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Distributionsområde 

Med ”Acrinova” alternativt ”Bolaget” menas Acrinova AB (publ) med organisationsnummer 556984-

0910. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 

bestämmelserna i 2 kapitel 25 & 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar 

enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, 

Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående 

mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning 

av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av 

svensk domstol exklusivt. 

 

AktieTorget 

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket 

bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller 

korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets 

aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, se 

http://www.aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx  

 

Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga tillämpliga lagar, författningar och 

rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till 

ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver 

en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-

plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som 

lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal.  

 

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och 

fondkommissionärer som anslutna till Nasdaq, Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja 

aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. 

Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), hos 

de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa 

på Text-TV och i dagstidningar. 

 

Framåtriktad information 

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som 

baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är 

välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck 

för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” 

återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning 

av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom. 

  

http://www.aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx
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Bolagsinformation: 

Firmanamn:   Acrinova AB (publ) 

Handelsbeteckning: ACRI 

Säte:  Ängelholms kommun, Skåne län 

Organisationsnummer: 556984-0910 

ISIN-kod  SE0006543740 

Juridiska form:  Publikt aktiebolag 

Lagstiftning:  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Stiftare:  New Equity Venture International AB 

Bolagsbildning:  2014-09-24 

Kontakt:  Metallgatan 21 B, 262 72 Ängelholm 

Telefon:  0431 – 14645 

Hemsida:  www.acrinova.se 

E-post:  info@acrinova.se 
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Acrinova i korthet  

Följande sammanfattning skall enbart ses som en introduktion till övriga avsnitt i detta 

informationsmemorandum. Beslut om att investera i de aktier Bolaget erbjuder genom erbjudandet skall 

grunda sig på en bedömning av informationsmemorandumet i dess helhet. 

 

Acrinova är ett bolag med verksamhet inom utveckling och förvaltning av fastigheter, huvudsakligen 

med inriktning mot logistikfastigheter till e-handelsbranschen. Genom att själv utforma kundanpassade 

logistikenheter med hög säkerhetsnivå, golvvärme och väl tilltagen takisolering skapar vi en hög 

standard ur arbetsmiljösynpunkt i lokalerna. Detta möjliggör en större bredd av kunder eftersom detta 

attraherar fler. 

 

2014 omsatte Acrinova genom dotterbolag strax över 5 MSEK och hade vid årets slut tillgångar på strax 

över 110 MSEK. 

 

Bakgrund och motiv till notering 

Acrinova bildades under hösten 2014, med målsättning att bygga, förvärva, utveckla och förvalta 

fastigheter.  

 

Bolaget har valt att lägga sitt fokus på den nisch inom fastighetsmarknaden som utgörs av 

logistikfastigheter specialanpassade för e-handelsbranschen.  

 

E-handelsbranschen är under stark expansion och dess behov för kostnadseffektiv logistik växer 

ständigt. I nuläget finns det möjligheter att specialisera sig på designa och utveckla logistikcentra 

specialanpassade för e-handelsbranschen. 

 

Bolaget har som målsättning att förvärva attraktiva markytor för exploatering. Dessa exploateras i egen 

regi för att uppnå högsta kostnadseffektivitet och värdetillväxt. Därefter hyra ut dessa till e-handlare, 

logistikbolag, transportbolag, tredjepartslogistikbolag (3PL-bolag) eller liknande. 

 

Acrinovas första förvärv var Vissol AB. Vissol äger och förvaltar en fastighet i Ängelholm, 

specialanpassad för e-handelslogistik – en fastighet som resultatmässigt har varit lönsam från första året. 

Denna fastighet har en lageryta om totalt 15 500 kvm. 

 

Bolaget har som målsättning att exploatera en markyta på 112 000 kvm med start under våren 2015. För 

att kunna exploatera denna markyta samt expandera Acrinovas fastighetsportfölj i framtiden har Bolaget 

valt att ansöka om anslutning till AktieTorgets handelsplattform. 

 

Således är motiven för Acrinovas notering att  

 

 underlätta fastighetsförvärv för byggnation av logistikenheter 

 

 få tillgång till kapital från aktiemarknaden 
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Siffror i korthet 

 

  

Resultaträkning SEK Vissol AB 

2014 

Acrinovakoncern 

 

Prognos 2015 

 

 

Prognos 2016 

Hyresintäkter: 5 394 786 8 900 000 15 480 000 

Rörelseresultat: 2 415 758  5 050 000 9 800 000 

Räntekostnad: -1 681 523 -2 281 523 -2 700 000 

Avskrivning: -1 640 662 -2 900 000 -3 800 000 

Resultat efter skatt: 573 123 3 549 330 5 538 000 

  

  

Balansräkning SEK 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 

TILLGÅNGAR:       

Anläggning: 67 197 004 120 000 000  135 000 000  
Varav färdigställda 67 197 004 71 000 000 135 000 000 

Varav pågående  49 000 000 0 

Omsättning: 4 874 334 7 000 000  7 500 000  

EK+ SKULDER       

EK 3 165 814 30 000 000  50 000 000 

Långa skulder: 60 464 049 65 000 000  77 500 000 

Korta skulder: 8 441 475 32 000 000  15 000 000  

 

 

 

Affärsidé 
Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter, huvudsakligen fastigheter med fokus 

mot e-handel.  

 
Vision 

Acrinovas vision är att vara en betydande aktör för byggnation, förvärv och förvaltning av 

logistikfastigheter med fokus mot e-handel samt en aktör inom den övriga fastighetsmarknaden.   

 

Mål 

Acrinova skall inom fem år ha ett fastighetsvärde på 700 - 1 000 miljoner kr. 
 

Verksamhet 

Acrinova utvecklar och förädlar logistikfastigheter för att skapa en fastighetsportfölj med hög 

avkastning och ett högt användarvärde för slutkunden. Portföljen skall utvecklas genom att skapa 

effektiva logistikenheter för våra kunder. Acrinova ska även, i den mån det beräknas lönsamt, utveckla, 

förvalta och förädla anda typer av fastigheter. 

