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VIKTIG INFORMATION
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Waystream med anledning av förestående Erbjudande och Notering och riktar sig till allmänheten 
i Sverige och till institutionella investerare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (”Prospektförordningen”). Tvist med anledning av detta Prospekt, Erbjudandet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som uttryckligen 
anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finans-
inspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga.

Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare 
prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att 
distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana 
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt det-
ta Prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller 
någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller 
i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare pro-
spekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare 
fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Waystream och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden 
och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person 
är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan 
information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Waystream eller Avanza och ingen av dem ansvarar för sådan information eller 
sådana uttalanden.

Stabiliseringsliknande åtgärder
I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, vidmakthålla eller på annat sätt påverka pri-
set på aktierna (stabiliseringsliknande åtgärder) under upp till 30 dagar efter första dagen för handel i aktierna på First North. Mer specifikt kan 
Avanza övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att hålla aktiernas marknadspris på en högre nivå än den som kanske annars hade 
varit rådande på marknaden. Avanza är inte skyldigt att vidta några av dessa stabiliseringsliknande åtgärder och således finns det ingen garanti 
att dessa åtgärder kommer att genomföras; om de genomförs kan Avanza avbryta dessa åtgärder när som helst och åtgärderna måste avslutas i 
slutet av den ovan angivna 30-dagarsperioden. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Avanza att offentliggöra huruvida 
stabiliseringsliknande åtgärder utfördes eller inte, det datum då stabiliseringsliknande åtgärder inleddes, det datum då stabiliseringsliknande 
åtgärder senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket åtgärderna genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsliknande 
åtgärder genomfördes. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Stabiliseringsliknande åtgärder” för ytterli-
gare information.

Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Waystreams syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveck-
ling. Framåtriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan 
innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prog-
nostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framåtriktade 
uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser 
och omständigheter. De framåtriktade uttalanden som återges i detta Prospekt gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande 
och Waystream gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, 
framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Waystream anser att förväntningarna som beskrivs i 
sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrek-
ta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveck-
ling kan komma att skilja sig avsevärt från framåtriktade uttalanden i detta Prospekt.

Prospektet innehåller historisk och framåtriktad information för de marknader där Waystream verkar inom vid tidpunkten för offentliggöran-
det av detta Prospekt. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Waystream för att sådan information har återgivits korrekt. 
Även om Waystream anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av infor-
mationen inte kan garanteras. Såvitt Waystream kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentlig-
gjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. En investerare ska vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomisk framåtriktad 
information samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Waystreams 
framtida resultat.

Nasdaq First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status 
som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 
marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. 
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm 
godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Avanza är utsedd till Certified Adviser för Waystream vid kommande listning på 
First North (förutsatt att kraven för listning uppfylls).
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Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 1 363 000 nyemitterade 
aktier. Vid ett stort intresse har de Säljande aktie-
ägarna förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier 
som erbjuds genom att sälja 250 000 befintliga aktier. 
De Säljande aktieägarna har vidare åtagit sig att, på 
begäran av Avanza, sälja ytterligare 204 450 befintliga 
aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband 
med Erbjudandet.

Erbjudandepris
Erbjudandepriset har fastställts av styrelsen i 
 Waystream och de Säljande aktieägarna i samråd med 
Avanza till 22 kronor.

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod för  
Erbjudandet: 

15 oktober 2015 –  
4 november 2015

Beräknad första handelsdag i 
 Waystreams aktier på First North: 

12 november 2015

Likviddag: Omkring den  
10 november 2015

Övrigt
Kortnamn (ticker) First North: WAYS
ISIN-kod: SE0007577077

Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 2015 25 februari 2016
Delårsrapport för perioden  
januari – mars 2016, Q1

26 maj 2016

Årsstämma 2016 26 maj 2016
Delårsrapport för perioden  
januari – juni 2016, Q2

25 augusti 2016

Innehåll

Definitioner 
Avanza: Avanza Bank AB, org.nr. 556573-5668, har agerat som finansiell råd givare i samband med Erbju-

dandet och Noteringen. 
Bolaget eller Waystream: Waystream Holding AB (publ), org.nr. 556904-6476.
Erbjudandet: Erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare om förvärv av aktier i Way-

stream enligt detta Prospekt.
Euroclear: Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074.
First North: Nasdaq First North, en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper 

som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.
Koncernen: Waystream Holding AB (publ) och dess (direkta och indirekta) dotterbolag.
Lindahl: Advokatfirman Lindahl KB, org.nr. 916629-0834, har agerat som legal rådgivare i samband med 

Erbjudandet och Noteringen.
Noteringen: Notering av Waystreams aktier på First North.
Prospektet: Förevarande prospekt som upprättats med avseende på Erbjudandet och som godkänts och 

registrerats av Finansinspektionen.
Säljande aktieägare: Fiber Access NP Intressenter AB (org.nr. 556904-1196), Fiber Access NP Management Intres-

senter AB (org.nr. 556904-6468), MH Köhler Invest AB (org.nr. 556707-0478), Dahltec AB 
(org.nr. 556840-5970), Hans Westberg, Ulf Tidholm, Stig Blomgren och QLI Ltd.

Övertilldelningsoption: De Säljande aktieägarna har åtagit sig att, på begäran av Avanza, sälja ytterligare 204 450 aktier 
till ett pris motsvarande teckningskursen i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i 
samband med Erbjudandet.

Sammanfattning 4

Riskfaktorer 12
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Sammanfattning

Sammanfattningen är upprättad efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss 
information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de 
punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter 
inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss 
punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte 
finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen 
en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Introduktion och 
varningar 

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om 
att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från 
investerares sida. Om yrkande avseende uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfaran-
dena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfatt-
ningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, 
felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans 
med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägan-
det att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke till finan
siella mellanhän
ders användning av 
Prospektet 

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent

B.1 Firma och handels
beteckning

Bolagets registrerade firma är Waystream Holding AB (publ) med org. nr. 556904-6476.

B.2 Säte, bolagsform 
etc.

Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolaget bildades i Sverige i 
enlighet med svensk lag och är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget bedriver sin verk-
samhet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 

B.3 Huvudsaklig 
 verksamhet 

Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-
to-the-home, FTTH). Bolaget grundades 2001 av tidigare medarbetare från Bredbandsbola-
get och Cisco. Waystream erbjuder mjukvarubaserade routrar och switchar för Ethernet-
nätverk över fiber- eller kopparkablar. Bolagets produkter är inriktade på att leverera 
bredbandstjänster till konsumenter och företag med bästa möjliga användarupplevelse som 
mål. Därutöver erbjuds en omfattande tjänsteportfölj för eftermarknad som syftar till att 
stödja kundernas verksamhet. Genom att i hög grad implementera funktionalitet i mjukvara 
erbjuder Bolaget hög flexibilitet i funktionsinnehållet i sina plattformar och en framtidssä-
kerhet avseende möjligheten till uppgradering.

B.4a Trender Med en ökad användning av internet och efterfrågan på högre kapacitet behöver fler hus-
håll och företag anslutas med fiberuppkoppling. De nätverksprodukter, såsom routrar och 
switchar, som används av operatörer i fibernäten behöver regelbundet uppgraderas med 
nyare versioner såväl som mjukvaruuppdateringar i befintliga versioner för att kunna till-
godose användarnas behov. Det skapar kontinuitet i Waystreams försäljningsverksamhet i 
samband med utbyggnad och uppgradering av nätverken. 
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Sammanfattning

B.4a, 
forts.

I Europa drivs marknaden även av politiska drivkrafter i form av ”Digital Agenda for Euro-
pe” (DGE) som den Europeiska kommissionen fastställde i maj 2010. DGE har som målsätt-
ning att 50 procent av alla europeiska hem ska erhålla minst 100 Mbit/s bandbredd för sin 
internetanslutning år 2020 och att samtliga europeiska hem ska erhålla minst 30 Mbit/s.

Den europeiska marknaden för fiber till hemmet har vuxit kraftigt de senaste åren, där 
antalet installerade fiberanslutningar har ökat med 44 procent per år i genomsnitt mellan 
2010-2014.1) Marknaden förväntas ha en fortsatt stark tillväxt med 31 miljoner nya anslut-
ningar mellan 2015-2019, motsvarande dubbelt så många anslutningar som idag.2) 

1) http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Data_December_2014.pdf
2)  European FTTH Forecast, 2014-2019, 2014, 

http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Forecast_December_2014.pdf

B.5 Koncernstruktur Koncernen utgörs av moderbolaget Waystream Holding AB (publ) samt två (direkt eller indi-
rekt) helägda dotterbolag, Waystream AB, org. nr. 556887-8762 och Shanghai Packetfront 
Network Products Co., Ltd (bildat i Kina).

B.6 Större aktieägare Nedanstående tabell visar Bolagets ägarstruktur och Bolagets aktieägares innehav per 
datumet för detta Prospekt och direkt efter genomförandet av Erbjudandet.

De Säljande aktieägarna, dvs. samtliga befintliga aktieägare i Bolaget, har förbehållit sig 
rätten att vid stort intresse sälja befintliga aktier i Bolaget inom ramen för Erbjudandet och 
Övertilldelningsoptionen. Fördelningen sker pro rata i förhållande till ursprunglig ägarandel.

Aktieinnehav före 
Erbjudandet

Efter Erbjudandet 
inklusive utöknings-
option (om Övertill-
delningsoptionen 

inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet 
inklusive utöknings-
option (om Övertill-
delningsoptionen 
utnyttjas fullt ut)

Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Fiber Access NP 
 Intressenter AB1) 3 500 000 64,3 % 3 339 320 49,0 % 3 207 916 47,1 %
Fiber Access NP 
 Management 
 Intressenter AB2) 1 508 910 27,7 % 1 439 638 21,1 % 1 382 988 20,3 %
MH Köhler Invest AB3) 140 000 2,6 % 133 573 2,0 % 128 317 1,9 %
Dahltec AB4) 96 000 1,8 % 91 593 1,3 % 87 989 1,3 %
Hans Westberg 71 430 1,3 % 68 151 1,0 % 65 469 1,0 %
Ulf Tidholm 71 430 1,3 % 68 151 1,0 % 65 469 1,0 %
Stig Blomgren 42 850 0,8 % 40 883 0,6 % 39 274 0,6 %
QLI Ltd. 15 000 0,3 % 14 311 0,2 % 13 748 0,2 %
Nya aktieägare 0 0,0 % 1 613 000 23,7 % 1 817 450 26,7 %
Totalt: 5 445 620 100,0 % 6 808 620 100,0 % 6 808 620 100,0 %
1) Fiber Access NP Intressenter AB ägs av vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Waystream samt externa 

investerare. 23,8 procent av aktierna i Fiber Access NP Intressenter AB ägs, indirekt via bolag, av styrelseledamoten Staffan 
Dahlgren, 23,8 procent av aktierna ägs av Robert Idegren Holding AB, 23,8 procent av aktierna ägs av Spartoi Invest AB, 19,42 
procent av aktierna ägs av ledande befattningshavaren, tillika styrelseledamoten Stefan Tegenfalk, 4,85 procent av aktierna 
ägs av Ulf Tidholm, 3,2 procent av aktierna ägs av Severin Invest AB och 1,17 procent av aktierna ägs av Fredrik Grunewald.  
 Aktieägarna i Fiber Access NP Intressenter AB avser att, i januari 2016, skifta ut aktierna i Waystream så att varje aktieägare 
erhåller aktier i Waystream motsvararande respektive aktieägares andel av Fiber Access NP Intressenter ABs innehav av aktier i 
Waystream.

2) Fiber Access NP Management Intressenter AB ägs av vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare, andra anställda och 
tidigare anställda i Waystream samt externa investerare. 47,9 procent av aktierna i Fiber Access NP Management Intressenter 
AB ägs av ledande befattningshavaren, tillika styrelseledamoten Stefan Tegenfalk, 21,6 procent av aktierna ägs av verkstäl-
lande direktören, tillika styrelseledamoten Johnny Hedlund, 17,3 procent av aktierna ägs av Fredrik Grunewald, 6,9 procent av 
aktierna ägs av ledande befattningshavaren Stefan Blixt, 2,6 procent av aktierna ägs av ledande befattningshavaren Fredrik 
Nyman, 1,1 procent av aktierna ägs av ledande befattningshavaren Erik Änggård och 2,6 procent ägs av andra anställda och 
tidigare anställda i Waystream.

3) MH Köhler Invest AB ägs av Heléne Köhler, styrelseledamot i Waystream.
4) Dahltec AB ägs av Staffan Dahlgren, styrelseledamot i Waystream.



6 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I WAYSTREAM HOLDING AB (PUBL)

Sammanfattning

B.7 Utvald historisk 
finansiell informa
tion i sammandrag 

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Waystreams revidera-
de koncernredovisning avseende år 2013 och 2014 och har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Delårsrapporten för perioden 1 januari 2015 till 30 september 
2015 är översiktligt granskad av Bolagets revisorer. Utöver den reviderade koncernredovis-
ningen och den översiktligt granskade delårsrapporten har ingen annan information varit 
föremål för revisorns granskning.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Översiktligt 
granskad Ej granskad Reviderad Reviderad

K3 K3 K3 K3

(tkr)
2015-01-01

2015-09-30
2014-01-01

2014-09-30
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning 39 716 38 084 53 398 45 235
Aktiverade arbeten 10 808 5 968 9 647 904
Övriga rörelseintäkter 423 0
Rörelsens intäkter 50 524 44 052 63 468 46 139

Handelsvaror -17 784 -14 092 -21 106 -17 293
Övriga externa kostnader -11 160 -9 449 -13 719 -11 458
Personalkostnader -16 342 -13 706 -18 167 -12 690
Avskrivningar av immateriella 
och materiella anläggningstill-
gångar -2 473 -2 147 -2 903 -2 640
Övriga rörelsekostnader -982 -26 -44 -181
Rörelseresultat 1 784 4 632 7 529 1 877

Kostnader av engångskaraktär i 
samband med notering -1 272 0 0 0
Finansiella intäkter 2 1 3 12
Finansiella kostnader -335 -213 -318 -474
Finansnetto -333 -212 -315 -462
Resultat efter finansiella poster 179 4 420 7 214 1 415

Skatt 95 -1 313 -1 967 -705
Periodens resultat 274 3 107 5 247 710

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

(tkr) 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2013-12-31
Immateriella anläggnings-
tillgångar 37 643 25 331 29 222 16 773
Materiella anläggningstillgångar 754 1 044 955 1 183
Summa anläggningstillgångar 38 397 26 375 30 177 17 956

Varulager 4 576 4 734 3 257 2 175
Kundfordringar 8 549 4 638 11 759 12 324
Kassa och bank 706 410 578 551
Övriga omsättningstillgångar 695 3 355 2 513 1 296
Summa omsättningstillgångar 14 526 13 137 18 107 16 346
Summa tillgångar 52 923 39 512 48 284 34 302

Summa eget kapital 21 058 18 528 20 702 12 091
Uppskjuten skatteskuld 2 583 2 024 2 678 711
Övriga avsättningar 787 306 127 306
Långfristiga skulder 9 739 5 656 10 605 8 176
Kortfristiga skulder 15 227 10 112 11 376 9 097
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 3 529 2 886 2 795 3 921
Summa eget kapital och skulder 52 923 39 512 48 284 34 302
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

(tkr) jan-sept 2015 jan-sept 2014 2014 2013
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 6 789 9 437 9 011 1 902
Kassaflöde från investerings-
verksamheten -10 665 -10 516 -15 041 -5 945
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 4 036 903 6 037 2 884
Summa kassaflöde 160 -176 7 -1 159

Likvida medel vid periodens 
 början 578 551 551 1 710
Kursdifferens i likvida medel -32 35 20 0
Likvida medel vid periodens slut 706 410 578 551

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

2015-01-01
2015-09-30

2014-01-01
2014-09-30

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Intäktsförändring % 4 % 46 % 18 % n/a
Rörelsemarginal % 4 % 12 % 14 % 4 %
Vinstmarginal % 1 % 8 % 10 % 2 %
Soliditet % 40 % 47 % 43 % 35 %
Omsättning per anställd, tkr 1 589 1 656 2 322 2 381
Medelantal anställda 25 23 23 19
Antal aktier 544 562 544 562 544 562 500 000
Vinst per aktie, kr 0,5 5,7 9,6 -0,5
Eget kapital per aktie, kr 38,7 34,0 38,0 21,8

Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter ökade under 2014 från 46,1 miljoner kronor 2013 till 63,5 miljoner kronor 
2014, vilket motsvarar en ökning med 37 procent. Främst beror det på ökad försäljning av 
produkter på den nordiska marknaden. Ökningen består även av aktiverad produktutveck-
ling om 9,6 miljoner kronor för 2014, år 2013 var aktiverad produktutveckling 0,9 miljoner 
kronor. Omsättningen per anställd uppgick till 2,3 miljoner kronor 2014 jämfört med 2,4 
 miljoner kronor för 2013.

Waystreams största kostnadspost är personalkostnader. De uppgick 2014 till 18,1 miljo-
ner kronor jämfört med 12,7 miljoner kronor 2013. Den ökade personalkostnaden beror på 
att Bolaget bildade ett dotterbolag i Shanghai.

Nettoresultatet 2014 uppgick till 5,2 (0,7) miljoner kronor. Ökningen av nettoresultatet 
förklaras främst av projekteringsfasen av utvecklingen som var 2013. 

Rörelsens intäkter ökade under perioden januari-september 2015 med 15 procent jäm-
fört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på ökad aktivering av pro-
duktutveckling. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,3 miljoner kronor under 
januari-september 2015 jämfört med 6,8 miljoner kronor under samma period föregående 
år. Skillnaden förklaras framförallt av en lägre bruttomarginal under perioden jämfört med 
samma period föregående år. Resultatet för perioden uppgick till 0,3 (3,1) miljoner kronor. I 
resultatet ingår kostnader av engångskaraktär som härrör sig till arbetet med Noteringen. 
Dessa kostnader uppgår till 1,3 miljoner kronor.
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Väsentliga händelser efter den 30 september 2015
Extra bolagsstämma den 29 september 2015 beslutade att Bolagets firmanamn skulle änd-
ras till Waystream Holding AB samt om en uppdelning av aktier 10:1 (så kallad split), varvid 
varje aktie delades upp i 10 aktier, vilket ökade antalet aktier i Bolaget till 5 445 620.

Extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 beslutade om införandet av två incitaments-
program.