 

Framtidsutsikter och strategier 

Acrinovas målsättning är att skapa en stabil verksamhet som kan användas som plattform för tillväxt, 

såväl organisk som genom förvärv. Ledningen ser god potential för eventuella förvärv och fortsatt 

tillväxt framöver. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

 

STYRELSE 

Namn Befattning Ledamot sedan 

Ulf-Johan Widström 

Göran Månsson 

Måns Ola Månsson 

Karl Axel Sundkvist 

Ledamot, Ordf 

Ledamot, VD 

Ledamot 

Ledamot 

2014-11-07 

2014-11-07 

2014-11-07 

2014-11-07 

 

LEDNING 

Namn Befattning VD sedan 

Göran Månsson Verkställande direktör 2014-11-14 

REVISOR 

  Namn Befattning                   Revisor sedan 

  Rickard Julin              Revisor                    2014-11-07 
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Notering av Acrinova 

Styrelsen vill härmed informera allmänheten att Acrinova har godkänts för notering på AktieTorget. 

Styrelsen för Acrinova beslutade den 30 oktober 2014 att ansöka om att notera Bolagets aktier på 

AktieTorget. Per den 9 februari 2015 fanns det 1 000 628 aktier, samtliga med lika röstvärde och 

kvotvärde om 1,00 SEK.  

 
Styrelsens försäkran 

Anslutningsmemorandumet är upprättat av styrelsen i Acrinova inför notering på AktieTorget. Styrelsen 

för Acrinova är ansvarig för innehållet i anslutningsmemorandumet. Härmed försäkras att styrelsen 

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt 

styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt 

utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att 

investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Investerare 

som väcker talan vid domstol med anledning av memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna 

för översättning av memorandumet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa 

tabeller inte summerar fullständigt korrekt. 

 

 

Motiv för notering 

• Att underlätta möjligheten till fastighetsförvärv för utveckling och design av logistikenheter.  

• Att få tillgång till kapital från aktiemarknaden. 

 

Aktiebok 

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. 

Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på 

elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. 

 

Handel på AktieTorget 

Bolaget har godkänts av AktieTorgets anslutningskommitté för upptagande till handel på AktieTorgets 

marknadsplats. Första handelsdag är den 2 mars 2015. Handeln kommer att ske under 

handelsbeteckningen ACRI med ISIN-kod SE0006543740. 

 

 

Styrelsen i Acrinova 

Stockholm, februari 2015. 
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VD har ordet  

Acrinova kommer genom förvärv och entreprenader utveckla en logistikmodell som främst är anpassad 

för e-handel. Bolaget skall bygga egna logistiklokaler och förvalta dem långsiktigt. Genom att ha hela 

kedjan från mark till färdiga lokaler kan vi hålla våra kostnader låga samtidigt som vi kan special 

anpassa byggnaderna till varje enskild kund. 

 

Acrinova har byggt en större logistikfastighet i Ängelholm som har specialanpassats för e-handel. Denna 

fastighet är permanent uthyrd flera år framöver och kommer inledningsvis utgöra navet i Acrinovas 

verksamhet.  

 

Acrinova har nu stora möjligheter att skapa ett eget koncept för etablering och förvaltning av 

logistikfastigheter för e-handelsmarkanden. Vi tror på att skapa partnerskap med olika aktörer på 

marknaden, såsom logistikföretag, medelstora och stora e-handelskunder, samt entreprenörer inom e-

handelslösningar.  

 

Vi vill fokusera på att etablera logistikcentra på den plats som generellt är mest kostnadseffektiv för 

våra kunder – området där E4 och E6 korsar sig – med Helsingborg, Landskrona och Ängelholm som 

arbetsområde. Om det finns andra platser som är mer attraktiva för specifika kunder så kommer vi 

givetvis att, i den mån möjligheter finns, etablera logistikcentra efter kundens önskemål.  

 

Fokuseringen på att erbjuda en helservicelösning från mark till förvaltning av logistikcentra är den nisch 

som vi har som målsättning att bygga upp ett fastighetsbestånd inom. Vi har som målsättning att inom 

fem år ha ett fastighetsbestånd till värde på 700 – 1 000 MSEK.  

 

Vår expansion kan dels ske genom egna entreprenader av lokaler, eller genom förvärv. En annan naturlig 

tillväxtmöjlighet är att inleda samarbete med andra aktörer som också satsar på den växande e-

handelsmarknaden. 

 

Jag har varit med från början och sett utvecklingen hos det företag som har sin verksamhet i våra lokaler 

i Ängelholm. Denna explosion går inte att stoppa, tyvärr tror jag att många mindre och medelstora 

köpcentra kommer att gå under i framtiden. Stora upplevelseköpcentra såsom Väla och Gekås kommer 

att vara kvar, samt de mycket stora kedjorna. 

 

Majoriteten av våra köpvanor kommer att ske över Internet. Vi har bara kommit en liten bit på vägen.  

Det är min bedömning att denna utveckling kommer att göra det möjligt för oss att vara en aktör som 

specialiserar sig på att utveckla logistikcentra som anpassas till e-handlare. 

 

Var med på en spännande resa! 

 

Göran Månsson 

VD Acrinova 
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Riskfaktorer 

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal externa faktorer utanför Acrinovas kontroll, 

liksom ett flertal faktorer vars effekter Acrinova kan påverka genom sitt agerande, kan komma att ha en 

negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på 

Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Acrinovas 

framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare 

risker och osäkerheter som Acrinova för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till 

viktiga faktorer som påverkar Bolaget.  

 

Marknads- och branschrelaterade risker  

Konjunkturutveckling 

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på 

Bolagets rörelsekostnader, handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och 

aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll. 

 

Politiska risker 

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika länder. Risker kan uppstå genom 

förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas 

även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra länder. Ovanstående kan medföra negativa 

konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

 

Risker associerade med företagsförvärv 

Acrinova kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger 

det utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets 

utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 

 

Bolagsspecifika risker 

Produkter och tjänster 

Bolagets huvudsysselsättning är exploatering och förvaltning av logistikfastigheter. Bolaget kan inte 

garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till 

sänkta marginaler och vinst. 

 

Historik 

Acrinova har kort verksamhetshistorik då Bolaget grundades 2014. Det ska beaktas vid investering i 

aktien. 

 

Begränsade resurser 

Acrinova är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. 

För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett 

för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Acrinova misslyckas med att kanalisera resurserna och 

därmed drabbas av finansiellt strukturella problem. 

 

Finansiering och framtida kapitalbehov 

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att 

förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor.  Om 

Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, 

vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan. 

 

Övriga risker 

Till övriga risker som Bolagets utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. 
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Risker förknippade med Acrinovas aktier 

Ägare med betydande inflytande 

I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga 

en väsentlig andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller 

tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande 

av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till 

fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Acrinovas tillgångar samt andra 

företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare 

med andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra 

ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den 

höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att 

äga aktier i företag med stark ägandekoncentration. 