Det ena incitamentsprogrammet är riktat till ledande befattningshavare, nyckelpersoner 
och övriga anställda i Bolaget, som inte är större aktieägare, och består av 208 008 teck-
ningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs om 40 kr per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga tecknings-
optioner tillkommer 208 008 aktier och utspädningseffekten för befintliga aktieägare 
uppgår till cirka 3 procent.

Det andra incitamentsprogrammet är riktat till styrelseledamöter, som inte är större 
aktieägare, i Bolaget och består av 104 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40 kr per aktie. Vid full teckning 
och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillkommer 104 000 aktier och 
utspädnings effekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 1,5 procent.

B.8 Utvald proforma
redovisning

Ej tillämplig. Erbjudandet innehåller inte proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte presenterat någon resultatprognos.

B.10 Revisors
anmärkning

Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Rörelsekapital Waystream bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bola-
gets behov under den kommande tolvmånadersperioden.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Erbjudandet avser förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Waystream Holding AB 
(publ), org.nr. 556904-6476. ISIN-kod SE0007577077.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Totalt antal aktier i 
Bolaget 

Per datumet för Prospektet finns det totalt 5 445 620 aktier i Bolaget, vardera med ett kvot-
värde om 0,10 kronor. Alla aktier är fullt betalda. Efter Erbjudandet kommer det att finnas 
totalt 6 808 620 aktier, förutsatt full anslutning i Erbjudandet. 

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger 
med värdepappren

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieäga-
re har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emit-
terar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en 
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värde-
papper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Aktierna ger lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar, resultat och eventuellt överskott vid likvidation.

C.5 Inskränkningar i 
den fria överlåtbar
heten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Upptagande till 
handel

Styrelsen för Waystream har ansökt om notering av Bolagets aktier på First North. Nasdaq 
Stockholm har den 13 oktober 2015 beslutat att uppta Waystreams aktier till handel på First 
North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på note-
ringsdagen. Planerad första handelsdag för aktien är beräknad till den 12 november 2015.

C.7 Utdelningspolicy Vinstmedel ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsut-
veckling av Koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt. Därefter ska 
styrelsen genomföra en översyn av utdelningspolicyn. Vid bedömning av framtida utdel-
nings storlek ska därför hänsyn först tas till att Koncernens utveckling kan ske med finan-
siell styrka och god handlingsfrihet.
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Avsnitt D – Risker

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till emit
tenten eller bran
schen

Waystreams verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är 
utanför Bolagets kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka Waystreams verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående huvudsakliga riskfaktorer, som 
beskrivs utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, bedöms vara 
av betydelse för Waystreams framtida utveckling. 

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolaget, dess verksamhet och branschen inne-
fattar bland annat att:
•• Globala ekonomiska förhållanden och negativa förändringar inom ekonomierna i Sverige 

och övriga nordiska länder, men även världen i dess helhet, kan ha en negativ inverkan 
på Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning.

•• En förlust av Bolagets partners, helt eller delvis, eller om någon av dessa underlåter att 
betala för levererade produkter eller tjänster, skulle kunna ha en väsentligt negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

•• Om Bolagets hårdvaruleverantör skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget eller av 
någon anledning inte skulle leverera avtalade produkter kan detta påverka Bolagets rela-
tioner med sina partners och kunder negativt och även medföra negativa effekter på 
Bolagets resultat och finansiella ställning.

•• Om Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande tekniska utveckling i enlighet 
med fastlagda planer, kan det komma att påverka Bolagets framtida omsättning och lön-
samhet på ett negativt sätt.

•• Förlust av viktiga nyckelpersoner kan leda till att verksamhetsutvecklingen går långsam-
mare och blir mer kostsam, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning negativt.

•• Ökad konkurrens från såväl större som mindre aktörer kan bidra till lägre priser på Bola-
gets produkter och därmed försämrad marginal för Waystream. Detta skulle kunna påver-
ka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

•• Om de produkter som Bolaget framgent utvecklar inte erhåller erforderligt immaterial-
rättsligt skydd, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller 
om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets rät-
tigheter och marknadsposition, kan Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, dess 
finansiella ställning och resultat påverkas negativt. 

•• För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk 
skulle det kunna få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

•• Bolaget är beroende av know-how och det finns en risk att konkurrenter utvecklar mot-
svarande know-how eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt 
sätt, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
negativt. 

•• Eventuella återkallanden, begränsningar eller misslyckanden när det gäller att erhålla 
nödvändiga exporttillstånd i framtiden kan komma att få negativa konsekvenser på Bola-
gets försäljning, resultat och finansiella ställning.

•• Om Waystream AB behöver återbetala och/eller refinansiera dess kreditfaciliteter med 
kort varsel skulle det kunna få en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

•• Koncernen kan i framtiden behöva söka ytterligare finansiering, vilket då kan komma att 
ske på ofördelaktiga villkor eller inte alls. I de fall Waystream i framtiden misslyckas med 
att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor, eller inte alls, kan detta 
inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

•• Om det skulle visa sig att Waystreams tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och 
bestämmelser, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa 
praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt 
med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Waystreams nuvarande och tidigare 
skattesituation vilket riskerar att inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella 
ställning.
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D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
värde papperna

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktier innefattar bland annat att: 
•• Värdet på aktierna kan komma att stiga och sjunka och att det inte är säkert att en inves-

terare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. 
•• En aktiv och likvid handel i aktien kanske inte utvecklas. 
•• Aktiekursen kan komma att vara volatil. 
•• Kursen på aktien kan komma att minska till följd av att befintliga aktieägare under och 

efter utgången av lock-up perioden avyttrar aktier. 
•• Framtida utdelning till aktieägare kan komma att utebli.
•• Framtida emissioner kan komma att minska aktieägares proportionella ägande, röstan-

delen samt vinst per aktie. 
•• Vissa aktieägare kommer även efter Erbjudandet att ha ett väsentligt inflytande över 

Bolaget.

Avsnitt E – Erbjudande

E.1 Emissionsintäkter 
och emissionskost
nader

Erbjudandets totala värde, inklusive utökningsoption och Övertilldelningsoption, uppgår till 
40 miljoner kronor. Genom emissionen i Erbjudandet kommer Waystream, förutsatt full 
anslutning i Erbjudandet, att erhålla cirka 30 miljoner kronor före kostnader. Bolagets kost-
nader i samband med Erbjudandet och noteringen på First North förväntas uppgå till cirka 
4,3 miljoner kronor. Sådana kostnader avser främst kostnader för revisorer, juridiska ombud 
och tryckning av Prospektet. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikvi-
den från de Säljande aktieägarna.

E.2a Motiv och använd
ning av emissions
likviden

Som ett steg i Bolagets utveckling har styrelsen beslutat att ansöka om notering av Bola-
gets aktier på First North och i samband med Noteringen genomföra en nyemission av 
aktier. Erbjudandet och Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen, förbättra Way-
streams tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering av Bolagets 
aktier på First North syftar även till att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet 
och varumärke bland såväl befintliga och potentiella kunder, partners och leverantörer, 
aktiemarknaden och andra intressenter. Dessa faktorer bedöms gemensamt bidra till att 
ytterligare stärka Waystreams ställning på den svenska marknaden såväl som på utländska 
marknader och därmed utgöra en bra plattform för framtida tillväxt. De krav som följer på ett 
noterat bolag medför en ytterligare kvalitetsstämpel, vilket bedöms som positivt i befintliga 
och framtida affärsrelationer. 

Kapitalet från nyemissionen ska primärt användas inom två områden. Det första är att dri-
va försäljningstillväxt genom geografisk expansion i Europa avseende uppbyggnad av part-
nernätverk och egen försäljningsförmåga. Det andra är innovation genom forskning och 
utveckling inom områdena nätverk och säkerhet. Detta åtagande är utöver vad som är nor-
malt för den löpande verksamheten och investeringarna kommer att anpassas efter det 
kapitaltillskott som nyemissionen ger. Det finns inga bindande åtaganden från styrelsen i 
Waystream eller Bolaget gällande detta eller framtida investeringar.

E.3 Erbjudandets 
 former och villkor

Erbjudandet: Erbjudandet uppgår till totalt 1 363 000 nyemitterade aktier motsvarande 30 
miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Utökning av Erbjudandet: Vid ett stort intresse har de Säljande aktieägarna förbehållit sig 
rätten att utöka det antal aktier som erbjuds genom att sälja 250 000 befintliga aktier.

Övertilldelningsoption: De Säljande aktieägarna har utfärdat en option till Avanza, vilken 
kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel på First North, att 
förvärva ytterligare 204 450 befintliga aktier för att täcka eventuell övertilldelning i sam-
band med Erbjudandet. Villkoren för Övertilldelningsoptionen motsvarar villkoren för det 
övriga Erbjudandet och motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av 
Erbjudandet. Efter att stabiliseringsperioden avslutats kommer det att offentliggöras hur 
stor del av Övertilldelningsoptionen som utnyttjats.

Priset i Erbjudandet: Priset per aktie uppgår till 22 kronor. Courtage utgår ej. Priset har fast-
ställts gemensamt av styrelsen i Waystream och de Säljande aktieägarna i samråd med 
Avanza.