 

Likviditetsbrist i marknaden för Acrinova aktien 

Likviditeten i Acrinovas aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer 

att agera. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster 

inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. 

 

Kursfall på aktiemarknaden 

En investering i Acrinova är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer 

ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker som räntehöjningar, 

politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förändringar. Aktiemarknaden 

präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Acrinova kan påverkas på samma sätt 

som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiskt att 

förutse och skydda sig mot. 

 

Utebliven utdelning 

Till dags dato har Acrinova beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av 

ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. 

I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som 

verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell 

avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktien och 

ägarförhållanden, Utdelningspolicy”. 

 

Fluktuationer i aktiekursen för Acrinova aktien 

Aktiekursen för Acrinova kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av 

kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 

intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och 

volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos 

enskilda bolag. 
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Verksamheten 

Acrinova med organisationsnummer 556984-0910 och säte i Ängelholm, är ett bolag med verksamhet 

inom utveckling och förvaltning av fastigheter med inriktning mot e-handel. Allt mer handel sker via 

Internet, detta bidrar till en ökad distribution av paket och utskick till enskilda kunder. Kunderna är ofta 

skiftande till plats och då behövs effektiva logistik- och lagerlösningar för att behålla marginaler på 

produkter som skall skickas. Våra kunder är primärt logistikföretag och sekundärt e-handelsbutiker och 

portaler. Trenden mot att kunden vill handla allt mer hemifrån talar vår verksamhet. Acrinova skall 

bygga, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter, huvudsakligen med fokus på logistikfastigheter för 

e-handel.  

 

Vissol AB 

Acrinova med säte i Ängelholm bildades under andra halvåret 2014. Kort därefter förvärvades Vissol 

AB. Vissol AB ägdes tidigare av Falvir AB där Göran Månsson är koncernchef. Köpet gjordes för att 

möjliggöra en grund för ett framtida fastighetsbolag specialiserat emot e-handel. Vissol AB startades 

1970 och har sedan 1994 jobbat med uthyrning av fastigheter, huvudsakligen industrilokaler. Vissols 

fastighet i Ängelholm byggdes under 2007 ut med drygt 7 000 kvm. Detta gjorde Vissol till ett företag 

vars kunder arbetade med 3PL-logistiklösningar (tredjepartslogistik). Denna fastighet har byggts ut 

ytterligare och under december månad 2014 togs 6 300 kvm moderna ändamålsenliga lokaler med 

golvvärme och hög säkerhetsnivå i bruk. Vissol AB är ett helägt bolag till Acrinova. 

 

Queenswall AB 

Queensvall AB med organisationsnr 559001-6696 och säte i Ängelholm skall äga och förvalta hela 

området i Norra Varalöv på 112 000 kvm mark. Bolaget är nyligen bildat. Queenswall AB är ett helägt 

bolag till Acrinova. 
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Affärsidé 

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. 

Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, 

bemannings och distributionslösningar. Det är bolagets övertygelse att detta effektivast uppnås genom 

att bygga upp e-handelskluster och genom att etablera dessa vid strategiskt viktiga lägen, företrädelsevis 

i nära anslutning till stora genomfartsleder. Bolaget skall börja med att etablera minst ett e-

handelskluster i södra Sverige. Genom att utveckla dessa kluster kan vi för våra kunder reducera deras 

kostnader och de kan omgående dra många fördelar av gemensamma upphandlingar och gemensamma 

marknadsföringsinsatser. Denna utveckling kommer senare att vara ett nyckelområde i Acrinova. 

Bolaget skall vara en aktör att räkna med när det gäller logistiklösningar för e-handel. 

 

Vision 

Acrinovas vision är att bli en ledande nischaktör på den sydsvenska fastighetsmarknaden inriktad mot 

logistik och kommersiella fastigheter med långa hyreskontrakt. Visionen är också att utveckla större 

kluster för e-handel där flera aktörer kan skapa synergier genom en gemensam plattform och 

logistiklösning. Vi kommer att etablera flera partnerskap för våra kunders utveckling. Slutresultatet av 

detta är att vi inte vill fungera som en traditionell fastighetsägare, utan vi vill skapa ett nödvändigt 

klustersamarbete med kunderna. Den första egna etableringen där vi själva bygger lokaler med hög 

anpassning för våra kunder planeras att påbörjas redan under våren 2015 och stå färdigt under våren 

2016. 

  

Strategi 

Acrinova skall genom eget kapital samt vanlig bankfinansiering och upptagande av eventuella medel i 

obligationer eller preferensaktier finansiera förvärv eller egna nya byggprojekt. Samtliga fastigheter 

skall vara ändamålsanpassade, framförallt för vårt nischområde e-handel. 

 

Verksamhetsmål 

 2015 Påbörja byggandet av logistikfastighet i egen regi. 

 2016 Förvalta minst 30 000 kvm logistikfastigheter. 

 

 

Investeringar 

Under december 2014 färdigställdes 6 300 kvm ny logistikyta till en sammanlagd kostnad på  

ca 37 MSEK. Denna yta är uthyrd från den 1 januari 2015. 

 

I februari 2015 påbörjas markarbetena på den tomt i Erikslundsområdet om 112 000 kvm som avtalats 

om med Ängelholms kommun (N Varalöv 31:2 M FL) och den 1 april 2015 förväntas byggstart ske för 

ca 14 000 kvm lageryta. Denna byggnation skall finansieras genom bankkrediter till 60 %, genom 

nyemission av aktier 20 % och av preferensaktier eller liknande 20 %. 

 

Vid etablering av logistikfastigheter inom Erikslundsområdet kommer Acrinova att behöva ta in nytt 

eget kapital för att hålla den stipulerade utbyggnadsplanen. 

  

  

Styrelsen planerar att ta in ca 12 miljoner kr. Denna kommande emission kommer att i första hand vara 

en företrädesemission och i andra hand en riktad emission till marknadsmässiga villkor. Detta medför 

att Acrinova kan följa sin planerade utbyggnadstakt. Dessa medel skall användas för toppfinansiering 

av vår första byggnad om 14 000 kvm i e-handelsklustret. 

 

Senast 2017 beräknas nästa byggnad om ca 14 000 kvm färdigställas. Totalt skall det byggas 56 000 

kvm lageryta på Erikslundsområdet som även benämns N Varalöv. 
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Affärsmodell 

Acrinova utvecklar och förädlar logistikfastigheter för att skapa en högavkastande logistik-

fastighetsportfölj. Portföljen skall utvecklas och bildas genom att skapa effektiva enheter för logistik 

för våra kunder. 