Anmälan: Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 15 oktober – 4 november 
2015 och ska avse lägst 300 aktier och därefter i jämna poster om 100 aktier. Anmälan ska 
göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget eller Avanza. Anmälnings-
sedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.waystream.com samt på Avanzas 
hemsida: www.avanza.se. Den som är depåkund hos Avanza ska anmäla sig via Avanzas 
internettjänst. Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 4 november 2015. 
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Anmälan för anställda i Waystream: Anställda i Waystream med skattemässig hemvist i Sve-
rige som önskar förvärva aktier ska följa särskilda instruktioner från Bolaget.

Tilldelning: Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av styrelsen i Waystream i sam-
råd med Avanza, varvid målet kommer att vara att uppnå en bred spridning av aktierna bland 
allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel med 
Bolagets aktie samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen kommer i för-
sta hand att ske så att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan till dem som erhåller tilldel-
ning. Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell andel av det överskjutande 
antal aktier som anmälan avser. Härutöver kan affärspartners och andra närstående till Way-
stream samt kunder till Avanza komma att särskilt beaktas vid tilldelning. Tilldelning kan ske 
till anställda på Avanza, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i 
enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrif-
ter.

Betalning: Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) dagar efter 
utsänd avräkningsnota, dvs. omkring den 10 november 2015. Betalning ska ske enligt anvis-
ningar på utsänd avräkningsnota. 

Registrering och redovisning av tilldelade betalda aktier: Registrering hos Euroclear av till-
delade och betalda aktier beräknas ske med början omkring den 10 november 2015, varefter 
Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Waystream som har registrerats 
på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

Avanza är finansiell rådgivare till Waystream i samband med Erbjudandet och Noteringen. 
Avanza (samt till dem närstående företag) kan i framtiden komma att tillhandahålla, tjänster 
inom ramen för den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner åt 
Waystream för vilka de kan komma att erhålla ersättning. Avanza kan därmed komma att ha 
intressen som inte överensstämmer med, eller som står i konflikt med, potentiella investe-
rares eller Bolagets intressen.

E.5 Säljande aktieägare 
och lockup avtal

De Säljande aktieägarna samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktie-
innehav har förbundit sig att inte, utan skriftligt medgivande från Avanza, sälja sina respek-
tive innehav i Bolaget under en särskild tidsperiod efter påbörjad handel i aktien på First 
North. Lock-up perioden för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktiein-
nehav löper under 12 månader från första handelsdag. Lock-up perioden för övriga aktie-
ägare löper under sex månader från första handelsdag. I åtagandet innefattas att de Säljan-
de aktieägarna samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav 
inte får utbjuda, sälja, träffa avtal om försäljning, låna ut, pantsätta, eller på annat sätt överlå-
ta eller upplåta aktier eller värdepapper som berättigar till teckning eller utbyte mot aktier i 
Waystream, eller sluta avtal om swap eller träffa någon annan uppgörelse som är ägnad att 
till annan överföra de ekonomiska konsekvenserna av innehavet av aktier eller värdepapper 
som kan utbytas mot eller ge upphov till aktier i Waystream.

E.6 Utspädningseffekt Erbjudandet motsvarar, vid full anslutning, en utspädning om cirka 20 procent för befintliga 
aktieägare. 

E.7 Kostnader som 
åläggs investeraren

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.
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Riskfaktorer

En investering i Waystreams aktier är förknippad med olika risker. Ett antal faktorer påverkar, eller skulle kunna 
påverka, Waystreams affärsverksamhet, både direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning 
och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och väsentliga omständigheter som anses 
vara avgörande för Waystreams verksamhet och framtida utveckling. Riskerna nedan är inte de enda som 
Bolaget kan komma att exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande är okända för Bolaget, eller som 
Waystream för närvarande tror är oväsentliga, kan också få negativ inverkan på Waystreams verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. Sådana risker kan även leda till att Waystreams aktiekurs faller kraftigt, och 
investerare kan potentiellt förlora hela eller delar av sin investering.

Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Prospektet i dess helhet. Pro-
spektet innehåller även framåtriktade uttalanden som är avhängiga av framtida händelser, risker och osäkra 
förhållanden. Waystreams verkliga resultat kan avvika i hög grad från de förväntade resultaten i dessa framåt-
riktade uttalanden till följd av många faktorer, inklusive men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan i 
Prospektet.

Risker hänförliga till Bolaget, dess 
verksamhet och branschen
Marknadsrisk
Waystream bedriver främst sin verksamhet i Sverige och 
övriga nordiska länder men även i länder utanför Norden. 
Waystream påverkas därför, i likhet med andra företag, av 
allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållan-
den på global nivå. Waystreams utveckling och finansiella 
ställning är således delvis beroende av faktorer utanför 
Waystreams kontroll. Efterfrågan på de produkter och 
tjänster som Waystream tillhandahåller påverkas av bland 
annat allmänna makroekonomiska faktorer, såsom den all-
männa konjunkturen och investeringsviljan hos företag 
och konsumtionen hos privatpersoner. Globala ekonomiska 
förhållanden och negativa förändringar inom ekonomierna 
i Sverige och övriga nordiska länder, men även världen i 
dess helhet, kan ha en negativ inverkan på Waystreams 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av partners/återförsäljare
Försäljning av Waystreams produkter och tjänster sker till 
största delen genom det nätverk av partners och återför-
säljare som Bolaget har byggt upp. Avtal med slutkunder 
ingås till övervägande del av Bolagets partners men 
Bolaget är delaktigt i hela försäljningsprocessen. Under 
2014 uppgick försäljningen som ägt rum genom två av 
Bolagets partners till cirka 90 procent av Bolagets netto-
omsättning. Partneravtalen kan sägas upp med viss kor-
tare uppsägningstid. Även om Waystream anser att Bolaget 
självt eller annan partner till Bolaget skulle kunna ersätta 
Bolagets två största partners skulle en förlust av desamma, 
helt eller delvis, eller om någon av dessa underlåter att 
betala för levererade produkter eller tjänster, kunna ha en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning.

Därutöver är ovan nämnda avtal med Bolagets partners 
icke-exklusiva och anger inte heller någon fast volym eller 
miniminivå för produkter eller tjänster som ska försäljas. 
För det fall Bolagets partners säger upp avtalen eller mins-
kar sina ordervolymer kommer det att medföra en förlust av 
intäkter, vilket skulle kunna medföra väsentligt negativa 
effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Beroende av leverantörer
Waystream är för sin verksamhet beroende av att produk-
ter från hårdvaruleverantörer lever upp till överenskomna 
krav avseende bland annat mängd, kvalitet och leveranstid. 
Bolaget är för närvarande beroende av en specifik hårdva-
ruleverantör för fullgörande av sina åtaganden gentemot 
sina partners och kunder. Om Bolagets hårdvaruleverantör 
skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget eller av någon 
anledning inte skulle leverera avtalade produkter, vilket i 
sin tur skulle leda till att Bolaget inte kan uppfylla sina åta-
ganden mot sina partners och slutkunder, kan detta påver-
ka Bolagets relationer med sina partners och kunder nega-
tivt och även medföra negativa effekter på Bolagets 
resultat och finansiella ställning.

Tekniska risker
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb 
teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på 
funktionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer 
höga krav på Bolaget att kontinuerligt utveckla produkter 
och tjänster som möter kundernas krav. Bolaget har för 
avsikt att fortsätta att nyutveckla och vidareutveckla sina 
produkter. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av 
produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med 
exakthet. Det finns således en risk att en planerad pro-
duktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att 
anpassa till marknadens behov än planerat. Om Bolaget 
helt eller delvis misslyckas med sin löpande tekniska 
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utveckling i enlighet med fastlagda planer, kan det komma 
att påverka Bolagets framtida omsättning och lönsamhet 
på ett negativt sätt. Framtida produktutveckling kan kom-
ma att inte bli framgångsrik och det finns även en risk att 
den inte heller kommer att accepteras av kunder och kon-
sumenter, vilket också skulle kunna påverka Bolagets 
framtida omsättning och lönsamhet negativt.

Ansvar för fel och brister i Bolagets produkter
Waystreams verksamhet innefattar utveckling, tillverkning 
och tillhandahållande av switchar och routrar för datakom-
munikation via fiber som används bland annat för internet-
tjänster för hushåll (Fiber-to-the-home), FTTH, samt för 
internetanslutningar, virtuella nätverk etc. för företag, var-
vid Bolaget har åtagit sig kontraktuellt ansvar såvitt avser 
fel och brister i Bolagets produkter i förhållande till sina 
partners. Även om det ofta finns kontraktuella begräns-
ningar av Bolagets ansvar, kan befintliga begränsningar 
visa sig otillräckliga. Waystream kan också komma att 
drabbas av andra ansvars- eller garantikrav, exempelvis 
från tredje man. Garanti- och/eller ansvarsanspråk kan 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets resultat och 
finansiella ställning samt kan även påverka Waystreams 
kund- och partnerrelationer negativt.

Nyckelpersoner och rekrytering
Bolagets framgång bygger på, och är beroende av, befintli-
ga medarbetares kunskap och erfarenhet samt att i framti-
den kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det är 
därför av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och 
behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever Bolaget 
som en stimulerande arbetsgivare. Förlust av viktiga nyck-
elpersoner kan leda till att verksamhetsutvecklingen går 
långsammare och blir mer kostsam, vilket kan komma att 
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning negativt.

Konkurrenter
Waystream verkar på en konkurrensutsatt marknad och 
Bolaget konkurrerar med ett stort antal aktörer på markna-
den. Ökad konkurrens från såväl större som mindre aktörer 
kan bidra till lägre priser på Bolagets produkter och där-
med försämrad marginal för Waystream. Detta skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning negativt.

Immateriella rättigheter
Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom 
upphovsrättsligt skydd, patent, varumärken, lagstiftning till 
skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Om de pro-
dukter som Bolaget framgent utvecklar inte erhåller erfor-
derligt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt imma-
terialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller om 
befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för 
att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition, 
kan Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, dess finan-
siella ställning och resultat påverkas negativt. Vidare kan 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas negativt för det fall att Bolaget blir föremål för 

intrång i dess immateriella rättigheter eller gör intrång i 
annans immateriella rättigheter. 

Äganderätten till de immateriella rättigheter som gene-
reras inom ramen för Bolagets verksamhet, av anställda 
eller av Bolaget anlitade konsulter, tillfaller som huvudregel 
Bolaget i enlighet med tillämplig lagstiftning och befintliga 
avtal. För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta 
sina immateriella rättigheter i anspråk skulle det kunna få 
negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Bolaget är dessutom beroende av know-how och det 
finns en risk att konkurrenter utvecklar motsvarande 
know-how eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnan-
de på ett effektivt sätt, vilket skulle kunna påverka Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. 

Exportkontroll
Export av vissa av Bolagets produkter kan kräva att Bolaget 
erhåller exporttillstånd i enlighet med reglerna för export-
kontroll av produkter med dubbla användningsområden 
samt andra lagar, förordningar och riktlinjer på området, 
inklusive de ytterligare begränsningar som uppställts vid 
export till exempelvis Ryssland och Ukraina. Eventuella 
återkallanden, begränsningar eller misslyckanden när det 
gäller att erhålla nödvändiga tillstånd i framtiden kan kom-
ma att få negativa konsekvenser på Bolagets försäljning, 
resultat och finansiella ställning.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Waystreams motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot 
Bolaget. Om Bolaget skulle misslyckas med att erhålla 
betalning för sina fordringar skulle det kunna ha en negativ 
inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Valutarisk
Valutarisker finns både i form av transaktions- och 
 omräkningsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och 
försäljning av varor och tjänster i andra valutor än respekti-
ve koncernbolags lokala valuta. Omräkningsrisk uppstår 
vid omräkning av det utländska dotterföretagets resultat-
räkningar och balansräkningar till SEK. Waystreams försälj-
ning och inköp sker, förutom i SEK, även i euro och USD. 
Waystream är således exponerad mot förändringar i värdet 
på SEK i förhållande till euro och USD. Bolaget köper även 
varor i Kina och faktureras för dessa i USD. Priserna för 
varorna är dock baserade på kinesisk yuan renminbi i för-
hållande till USD. Waystream är således även exponerad 
mot förändringar i värdet på kinesisk yuan renminbi i för-
hållande till USD. Om det skulle ske växel kursförändringar, 
och de åtgärder som Waystream vidtagit för att säkra såda-
na växelkursförändringar skulle visa sig vara otillräckliga, 
kan Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning påverkas negativt.

Finansiering och refinansieringsrisk
Koncernens lånefinansiering utgjordes per den 30 sep-
tember 2015 av två kreditavtal med Danske Bank, Danmark, 
Filial Sverige om ett totalt kreditutrymme om 13 miljoner 
kronor och ett lån från Almi Företagspartner Sörmland AB 
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om 4 miljoner kronor. En av krediterna från Danske Bank, 
Danmark, Filial Sverige på 2 miljoner kronor löper under en 
tremånadersperiod med förfall 31 december 2015. Den 
andra krediten från Danske Bank, Danmark, Filial Sverige 
på 11 miljoner kronor löper under en 13-månadersperiod 
med förfall den 31 oktober 2016. Lånet från Almi Företags-
partner Sörmland AB ska vara fullt återbetalat i december 
2017, med en kvartalsvis amortering om 571 429 kronor från 
och med 31 juli 2015. Kreditavtalen innefattar sedvanliga 
finansiella åtaganden för liknande typer av krediter. Båda 
kreditgivarna har säkerhet i Bolagets dotterbolag Way-
stream AB i form av företagsinteckningar i dotterbolagets 
verksamhet om tillsammans 16 miljoner kronor.

Om Waystream AB skulle bryta mot någon eller några av 
dess åtaganden under dess kreditfaciliteter skulle det 
kunna leda till att krediterna sägs upp till förtida betalning 
eller att säkerheter ianspråktas. Om Waystream AB behö-
ver återbetala och/eller refinansiera dess kreditfaciliteter 
med kort varsel skulle det kunna få en väsentligt negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. 

Koncernen kan även i framtiden behöva söka ytterligare 
finansiering, vilket då kan komma att ske på ofördelaktiga 
villkor eller inte alls. I de fall Waystream i framtiden miss-
lyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget 
rimliga villkor, eller inte alls, kan detta inverka negativt på 
Bolagets resultat och finansiella ställning.

Skatter
Waystream bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sveri-
ge, men har även ett dotterbolag för forskning och utveck-
ling i Shanghai. Verksamheten bedrivs i enlighet med Bola-
gets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och 
bestämmelser i de aktuella länderna samt berörda skatte-
myndigheters krav. Om det skulle visa sig att Waystreams 
tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, 
eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras 
administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana 
regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt med retro-
aktiv verkan, skulle det kunna förändra Waystreams nuva-
rande och tidigare skattesituation vilket riskerar att inverka 
negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Den 12 juni 2014 lämnade Företagsskattekommittén ett 
förslag beträffande införandet av ett nytt system för 
bolagsbeskattning i Sverige. Företagsskattekommitténs 
huvudförslag är att avdrag för finansiella nettokostnader, 
såsom räntekostnader och andra finansiella kostnader, ska 
upphöra och att ett schablonmässigt avdrag om 25 pro-
cent av bolagets totala beskattningsbara vinst ska införas. 
Förslaget har varit föremål för remissyttranden och gran-
skas just nu av den svenska regeringen. Efter denna 
granskning förväntas regeringen att lägga fram en proposi-
tion till riksdagen. Finansministern har dock uttalat att 
Företagsskattekommitténs förslag mest troligt kommer att 
bli föremål för ändringar men att någon form av begräns-
ningar för ränteavdrag kommer att införas. Den slutliga 
utformningen av reglerna är därmed osäker. Finansminis-
tern har även uttalat att de nya reglerna kan träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2017.

Operationell risk
Operationell risk är risken att åsamkas förluster på grund 
av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna 
eller externa händelser som orsakar avbrott i verksamhe-
ten. Det krävs operationell säkerhet såsom god intern kon-
troll, ändamålsenliga administrativa system samt kompe-
tensutveckling för att garantera Bolagets säkerhet och 
kontroll. Brister i den operationella säkerheten kan påverka 
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Tvister
Som ett led i affärsverksamheten kan Waystream eller 
något av dess dotterbolag bli inblandade i tvister. Sådana 
tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala 
verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och 
medföra kostnader, även om det slutliga utfallet är positivt 
för Waystream. Tvister rörande Bolaget kan därmed medfö-
ra en väsentlig negativ inverkan på Waystreams verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

Risker beträffande Erbjudandet
Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga 
och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare 
kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens 
utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden 
som helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrol-
lera alla de faktorer som kan komma att påverka dess 
aktiekurs, varför varje investeringsbeslut avseende aktier 
bör föregås av en noggrann analys.

Ingen offentlig handel har tidigare 
förekommit i Waystreams aktier
Det har inte förekommit någon offentlig handel i Way-
streams aktier före Erbjudandet. En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på First North kan vidare vara mer risk-
fylld än en placering i ett bolag vars aktier handlas på en 
reglerad marknad. Det är inte möjligt att förutse i vilken 
utsträckning investerarnas intresse i Waystream leder till 
en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kom-
mer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel 
inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svå-
righeter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller 
överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter 
Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt 
från försäljningspriset i Erbjudandet.

Ökade kostnader till följd av Noteringen
Som noterat bolag måste Waystream följa regler som kan 
innebära en påfrestning på Bolagets resurser och öka dess 
kostnader. Dessa kostnader kan komma att påverka Way-
streams verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt jämfört med historiskt redovisade kostnader.
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Aktiekursen kan vara volatil och minska 
väsentligt
Kursen för aktier som säljs vid en nyintroduktion är ofta 
volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden 
och i synnerhet marknaden för småbolag har upplevt bety-
dande kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat 
samband med, eller varit oproportionerliga mot, bolagens 
redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka 
Waystreams aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat 
resultat.

Aktieförsäljning från befintliga aktieägare 
efter Erbjudandet
Kursen på Waystreams aktier kan komma att minska till 
följd av att befintliga aktieägare under och efter utgången 
av de så kallade lock-up perioderna, under vilka de Säljan-
de aktieägarna samt styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare med aktieinnehav har åtagit sig att inte 
avyttra aktier i Bolaget, avyttrar aktier på aktiemarknaden 
efter Erbjudandets genomförande, eller att marknaden 
uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana för-
säljningar kan även försvåra för Waystream att ge ut aktier 
eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris 
och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt.