 

I dagsläget hyrs bolagets fastighet ut till Logent AB på långtidsavtal. Hyresavtalen är upprättade så att 

hyresgästen utöver hyra erlägger samtliga kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering, 

fastighetsskatt med flera.   

 

Verksamhetsstruktur 

Främst logistikfastigheter där enheterna ligger i enskilda dotterbolag ägda till 100 %. Verksamhetsbolag 

inom förvaltning och uthyrning av lokaler 

 

Koncernstruktur 

Moderbolaget är Acrinova.  

Dotterbolag Vissol AB (100 %) 

Dotterbolag Queenswall AB (100 %) 

 

Organisation och personal 

Den nya koncernen kommer inneha en medarbetartjänst 2015 samt därefter ytterligare en per år. Övriga 

tjänster kommer att upphandlas efter behov.  
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Marknaden 

Fastighetsmarknaden har flera olika segment, varav en är logistikfastigheter som även ofta brukar vara 

synonymt med lager- och industrifastigheter. Logistikfastigheter inom e-handelsområdet bedöms öka 

explosionsartat de närmaste åren. Behovet av samlade enheter för att effektivisera logistiklösningar är 

ökande. 

 

Trender för logistikfastigheter 

Utvecklingen och tillväxten av marknaden för logistikfastigheter påverkas av olika trender. E-handel, 

stadsutveckling och centrallager är trender som påverkas om efterfrågan på logistikfastigheter ökar eller 

minskar. Bolaget ser att dessa trender blir allt tydligare och även att etableringsorterna kommer att vara 

andra än tidigare.  

 
Logistiklägen 

Stora kluster kommer att skapas och bolagets målsättning är att snarast utreda möjligheterna för 

skapandet av detta kluster i nordvästra Skåne. Bolaget har för avsikt att verka så nära förgreningen 

mellan E4 och E6 som möjligt, men begränsar sig inte till detta område. 

 

Kunder 

Flertalet potentiella aktörer finns på marknaden. Största nuvarande kund är Logent AB. Detta kommer 

efterhand att förändras vartefter nya logistikfastigheter byggs eller förvärvas. 

 
Konkurrenter 

Det finns en rad fastighetsbolag som har logistikfastigheter i sin portfölj. Tribona, Brinova, Kungsleden, 

SveaReal, Hemfosa, Catena, Corem Property Group, Castellum, Sagax är bara några av de 

fastighetsbolag som äger logistikfastigheter.  

 

Bolaget har inte för avsikt att direkt konkurrera med ovanstående, men tror att det finns plats på 

marknaden för vår strategi. Acrinova ser därför inte ovanstående som konkurrenter, utan vägledande 

aktörer. Här finns lärdomar att dra för att utveckla Bolagets eget koncept till en framgång. 
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Finansiell översikt 

Finansiell översikt 2013-2014 

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Acrinova avseende 

räkenskapsåren 2013 och 2014. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas 

genom hänvisning. Uppgifterna som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåren 2013 och 2014 

har hämtats från bolagets räkenskaper. Alla uppgifter är reviderade. För ytterligare information, se även 

”Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen”.  

 

Årsredovisningarna 2013 och 2014 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden. 

Revisionsberättelser som har lämnats under perioden 2013 och 2014 följer standardutformningen och 

innehåller inte några anmärkningar.  

 

Resultat- och balansräkning för dotterbolaget Vissol AB samt resultat- och balansräkning för 

moderbolaget från och med dess bildande 2014-09-24 samt siffror för moderbolagets koncern från och 

med 2014-09-24.   

 

RESULTATRÄKNING    

 Acrinovakoncernen 

 

Vissol AB Vissol AB 

 2014-09-24 

 -2014-12-31 

2014-01-01 

 -2014-12-31 

2013-01-01 

 -2013-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 1 167 301  5 394 786 6 551 539 

 1 167 301  5 394 786 6 551 539 

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader -333 090 -1 338 366 -1 741 705 

Avskrivningar -616 811  -1 640 662 -1 454 615 

 -949 901  -2 979 028 -3 196 320 

Rörelseresultat 217 400  2 415 758 3 355 219 

 

Resultat från finansiella poster: 

 

 

  

Resultat från övriga värdepapper 

och fordringar 

0 0 -36 759 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

146 720 0 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

-541 610  -1 681 523 -1 063 890 

 -541 464  -1 680 803 -1 100 649 

Resultat efter finansiella poster 

 

-324 064  734 955 2 254 570 

Resultat före skatt -324 064  734 955 2 254 570 

    

Skatt på årets resultat -36 968  -161 832 -497 904 

Årets resultat -361 032  573 123 1 756 666 
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BALANSRÄKNING  

Acrinovakoncernen 

 

2014-12-31 

 

Vissol AB 

 

2014-12-31 

 

Vissol AB 

 

2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

   

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 65 480 196 36 884 275 34 560 120 

Inventarier, verktyg och installationer 38 084 38 084 51 586 

Pågående arbete 30 274 645 30 274 645 0 

 95 792 925 67 197 004 34 611 706 
Finansiella anläggningstillgångar    

Intresseföretag 0 0  165 316 

 0 0 165 316 

Summa anläggningstillgångar 95 792 925 67 197 004 34 777 022 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 1 112 391 1 112 391 599 128 

Övriga fordringar 3 388 708 3 388 708 5 040 372 

 4 501 099 4 501 099 5 639 500 

    

Kassa och bank 420 407 373 235 175 392 

Summa omsättningstillgångar 4 921 506 4 874 334 5 814 892 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 100 714 431 72 071 338 40 591 914 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 909 090 200 000 200 000 

Reservfond 

Annat eget kapital 

0 

0 

40 000 40 000 

 909 090 240 000 240 000 

Fritt eget kapital    

Överkursfond 

Balanserad vinst eller förlust 

15 586 329 2 352 691 596 025 

Annat eget kapital inkl. periodens resultat -641 665  573 123 1 756 666 

 14 944 664 2 925 814 2 352 691 

Summa eget kapital 15 853 754  3 165 814 2 592 691 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 60 464 049  60 464 049 35 240 450 

Summa långfristiga skulder 60 464 049  60 464 049 35 240 450 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 2 161 608  2 161 608 1 680 000 