Framtida utdelning
Eventuell framtida utdelning i Waystream är beroende av 
flera faktorer, såsom exempelvis resultatutveckling, finan-
siell ställning, kassaflöden, rörelsekapitalsbehov och Bola-
gets investeringsbehov. Det finns en risk att Bolaget inte 
kommer att kunna lämna någon utdelning till aktieägarna 
framgent. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en 
investerares eventuella avkastning på sitt innehav enbart 
att vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissio-
ner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaf-
fa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det propor-
tionella ägandet och röstandelen samt vinst per aktie för 
innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella ny-
emissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Ägare med betydande inflytande
Cirka 47 procent av kapitalet och rösterna i Waystream 
kommer efter Erbjudandet att ägas av Fiber Access NP 
Intressenter AB och cirka 20 procent av kapitalet och rös-
terna i Waystream kommer efter Erbjudandet att ägas av 
Fiber Access NP Management Intressenter AB. Fiber 
Access NP Intressenter AB och Fiber Access NP Manage-
ment Intressenter AB har således möjlighet att utöva ett 
betydande inflytande i alla ärenden där samtliga aktieäga-
re har rösträtt, innefattande exempelvis val av styrelsele-
damöter och fusioner eller försäljningar av alla eller 
väsentlig del av Waystreams tillgångar. Dessa frågor inne-
fattar också emissioner av ytterligare aktier eller andra vär-
depapper i Waystream, vilket kan späda ut övriga aktieäga-
res innehav i Bolaget, samt framtida vinstutdelningar. Fiber 
Access NP Intressenter ABs och Fiber Access NP Manage-
ment Intressenter ABs intressen kanske inte är desamma 
som, och kan väsentligt avvika från eller strida mot, Bola-
gets intressen eller övriga aktieägares intressen och det är 
möjligt att Fiber Access NP Intressenter AB och Fiber 
Access NP Management Intressenter AB utövar sitt infly-
tande i Bolaget på sätt som inte främjar övriga aktieägares 
intressen. Aktieägarna i Fiber Access NP Intressenter AB 
avser att, i januari 2016, skifta ut aktierna i Waystream så 
att varje aktieägare erhåller aktier i Waystream motsvaran-
de respektive aktieägares andel av Fiber Access NP Intres-
senter ABs innehav av aktier i Waystream.
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Styrelsen för Waystream har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, ansökt om upptagande till handel av 
Bolagets aktier på First North. Vidare har styrelsen beslutat att i samband med Noteringen genomföra en ägarspridning av 
aktierna i Bolaget genom en nyemission av aktier samt en mindre utförsäljning av befintliga aktier. Syftet är att skapa goda 
förutsättningar för en regelbunden och likvid handel i Bolagets aktie.

Härmed inbjuds allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna högst 1 363 000 aktier i Waystream i 
enlighet med villkoren i detta Prospekt. Erbjudandet motsvarar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Waystream räknat 
efter full anslutning i Erbjudandet.

Priset per aktie har fastställts till 22 kronor vilket ger Waystream ett marknadsvärde om 120 miljoner kronor. Priset per ak-
tie har beslutats av styrelsen i Waystream och de Säljande aktieägarna, i samråd med Avanza, med beaktande av rådande 
marknadsläge, Bolagets historiska utveckling, bedömning av verksamhetens affärsmässiga potential och dess framtidsut-
sikter samt en jämförande värdering baserad på liknande noterade bolag på den svenska marknaden.

Extra bolagsstämma i Waystream har den 14 oktober 2015 beslutat om en ökning av aktiekapitalet om högst 136 300 kro-
nor genom nyemission av högst 1 363 000 aktier. Waystream kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att erhålla en likvid 
om högst cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska tillkomma allmän-
heten i Sverige samt institutionella investerare.

Vid ett stort intresse har de Säljande aktieägarna förbehållit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds i Erbjudan-
det genom att sälja 250 000 befintliga aktier. De Säljande aktieägarna har vidare åtagit sig att, på begäran av Avanza, sälja 
ytterligare upp till 204 450 befintliga aktier, motsvarande 15 procent av det högsta totala antalet aktier som omfattas av 
Erbjudandet, till ett pris motsvarande teckningskursen i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med 
Erbjudandet. Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet, inklusive utökningsoptionen, efter full anslut-
ning 1 817 450 aktier, motsvarande cirka 33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 5 445 620 till 6 808 620, vilket 
motsvarar en ökning med cirka 25 procent. Värdet på Erbjudandet, inklusive utökningsoption och Övertilldelningsoption, 
uppgår vid full anslutning till 40 miljoner kronor.

Lock-up 
De Säljande aktieägarna samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav har genom avtal förbun-
dit sig att inte, utan skriftligt medgivande från Avanza, sälja sina respektive innehav i Bolaget under en särskild tidsperiod 
efter påbörjad handel i aktien på First North, se närmare under rubriken ”Åtagande att avstå från att sälja aktier (lockup 
avtal)” i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.

Stockholm, 14 oktober 2015

Waystream Holding AB (publ) och de Säljande aktieägarna1) 

Inbjudan till förvärv av 
aktier i Waystream

1) De Säljande aktieägarna är Fiber Access NP Intressenter AB (org.nr. 556904-1196), Fiber Access NP Management Intressenter AB (org.nr. 556904-6468),  
MH Köhler Invest AB (org.nr. 556707-0478), Dahltec AB (org.nr. 556840-5970), Hans Westberg, Ulf Tidholm, Stig Blomgren samt QLI Ltd.
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Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-home, FTTH). Bolaget 
grundades 2001 av medarbetare från Bredbandsbolaget och Cisco. Bolaget utvecklar och säljer avancerade routrar och 
switchar för fiberbaserade nätverk. Bolagets produkter är inriktade på att leverera bredbandstjänster till konsument och 
företag med bästa möjliga användarupplevelse som mål. Kundbasen är idag framför allt aktörer och operatörer som distribu-
erar fibernät till hushålls- och företagsmarknaden såsom stadsnät, energibolag och tjänsteleverantörer.

Waystream är idag väl positionerat för ytterligare tillväxt på såväl befintliga som nya marknader. Den europeiska markna-
den för fiber till hemmen uppskattas fortsätta växa och övergången till fiber ses som en nödvändighet för en nations kon-
kurrenskraft. Detta innebär att Bolagets produkter ligger rätt i tiden och i ett område med låg konjunkturkänslighet. Way-
stream investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att tillgodose marknadens behov och det är en bidragande 
faktor för framtida tillväxt. Under 2015 lanserades en ny produktplattform MPC480. Utvecklingen av MPC480 befinner sig i 
slutskedet och initiala kundtester pågår. Denna plattform drar nytta av Bolagets kunnande inom avancerad routing i en ny 
position i kundernas nätverk och ger därigenom möjlighet att adressera en större del av existerande och nya kunders behov.

Som ett steg i Bolagets utveckling har styrelsen beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på First North och i 
samband med Noteringen genomföra en nyemission av aktier. Erbjudandet och Noteringen kommer att bredda aktieägarba-
sen, förbättra Waystreams tillgång till kapitalmarknaden samt skapa en likvid aktie. En notering av Bolagets aktier på First 
North syftar även till att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet och varumärke bland såväl befintliga och poten-
tiella kunder, partners och leverantörer, aktiemarknaden och andra intressenter. Dessa faktorer bedöms gemensamt bidra 
till att ytterligare stärka Waystreams ställning på den svenska marknaden såväl som på utländska marknader och därmed 
utgöra en bra plattform för framtida tillväxt. De krav som följer på ett noterat bolag medför en ytterligare kvalitetsstämpel, 
vilket bedöms som positivt i befintliga och framtida affärsrelationer. 

Kapitalet från nyemissionen ska primärt användas inom två områden. Det första är att driva försäljningstillväxt genom 
geografisk expansion i Europa avseende uppbyggnad av partnernätverk och egen försäljningsförmåga. Det andra är innova-
tion genom forskning och utveckling inom områdena nätverk och säkerhet. Detta åtagande är utöver vad som är normalt för 
den löpande verksamheten och investeringarna kommer att anpassas efter det kapitaltillskott som nyemissionen ger. Det 
finns inga bindande åtaganden från styrelsen i Waystream eller Bolaget gällande detta eller framtida investeringar.

Erbjudandet består främst av nyemitterade aktier men även av befintliga aktier som erbjuds av de Säljande aktieägarna. 
Den del av Erbjudandet som avser nyemission av aktier kommer, vid full teckning och före avdrag för emissionskostnader, att 
tillföra Waystream 30 miljoner kronor. Kapitaltillskottet innebär förbättrade möjligheter för Waystream att fortsätta växa och 
vara en stabil och framgångsrik aktör på marknaden för fiber. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikvi-
den från de Säljande aktieägarna. 

Styrelsen för Waystream är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vid
tagits för att säkerställa att informationen i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska omständigheter
na och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 14 oktober 2015

Waystream Holding AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Waystream utvecklar och säljer digital infrastruktur, såsom 
avancerade routrar och switchar, för bredbandsnätverk 
baserade på fiber. Det är en marknad under kraftig tillväxt 
och bara i Sverige bedöms att antalet fiberuppkopplingar 
kommer dubbleras från 1 miljon till 2,2 miljoner fram till 
2019.1) Drivkrafterna bakom detta är exempelvis det ökan-
de användandet av streamingtjänster för exempelvis musik 
eller video, lagringstjänster i molnet och att allt fler enheter 
i samhället är uppkopplade. Tillsammans resulterar det här 
i att det finns ett stort behov av att öka tillgången på 
snabbt, tillförlitligt och säkert internet. 

Förändringar i omvärldens behov gör att Waystream går 
en spännande tid till mötes. Sedan starten har vi fram-
gångsrikt levererat cirka 1,5 miljoner möjliga internet-
anslutningar till hem och företag via våra kunder. Vi har 
gått i bräschen för digital infrastruktur med en rad avance-
rade tjänster och produkter där slutkundens upplevelse 
sätts i fokus kombinerat med enkelhet i hantering och drift 
samt säkerhet och tillförlitlighet.

Bredbandsanslutningar prissätts och definieras oftast 
utifrån den uppgivna maximala överföringshastigheten. En 
bredbandsanslutning är dock en komplex produkt som 
fungerar olika bra i olika situationer beroende på hur den 
designats. Waystreams utgångspunkt är, och har alltid 
varit, att de produkter och tjänster vi levererar till våra kun-
der ska utformas på ett sätt som säkerställer att slutanvän-
darna får bästa möjliga upplevelse oavsett vad de gör via 
sin anslutning. Det innebär att vi tillsammans med stadsnät 
och energibolag i Skandinavien har byggt en framtids- och 
driftsäker plattform som tillgodoser användarnas efterfrå-
gan på snabbt internet. 

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit på den svenska 
och skandinaviska marknaden. Nu är det dock dags att ta 
nästa steg i expansionsfasen och därför har Bolaget beslu-
tat ansöka om notering på First North.

En notering är logisk och kommer innebära en rad för-
delar för oss. Den ökade insynen i Bolaget blir en kvalitets-
stämpel när vi nu ska etablera oss utanför Sveriges och 
Skandinaviens gränser. Samtidigt kommer Bolaget att till-
föras kapital som ska användas dels för att geografiskt 
expandera vårt partnernätverk och vår egen försäljnings-
organisation och dels för att fortsätta utveckla nya avance-
rade produkter inom nätverk och säkerhet. 

Tillväxt är en viktig del i vår strategi och rent praktiskt 
innebär det att vi nu söker nya partnersamarbeten samti-
digt som vi bearbetar kunder. Vi kommer framöver att lan-

sera en rad nya produkter för att bredda vårt erbjudande 
vilket kommer stärka vår position och konkurrenskraft 
ytterligare på marknaden. 

Vi är idag ett lönsamt bolag, våra produkter och tjänster 
är högt uppskattade av våra kunder och vi står oss väl i 
konkurrensen på den marknad vi befinner oss på. Genom 
noteringen kommer vi att kunna öka expansionstakten. 
Under de kommande åren kommer utbyggnaden av fiber 
att öka kraftigt på den svenska och europeiska marknaden 
och Waystream har aldrig varit starkare och mer redo att 
möta denna efterfrågan. Välkomna med på denna resa!

Johnny Hedlund, VD

VD har ordet

1) http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Forecast_December_2014.pdf
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet 
Erbjudandet uppgår till totalt 1 363 000 nyemitterade 
aktier motsvarande 30 miljoner kronor. Erbjudandet mot-
svarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i 
Bolaget.

Utökning av Erbjudandet 
Vid ett stort intresse har de Säljande aktieägarna förbehål-
lit sig rätten att utöka det antal aktier som erbjuds i Erbju-
dandet genom att sälja 250 000 befintliga aktier.

Övertilldelningsoption
De Säljande aktieägarna har utfärdat en option till Avanza, 
vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från 
första dagen för handel på First North, att förvärva ytterli-
gare 204 450 befintliga aktier för att täcka eventuell över-
tilldelning i samband med Erbjudandet. Villkoren för Över-
tilldelningsoptionen motsvarar villkoren för det övriga 
Erbjudandet och motsvarar 15 procent av det totala antalet 
aktier som omfattas av Erbjudandet. Efter att stabilise-
ringsperioden (se närmare under ”Stabiliseringsliknande 
åtgärder” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”) avslutats kommer det att offentliggöras hur 
stor del av Övertilldelningsoptionen som utnyttjats.

Priset i Erbjudandet 
Priset per aktie uppgår till 22 kronor. Courtage utgår ej. 
Försäljningspriset om 22 kronor per aktie, motsvarande ett 
bolagsvärde om 120 miljoner kronor före nyemissionen, har 
fastställts gemensamt av Bolagets styrelse och de Säljan-
de aktieägarna i samråd med Avanza. Bolagsvärdet bygger 
på en jämförande värdering av noterade bolag inom samma 
bransch med liknande storlek. De jämförande bolagen är 
noterade på First North samt Stockholmsbörsens huvud-
lista. Värderingen tar i beaktande Bolagets omsättning, 
lönsamhet och resultat för perioden 2014 samt för perio-
den januari – september 2015 i jämförelse med liknande 
bolag och dess marknadsvärde baserat på omsättning, 
resultat och lönsamhet för perioden 2014 samt januari – 
juni 2015. Värderingen beaktar även att Bolaget är onoterat 
till skillnad från de jämförande bolagen. Vidare har priset 
stämts av med externa parter utifrån rådande marknads-
läge, verksamhetens historiska utveckling, bedömning av 
Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter. 
 Styrelsen gör den samlade bedömningen att försäljnings-
priset 22 per aktie utgör en rimlig värdering av Bolaget.

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 15 
oktober – 4 november 2015 och ska avse lägst 300 aktier 
och därefter i jämna poster om 100 aktier. Anmälan ska 
göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från 
Bolaget eller Avanza. Anmälningssedeln finns även till-
gänglig på Bolagets hemsida: www.waystream.com samt 
på Avanzas hemsida: www.avanza.se. Den som är depå-
kund hos Avanza ska anmäla sig via Avanzas internettjänst.

Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 
4 november 2015. Inga ändringar eller tillägg får göras i för-
tryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsse-
del kan komma att lämnas utan avseende. Endast en 
anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar 
skickas in kommer endast den senast mottagna att beak-
tas. Observera att anmälan är bindande. Ifylld och under-
tecknad anmälningssedel ska skickas, faxas eller lämnas 
till:

Avanza Bank AB 
Att: Emissionsavdelningen/Waystream
Box 1399 
111 93 Stockholm 
Besöksadress: Regeringsgatan 103 
Telefon: +468-56 22 51 22 / Fax: +468-56 22 58 02

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå 
måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan 
anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av 
VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. 

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 
EUR (cirka 140 000 kronor) och tecknaren inte är bosatt på 
sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig 
legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln 
ska vara giltig. För juridisk person som tecknar för ett 
belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad 
kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmateck-
nare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firma-
teckning bifogas anmälningssedel för att den ska vara gil-
tig. Juridisk person ska även fylla i information under 
avsnittet ”Ägare” på anmälningssedeln för att den ska vara 
giltig. 

Observera
Den som vill använda konton/depåer med specifika 
 regler för värdepapperstransaktioner, t.ex. kapital-
försäkring, för teckning av aktier inom ramen för 
 Erbjudandet måste kontrollera med den bank eller det 
institut som för kontot, respektive tillhandahåller för-
säkringen, om detta är möjligt.
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Villkor och anvisningar

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga 
anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell förläng-
ning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande 
senast den 4 november 2015 och kommer att innehålla 
information om den nya tidplanen för Erbjudandet.

Anmälan för anställda i Waystream 
Anställda i Waystream med skattemässig hemvist i Sverige 
som önskar förvärva aktier ska följa särskilda instruktioner 
från Bolaget.

Tilldelning 
Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av styrel-
sen i Waystream i samråd med Avanza, varvid målet kom-
mer att vara att uppnå en bred spridning av aktierna bland 
allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en 
regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie samt att 
uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen kom-
mer i första hand att ske så att ett visst antal aktier tilldelas 
per anmälan till dem som erhåller tilldelning. Tilldelning 
härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell andel av 
det överskjutande antal aktier som anmälan avser. Härutö-
ver kan affärspartners och andra närstående till Waystream 
samt kunder till Avanza komma att särskilt beaktas vid till-
delning. Tilldelning kan ske till anställda på Avanza, dock 
utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i 
enlighet med Svenska Fondhandlare-föreningens regler 
och Finansinspektionens föreskrifter. 

Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i 
utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier 
än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan 
komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är 
inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inges. 

Tilldelning till anställda i Waystream
Tilldelning till anställda i Waystream med skattemässig 
hemvist i Sverige kommer att avse aktier till ett värde av 
högst 30 000 kronor per anställd.

Besked om tilldelning 
Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 6 novem-
ber 2015. För den som inte är depåkund hos Avanza kom-
mer snarast efter tilldelning har skett avräkningsnota att 
sändas ut till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De 
som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande. 
Den som är depåkund hos Avanza erhåller tilldelnings-
besked genom upprättande av nota på respektive depå. 
Ingen handel kommer att inledas innan besked om tilldel-
ning har lämnats.

Betalning 
För den som inte är depåkund hos Avanza ska full betal-
ning för tilldelade aktier erläggas kontant senast två (2) 
dagar efter utsänd avräkningsnota, dvs. omkring den 10 
november 2015. Betalning ska ske enligt anvisningar på 
utsänd avräkningsnota. För den som är depåkund hos 
Avanza ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier 

finnas disponibelt på depån senast den 4 november 2015 
för att inte förlora rätten till tilldelning.