Leverantörsskulder 5 430 822  5 365 822 765 976 

Aktuella skatteskulder 168 629  168 629 6 797 

Övriga skulder 15 750 000  0 300 000 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

885 569  745 416 6 000 

Summa kortfristiga skulder 24 396 628  8 441 475 2 758 773 
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SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

100 714 431  72 071 338 40 591 914 

 

Resultaträkning Acrinova AB (publ), 556984-0910 (moderbolagets siffror) 

 

Resultaträkning 2014-09-24 

 -2014-12-31 

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 0 

 0 

Rörelsens kostnader  

Övriga externa kostnader -67 828 

 -67 828 

Rörelseresultat 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter -140 153 

 -140 153 

 

Årets resultat -207 981 

 

Balansräkning 

 

 

TILLGÅNGAR 2014-12-31 

Anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i koncernföretag 32 195 419 

  

Omsättningstillgångar  

Kassa och bank 47 172 

Summa omsättningstillgångar 47 172 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 32 242 591 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 

Eget kapital  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 909 090 

 909 090 

Fritt eget kapital  

Överkursfond 15 586 329 

Årets resultat -207 981 

 15 378 348 

Summa eget kapital 16 287 438 

  

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 65 000 

Skulder till koncernföretag 

Övriga skulder 

9 800 000 

5 950 000 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 140 153 

Summa kortfristiga skulder 15 955 153 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 242 591 
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KASSAFLÖDESANALYS  

Den löpande verksamheten Acrinovakoncernen 

2014-09-24- 

2014-12-31 

Rörelseresultat 217 400 

Ej kassaflödespåverkande poster 616 811 

Erhållen ränta 146 

Betald ränta -541 610 

Betald inkomstskatt 100 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapitalet 

393 115 

Förändringar av rörelsekapitalet  

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 5 195 472 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 4 681 520 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 10 270 107 

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 962 380 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 962 380 

  

Finansieringsverksamheten  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 680 

  

Årets kassaflöde -1 629 593 

Likvida medel vid periodens början 2 050 000 

Likvida medel vid periodens slut 420 407 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

Den finansiella informationen i detta avsnitt är baserad på Acrinovas räkenskaper för åren 2013 – 2014. 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår och årsredovisning för 2013 -2014 gällande dotterbolaget Vissol 

AB, moderbolaget Acrinova samt Acrinovas koncern har reviderats av Bolagets revisor.  

 

Bolaget känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 

åtaganden eller händelser som kan tänkas ha väsentlig negativ inverkan på Acrinovas affärsutsikter 

annat än det som beskrivs i riskavsnittet i detta informationsmemorandum. 

 

Nedan följer kommentarer om Vissol ABs räkenskaper. Detta eftersom moderbolaget bildades 2014-

09-24 och att dess räkenskaper för 2014 nästintill enbart innefattar Vissol AB. Koncernen bildades 2014-

09-24 och därför är dess resultaträkning inte intressant. 

 

Allmänt 

Acrinova koncernen finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 

Vissols rörelseintäkter utgörs av nettoomsättning och övriga rörelseintäkter. Bolagets intäkter är 

hänförliga till hyresintäkter. Under 2014 uppgick Bolagets totala rörelseintäkter till 5,4 (6,6) MSEK och 

var hänförliga till hyresintäkter. 

 

Rörelsekostnader 

Vissols rörelsekostnader under 2014 var 3,0 (3,2) MSEK. Rörelsekostnaderna bestod av övriga externa 

1,3 (1,7) MSEK samt avskrivningar 1,6 (1,5) MSEK. Övriga externa kostnader består primärt av 

uppvärmning, el samt förskärningar. Bolaget jobbar i dagsläget med Triple net avtal vilket gör att 

hyresgästen betalar kostnaderna för fastigheten som hyrs ut. Avskrivningar är enligt plan på 40 år av 

Bolagets fastigheter.  

 

Rörelseresultat 

Under 2014 uppgick Vissols rörelseresultat till 2,4 (3,6) MSEK. 

 

Finansiellt netto 

Resultat efter finansiella poster var 2014 0,7 (2,3) MSEK.  De finansiella kostnaderna bestod primärt av 

räntekostnader på -1,7 (-1,1) MSEK hänförligt till långfristig kredit till bank.  

 

Resultat efter skatt 

Under 2014 uppgick Bolagets resultat efter skatt till 0,6 (1,8) MSEK. Skatten uppgick till  

0,2 (0,5) MSEK under 2014. 

 

Balansräkning 

Under 2014 kommer det att ha investerats 35 MSEK i byggnader samt 3,5 MSEK i mark.  

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Bolaget har inga immateriella anläggningstillgångar. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Acrinovas materiella anläggningstillgångar består primärt av bolagets fastigheter i Ängelholm. De 

uppgår till 67,2 (34,6) MSEK efter den sista december 2014. Tillgångarna ökade under 2014 med  

32,6 MSEK detta beroende på utbyggnaden av lagerlokal och lastkaj. 
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Omsättningstillgångar  

Vissols omsättningstillgångar utgörs av kundfordringar 1,1 (0,6) MSEK, övriga fordringar  

3,4 (0,6) MSEK vid periodens utgång. Bolaget hade kassa och bank på 0,4 (0,2) MSEK.  

 

Eget kapital 

Vissols egna kapital uppgick 2014-12-31 till 3,2 (2,6) MSEK. Varav 2,9 (2,4) MSEK är fritt eget kapital.  

 

Långfristiga skulder  

Bolagets långfristiga skulder uppgår till 60,5 (35,2) MSEK per 2014-12-31. Dessa består av lån till bank. 

 

Kortfristiga skulder 

Vissols kortfristiga skulder utgörs av skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, skatteskulder, övriga 

skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vid utgången av 2014 uppgick Vissols 

kortfristiga skulder till kreditinstitut på 2,2 (1,7) MSEK. Bolaget har leverantörsskulder på 5,4 MSEK i 

samband med nybyggnation. Vissol har övriga skulder på 0,0 (0,3) MSEK vilka består av. 

 

Rörelsekapital 

Styrelsen bedömer att Acrinova, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den 

kommande tolvmånadersperioden, från Bolagsbeskrivningens avgivande, för att fullgöra Bolagets 

betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Dock avser Acrinova att färdigställa etapp 1 i 

Erikslundsområdet. För detta planeras en riktad emission eller en företrädesemission i storleksordningen 

12 miljoner kr under sommaren 2015. 
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Aktiekapital och ägarförhållanden 

Aktien 

Acrinova är ett nybildat Bolag med syfte att förvärva fastigheter, huvudsakligen i Sydvästra Sverige. 

Första förvärvet var Vissol AB och det genomfördes 2014-10-24. Bolaget ändrade firmanamn till 

Acrinova AB (publ) från New Equity Venture Fastigheter AB den 7 november 2014. Acrinova är 

godkänt för handel på AktieTorget från 2 mars 2015. Bolaget kommer handlas under namnet Acrinova 

med kortnamnet (ACRI). Acrinovas aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i 

svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: 

Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har endast ett aktieslag. Samtliga aktier 

har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid 

likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria 

överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen 

i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

 

Aktiekapital och dess utveckling 

Acrinovas bolagsordning är antagen vid bolagets bildande 29 oktober 2014. Enligt bolagsordningen 

skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 500 000 aktier 

och högst 2 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick 9 feb till 1 000 628 SEK, fördelat på  

1 000 628 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie. 

 

  Händelse Ökning antal 

aktier 

Antal aktier Ökning 

aktiekapital 

Totalt 

aktiekapital 

Kvotvärde 

2014 - okt Bildande 50 000 50 000 50 000 50 000 1,0 

2014 - okt Apportemission 450 000 500 000 450 000 500 000 1,0 

2014 - okt Apportemission 409 090 909 090 409 090 909 090 1,0 

2015 - jan Kvittningsemission 91 538 1 000 628 91 538 1 000 628 1,0 

2015 - feb Kvittningsemission 

(ur)  

122 761 1 123 389 122 761 1 123 389 1,0 

2015 - feb Nyemission (ur) 112 300 1 235 689 112 300 1 235 689              1,0 

       

 

Emissionerna 

Kvittningsemissionen som gjordes under januari gjordes till New Equity Venture International AB 

(publ) till en kurs på 65 kr. Den andra kvittningsemissionen som gjordes i februari, gjordes till Falvir 

AB och dess närstående, men till en kurs på 39,10 kr. Detta för att motsvara villkor utställd revers. 

Pågående nyemission på 112 300 aktier tecknades till 44 kr. Emissionerna under februari månad är under 

registrering på Bolagsverket.  

 

Utestående optionsprogram/konvertibla förlagslån 

Acrinova har ett optionsprogram till styrelsen på sammanlagt 100 000 st. aktier med lösenpris på 65 kr 

per aktie. Likviddag är 2017-02-11. 

 

Bemyndiganden och utspädningseffekter 

Med stöd av bemyndigandet som erhållits på den extra bolagsstämman den 29 oktober 2014 beslutade 

styrelsen i Acrinova att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 kr motsvarande 400 000 aktier 

genom spridningsemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 
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Ägarstruktur 

Aktieägare per 2015-01-31 Antal aktier Andel röster och kapital i % 

New Equity Venture International AB 541 346 54,1 

Falvir AB 263 936 26,4 

Göran Månsson 47 845 4,8 

Övriga 104 317 14,7 

Totalt 1 000 628 100,0 

 

Övriga aktieägare 

Idag har Acrinova drygt 300 aktieägare. 

 

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien 

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning till lika värde. Utdelningen är inte av ackumulerad art. 

Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som 

aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för 

aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via 

Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning 

preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till 

vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt 

till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det 

finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning 

i Acrinova. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning för verksamhetsåret 2014 och 2015. 

Därefter kommer styrelsen kommunicera nya målsättningar. Samtliga aktier får överlåtas fritt och ger 

lika rätt till resultat, tillgångar och utdelning. 

 

Anslutning till Euroclear Sweden 

Acrinova är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 

enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna 

till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 7822, 103 97 Stockholm, som 

central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska 

aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-

systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 

 

Aktiebaserade incitamentsprogram 

Acrinova har ett optionsprogram till styrelsen på sammanlagt 100 000 st. aktier med lösenpris på 65 kr 

per aktie. Likviddag är 2017-02-11. 

 

Personaloptioner och teckningsoptioner 

Se ovan  

 

Konvertibla skuldebrev  

Bolaget har inga konvertibla skuldebrev utställda. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

Acrinovas styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Ängelholm. 

Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  

 

Styrelse 

 

Ulf-Johan Widström (född 1966) 

Styrelseordförande sedan 2014-11-07 

Widström har under de senaste 15 åren jobbat med att starta och utveckla verksamheter och 

organisationer. De senaste 9 åren har Widström jobbat inom bygg- och fastighetsmarknaden. Han är för 

närvarande VD på Implenia Sverige AB, ett anläggningsföretag som ingår i den schweiziska Implenia-

koncernen. Implenia är noterat på den schweiziska börsen. Innan Implenia var Johan ansvarig för Fortin 

Properties svenska fastigheter med ett marknadsvärde på ca 4 miljarder SEK. 

Utöver detta har Widström jobbat i den finansiella sektorn med bl.a., leasing, aktie- och räntederivat 

samt värdepapperisering. 

 

Aktieinnehav i Acrinova: 2045 aktier privat eller genom bolag.  

 

Utbildning 

Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg  

Ekonomie Magister, Finansiell Ekonomi, Handelshögskolan, Göteborg 

 
Org.nr. Bolag  Position  Tidsperiod Ägande över 10 % 

556382-5750 Implenia Sverige AB  VD Pågående Nej 

556590-8794 Alyata Sverige Aktiebolag  Ledamot  Pågående Nej 

556590-8786 Alyata Holding Aktiebolag  Ordf  Pågående Nej 

556575-7332 Alyata Aktiebolag Ordf Pågående Ja 

556598-2625 Persil Invest AB Ordf Pågående Nej 

556549-4159 H2 Marketing AB Suppl Pågående Nej 

556984-0910 Acrinova AB (publ) Ordf Pågående Nej 

769629-1447 Flatens Fibervänner Ekonomisk Förening Ledamot Pågående Nej 

 

  

Göran Månsson (född 1955) 

Ledamot sedan 2014-11-07 och VD sedan 2014-11-14 

Ekonom och pedagog med gedigen företagserfarenhet. Huvudägare i Falvir AB koncernen där han fram 

tills nu har varit VD. Som entreprenör har han bl.a. skapat en egen pedagogisk modell “Störa och beröra” 

och skapat företagsutbildningar såsom “Våga Växa” tillsammans med dåvarande SAF. Har utvecklat en 

egen värderingsmodell av medelstora bolag som används av hans nätverk. Mycket tid har används för 

att bygga ett omfattande nätverk och identifiera olika styrkor i detta. En stark inbyggd tro på att “man 

kan det man vill”. Göran flyttade utomlands 2009 men återvände 2013 när Falvirkoncernen åter behövde 

hans tjänster. Sedan dess har Göran byggt ut verksamheten samt startat nya företag 

 

Utbildning 

Ekonom och pedagog, Lunds Universitet och Lärarhögskolan Malmö 

 

Aktieinnehav i Acrinova: 40 909 aktier privat och 263 864 aktier genom bolag. 

 
Org.nr. Bolag  Position  Tidsperiod Ägande över 10 % 

556700-4766 Acricasus AB  Ledamot och VD  Pågående Nej 

556697-1288 Becohus AB  Ordf  Avslutat Nej 

556553-3667 Falvir AB  Ordf och VD  Pågående Ja 

556681-7085 Kalle Sundqvist AB  Suppl Avslutat Nej 

556837-5983 Lagoras AB  Ordf  Avslutat Nej 

556687-9408 Säfflestugan AB  Ordf och VD  Pågående Nej 

556140-0135 Vissol AB  Ordf och VD  Pågående Nej 

769623-5774 Bostadsrättsföreningen Vejby Havsbad  Ordf  Pågående Nej 

556651-8808 Allright AB  Ordf och Suppl  Avslutat Nej 
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556632-6913 Bytt o Nytt Sport i Falköping AB  Suppl Avslutat Nej 

556733-2837 e37 System AB  Ledamot  Avslutat Nej 

556856-0063 TiksPac AB Ledamot  Avslutat Nej 

556788-1379 Kingswall AB  Ledamot  Avslutat Nej 

556849-5021 Leigor Fastighet & Förvaltning AB  Ordf  Pågående Ja 

556984-0910 Acrinova AB (publ) Ledamot och VD Pågående Ja 

 

 

Måns Månsson (född 1984) 

Ledamot sedan 2014-11-07 

Måns har efter sina studier i England, arbetat som försäljningskonsult i Paris åt ett svenskt medtech-

bolag och har sedan 2012 arbetat med olika projekt inom Falvir-koncernen som vice-VD men även varit 

konsult inom B2B-försäljning åt olika företag. 

 

Utbildning 
Kandidatexamen i Management, University of Lincoln, Lincoln, Storbritannien 

Masterexamen i International Business, University of Lincoln, Lincoln, Storbritannien 
 

Aktieinnehav i Acrinova: 20 455 aktier. (Äger 1/3 av Creocasus AB) 

 

 
Org.nr. Bolag  Position  Tidsperiod Ägande över 10 % 

556700-4766 Acricasus AB  Ledamot  Pågående Nej 

556553-3667 Falvir AB  Ledamot och vVD  Pågående Nej 

556687-9408 Säfflestugan AB  Ledamot och vVD  Pågående Nej 

556140-0135 Vissol AB  Ledamot och vVD  Pågående Nej 

556849-5021 Leigor Fastighet & Förvaltning AB  Suppl Pågående Nej 

556734-1184 Creocasus AB Ledamot Pågående Ja 

769623-5774 Bostadsrättsföreningen Vejby Havsbad  Ledamot Pågående Nej 

556984-0910 Acrinova AB (publ) Ledamot Pågående Nej 

 

 

 

 

 

Karl-Axel Sundqvist (född 1962)  
Ledamot sedan 2014-11-07 

Driver sedan 2003 eget konsultbolag med inriktning mot ledarskap och organisationsutveckling.  

Kunderna spänner från internationella koncerner inom industri och byggsektor till verksamheter inom 

skola, vård och omsorg.  

Har varit delägare och partner inom konsultbyråer inom samma genre, däribland Oxford Leadership 

Academy 2008 samt Frontwalker 2000. 

Blev utsedd till årets svenska idrottsledare 1996 efter OS-guld i Atlanta. 

Var själv aktiv i Svenska kanotlandslaget 1981-93. Erhöll under denna period 10 medaljer från 

Olympiska spel och världsmästerskap. 

 

Utbildning,  

Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet 

 

Aktieinnehav i Acrinova: 6 136 aktier. 

 
Org.nr. Bolag  Position  Tidsperiod Ägande över 10 % 

556984-0910 Acrinova AB (publ) Ledamot Pågående Nej 

556681-7085 Kalle Sundqvist AB Ledamot Pågående Ja 
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Ledande befattningshavare  
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i Acrinova, deras bakgrund, befattning och 

anställningsår. 

 

Göran Månsson (född 1955) 

VD sedan 2014-11-14 

Se ovan. 

 

Revisor 
 

Richard Julin (född 1976) 

Revisor sedan 2014-11-14 

Julin är auktoriserad revisor, partner på Grant Thornton och chef för Grant Thorntons kontor i 

Helsingborg. Kullagatan 17, 252 20 Helsingborg. 

 

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare 

Det föreligger ett familjeband mellan en av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, då 

ledamot är son till VD. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts 

i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som 

försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit 

föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss 

yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud. 

 

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande 

befattningshavare i moderbolaget) har slutit med Acrinova eller något av dess dotterbolag om förmåner 

efter det att uppdraget avslutats. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon innebärande 

en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i Acrinova. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat någon överenskommelse med 

större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse 

befattningshavaren valts in i styrelsen i Acrinova eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. 

Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner 

efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära 

att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i 

Acrinova. 

 

Anställda i Bolaget 

Acrinovas dotterbolag Vissol AB hade under 2014 en person sysselsatt. From 1 jan 2015 har Acrinova 

en person anställd. 
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Legala frågor och kompletterande information 

Allmänt  

Acrinova är ett publikt aktiebolag med säte i Ängelholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551) och dess organisationsnummer är 556984-0910. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej 

mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. 

 

Tvister och rättsliga processer  

Acrinova är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive 

ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste 

tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Acrinovas finansiella ställning 

eller lönsamhet. 

 

Intressekonflikter  

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i 

eller omkring Bolaget. 

 

Avtal och transaktioner med närstående  

Vid memorandumets upprättande finns inga kända avtal samt närstående transaktioner eller 

aktieägarlån.  

 

Väsentliga avtal  

Logent AB hyr samtliga ytor i Vissols nuvarande fastighet (Rebbelberga 26:37). Totalt finns tre avtal. 

Det senaste avtalet gäller delen som färdigställdes den 1 jan 2015 och löper till 31 dec 2024. Logent AB 

har i sin tur Boozt Fashion AB som kund. Hyresavtalen är upprättade enligt Triple X standard så att 

hyresgästen utöver hyra erlägger samtliga kostnader för el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering, 

fastighetsskatt med flera.   

 

Aktieägaravtal  

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan 

aktieägare i Acrinova i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 

 

Försäkringar  

Acrinova koncernen har enligt vad Acrinovas styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. 

Försäkringsskydd tillhandahålls av Dina Försäkringar, fullständig ansvarsförsäkring.  

 

Väsentliga förändringar i bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden 

Det har inte skett några väsentliga händelser beträffande Bolagets finansiella situation eller dess 

ställning på marknaden efter den tidpunkt då senast reviderad information uppgavs. 

 

Lån och ansvarsförbindelser 

Bolagets dotterbolag Vissol AB har ett lån på 65 MSEK per 2015-01-31. Som säkerhet för detta är 

pantbrev utställd mot Bolagets fastighet. Pantbrevet är utställt med samma belopp. 

 

Immateriella rättigheter 

Acrinova innehar inga patent eller varumärken och har ej heller ingivit några ansökningar om patent 

eller varumärken. Bolaget innehar domänadressen www.acrinova.se.  

 

Bemyndiganden  

Styrelsen har bemyndigande att emittera aktier.  

 

Uppköpserbjudande  

Det har inte förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande 

verksamhetsår eller föregående år. 
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Övrigt 

Ersättningar till styrelse  

För verksamhetsåret 2014 utgick inga styrelsearvoden. Det är inte heller beslutat om några förmåner 

efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot. 

 

Löner och förmåner  

Det finns inga ersättningar eller avsättningar för pensioner eller andra ersättningar för avslutad tjänst. 

VD erhåller en fast ersättning om 38 000 SEK per månad.  

 

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion  

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda 

sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens 

arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av 

Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som 

rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa 

svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 

 

Informationspolicy  
Acrinovas externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, 

tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån 

sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som 

arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren 

och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.  

 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion  

Årsredovisningar och annan information för vissa inhemska juridiska personer lämnas till Bolagsverket 

i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i 

handlingarna ger någon indikation om Acrinovas publicerade resultat i alla avseenden. Acrinova lämnar 

även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan 

information på sin hemsida, www.acrinova.se. Årsredovisningar och annan information kan också 

beställas från Bolagets huvudkontor. Adress återfinns på sidan 4 av detta memorandum. 

 

Ytterligare uppgifter 

Acrinova är ett publikt aktiebolag med kontor i Ängelholm och säte i Ängelholms kommun, Skåne län. 

Bolaget bildades den 29 oktober 2014 i Sverige. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och 

dess organisationsnummer är 556984-0910. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående 

än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. Bolaget skall vara en betydande 

aktör på den svenska marknaden för Fastigheter. Utöver vad som anges i avsnitt ”Legala frågor och 

kompletterande information” under rubriken ”Tvister och rättsliga processer” är inte Bolaget, och har 

under de tolv senaste månaderna inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som 

nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Acrinovas finansiella ställning eller lönsamhet. 

Bolaget är inte heller medvetet om några övriga rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som kan 

uppkomma. Acrinova är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga 

Bolagets aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden är Box 7822, 103 97 

Stockholm. Årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan 

information (normalt endast på svenska) finns, under memorandumets hela giltighetstid, tillgängliga på 

Bolagets hemsida www.acrinova.se. Handlingarna kan också beställas från Bolaget per email: 

info@acrinova.se. 
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Skattefrågor i Sverige 

Inledning 

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i Acrinova 

är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga 

behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda 

skattekonsekvenser, som inte finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av 

skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall 

där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 

 

Utdelning 

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. För juridiska personers innehav av så 

kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 

näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent. För svenska aktiebolag och ekonomiska 

föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses 

näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller 

att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna 

inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 

innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 

 

Försäljning av aktien  

Genomsnittsmetoden  

Vid avyttring av aktier i Acrinova skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk 

eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den 

genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av 

faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller 

fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om 

marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att 

omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag. 

 

Privatpersoner  

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget 

kapital. Skatten är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra 

kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av 

skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott 

som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte 

sparas till senare beskattningsår. 

 

Juridiska personer 

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för 

närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på 

aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och 

aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på 

aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning 

att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller 

aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden. För näringsbetingat innehav av noterade 

aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är 

skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit 

näringsbetingade hos innehavaren. 

 

Fåmansaktiebolag 

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående 

till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser 

endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 
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Arvs- och gåvoskatt 

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning 

utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva. 

 

Kupongskatt 

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt 

dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock 

utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt 

företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 

förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget. 
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Bolagsordning 

BOLAGSORDNING FÖR: Acrinova AB (publ) 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Acrinova AB (publ) 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län 

 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget verksamhet är att direkt eller indirekt genom bolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva 

därmed förenlig verksamhet samt handla med värdepapper. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna 

väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 

en revisor, med eller utan revisorssuppleanter. 

 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma 

där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i 

Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen 

bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på 

bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten 

att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning. 

 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning  

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 10 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

___________________ 

Denna bolagsordning antogs vid bolagsbildning 201410-29 
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Övriga upplysningar 

Handlingar införlivade genom hänvisning 

Kopior av alla rapporter, brev, bolagsordning och stiftelseurkund, historisk finansiell information, 

värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran och som till någon del 

ingår eller hänvisas till i Informationsmemorandum, den historiska finansiella information som 

föreligger för Bolaget och alla dess dotterbolag för de tre senaste räkenskapsåren före offentliggörandet 

av Informationsmemorandum kan under Informationsmemorandums giltighetstid granskas i 

pappersform på Acrinovas huvudkontor, Metallgatan 21 B, Ängelholm, på vardagar under ordinarie 

kontorstid. Reviderade koncernräkenskaper för åren 2013 – 2014 samt detta informationsmemorandum 

kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.acrinova.se.  

 

 

Adresser 

Acrinova AB (publ) 

Metallgatan 21 B 

Ängelholm 

0431 – 146 45 

info@acrinova.se 

www.acrinova.se 

 

 

Euroclear Sweden AB 

Box 7822 

SE-103 97 STOCKHOLM 

Tel: 08-402 90 00 

www.euroclear.se 

http://www.acrinova.se/
http://www.euroclear.se/