Observera att om full betalning inte erläggs i tid, kan till-
delade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av 
dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellan-
skillnaden. 

Notering
Styrelsen för Waystream har ansökt om Notering av Bola-
gets aktier på First North. Nasdaq Stockholm har den 13 
oktober 2015 beslutat att uppta Waystreams aktier till han-
del på First North under förutsättning att spridningskravet 
för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Pla-
nerad första handelsdag för aktien är beräknad till den 12 
november 2015. 

Registrering och redovisning av 
tilldelade betalda aktier
Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier 
beräknas ske med början omkring den 10 november 2015, 
varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det 
antal aktier i Waystream som har registrerats på mottaga-
rens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är för-
valtarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner.

Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdel-
ning beslutas, från och med räkenskapsåret 2015, under 
förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och 
införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstäm-
ningsdagen för utdelning. Utbetalning av eventuell utdel-
ning ombesörjs av Euroclear. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
Bolaget, de Säljande aktieägarna och Avanza har den 14 
oktober 2015 ingått ett avtal om placering av aktier i Way-
stream (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av 
att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet 
inte sägs upp. Om vissa negativa händelser inträffar som 
väsentligt försämrar Bolagets ställning eller framtidsutsik-
ter eller att det inträffar omständighet eller framkommer 
information som enligt Avanzas bedömning föranleder 
omprövning av lämpligheten av Erbjudandet, eller om de 
garantier som Bolaget givit skulle visa sig brista eller om 
några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet 
inte uppfylls har Avanza rätt att säga upp Placeringsavtalet 
fram till likviddagen den 10 november 2015. Om Avanza 
säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I 
sådant fall kommer varken leverans av eller betalning för 
aktier genomföras under Erbjudandet. Se rubriken ”Place
ringsavtal” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” för mer information om Placeringsavtalet.
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Villkor och anvisningar

Offentliggörande av utfallet i 
emissionen 
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 
pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 6 
november 2015. 

Övrig information 
I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
kommer Avanza att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Belopp understigande 50 kr kommer dock inte 
att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teck-
ningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan 
anmälan om teckning också komma att lämnas utan av-
seende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. 
Avanza agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Avanzas inne-
hav i Bolaget, innan Erbjudandet, uppgår till 0 aktier. Att 
Avanza är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken 
betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”förvärvaren 

av aktier”) som kund hos banken för placeringen, förutom i 
de fall förvärvaren av aktier har anmält sig via Avanzas 
internetbank. Följden av att Avanza inte betraktar förvärva-
ren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om 
skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappers-
marknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta 
innebär bland annat att varken så kallad kundkategorise-
ring eller så kallad passandebedömning kommer att ske 
beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar 
därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och 
kunskaper för att förstå de risker som är förenade med pla-
ceringen. 

Frågor 
Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza 
hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 
5000. Eventuella frågor från allmänheten besvaras av 
Avanza på telefonnummer: 08-5622 5122. 
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En del av informationen som återges nedan har hämtats från externa källor samt allmänt tillgängliga bransch-
publikationer och rapporter. I branschpublikationer och rapporter anges vanligen att informationen som åter-
ges däri har erhållits från källor som bedöms vara pålitliga, men att riktigheten och fullständigheten i sådan 
information kan inte garanteras. Waystream anser att dessa branschpublikationer, rapporter och prognoser är 
tillförlitliga men Bolaget har inte självständigt verifierat dem och kan inte garantera riktigheten eller fullstän-
digheten däri. Såvitt Waystream känner till och enligt de slut satser Bolaget kan dra från annan information 
som publicerats från dessa källor har inga omständig heter utelämnats som skulle leda till att den återgivna 
informationen är oriktig eller missvisande. De pro gnoser och de framåtriktade uttalanden som anges i detta 
avsnitt utgör inte garantier för framtida utfall och faktiska händelser och omständigheter kan komma att avvi-
ka väsentligt från nuvarande förväntningar. Ett antal faktorer kan orsaka eller bidra till sådana avvikelser.

Marknadsöversikt
Behovet av snabb och tillförlitlig internetanslutning ökar 
över hela världen. Det beror till stor del på att konsumenter 
och företag efterfrågar tillgång till mediatjänster, t.ex. 
 Netflix, Viaplay, HBO, Youtube, Facebook, Instagram och 
Spotify. Företagen flyttar dessutom IT-funktioner som 
exempelvis serverlagring, backup och e-post till moln-
baserade tjänster. Även privat lagring och backup av t.ex. 
foton och video i molnet växer i popularitet.

I Sverige och andra länder har utbyggnaden av fibernät 
och snabbt internet varit en förutsättning för att möjliggöra 
den här typen av tjänster, men utbyggnaden är långt ifrån 
klar och trots konkurrens från mobila tjänster och olika 
typer av tekniker för att använda installerade telefonled-
ningar ses fiberanslutning som den långsiktiga lösningen. 
Ingen annan känd teknik erbjuder enligt Bolagets bedöm-
ning samma kapacitet och framtidssäkerhet som fiber-
anslutning och fiberutbyggnaden utgör ett prioriterat 
område i många länder runt om i världen. 

Till utbyggnaden av fibernät behöver teleoperatörerna 
utrustning för anslutning av användare och produktion av 
tjänster. Ett antal olika tekniker används för det som i var-
dagligt tal kallas bredband, men för fiberbaserat bredband 
finns två huvudteknologier. Användarna kopplas antingen 
upp så att de delar en fibers kapacitet mellan många 
användare, eller så kopplas varje användare upp på en 
egen fiber och har därmed tillgång till dess fulla kapacitet. 
Waystream levererar produkter enligt den senare och är en 
framgångsrik leverantör av teknisk utrustning för fiber-
baserat bredband till stadsnät och teleoperatörer i Skandi-
navien, med cirka 1,5 miljoner levererade kundportar sedan 
Bolaget grundades.

Marknadens behov
Med den ökande datamängden och ett växande antal 
enheter som kommunicerar med varandra följer ett antal 
utmaningar. 

Behovet av informationssäkerhet och kommunikations-
integritet har aldrig varit större. För bara ett fåtal år sedan 
kunde fokus på säkerhetsåtgärder vara en barriär mellan 
företag/individ och internet, men idag krävs säkerhets-
funktioner som hanterar det faktum att en del av känslig 
data transporteras över internet och lagras utanför före-
taget/hemmet – i molnet. 

Tillförlitligheten i anslutningen är fundamental. Om före-
tagen inte kan nå sina kunder, eller sina egna verksam-
hetskritiska system, uppstår kostsamma verksamhets-
störningar. För privatpersoner upplevs avbrott eller tjänster 
som fungerar dåligt som irriterande och leder snart till 
kostnader för operatörerna genom samtal till kundtjänst 
och support eller genom växande churn (dvs. bortfall av 
kunder). Samhällets beroende av internet ökar och därför 
måste utrustning och lösningar stötta denna alltmer sam-
hällskritiska funktion.

Antalet enheter hos hushåll och företag som använder 
internet ökar kraftigt. Det handlar inte längre bara om 
enheter med mänskliga användare utan en växande trend 
är Internet of Things även kallat sakernas internet – olika 
typer av digitala enheter som nyttjar internet som kommu-
nikationskanal. Exempel kan inkludera sensorer i bilar som 
av rapporterar körsträcka och funktionsstatus automatiskt 
till verkstaden, drönare för trafikövervakning eller hemlarm 
som erbjuder videoövervakning och detektering över 
internet osv. Infrastrukturen måste därmed vara kapabel 
att hantera tillväxten i antalet anslutna enheter men också 
leverera de kommunikationstjänster som behövs för att 
den nya tekniken ska fungera.

Marknad
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Marknad

För operatörer är också enkelhet i drift och övervakning av 
nätverket en förutsättning för storskalig leverans i en kon-
kurrensutsatt marknad. Samtidigt ställs funktionella krav 
att erbjuda flexibilitet i de tjänster som ska erbjudas mark-
naden. Samma utrustning ska täcka behov för både konsu-
menter och företag. Stöd för olika former av automatise-
ringar i driftsättning och hantering av tjänster förväntas 
inte minst inom det nya teknikområdet Software Defined 
Networking (SDN), som är ett samlingsnamn för metoder 
som möjliggör kontroll över ett nätverk via mjukvara och 
datamodeller av nätverket. Målet med SDN är att operatö-
rer och tjänsteleverantörer snabbt ska kunna reagera på 
nya marknadskrav och på ett säkert och kontrollerat sätt 
kunna tillföra nya eller förändrade tjänster. Besparingspo-
tentialen är betydande när de genom SDN kan eliminera 
kostsamma fel orsakade av manuell hantering av nätver-
ket. Likaså intjäningspotentialen genom att kunna ändra 
eller erbjuda nya tjänster snabbt och enkelt. Waystream är 
väl positionerat för att tillvarata tillväxtmöjligheter på den 
växande marknaden för SDN genom att ha arbetat med 
SDN redan från starten och numera enligt standarder som 
efterfrågas av stora och små kunder.

Marknadens drivkrafter och trender
Fiber till hemmet (FTTH) och företaget 
(FTTB) samt politiska drivkrafter
Med en ökad användning av internet och efterfrågan på 
högre kapacitet såsom beskrivet ovan, behöver fler hushåll 
och företag anslutas med fiberuppkoppling. De nätverks-
produkter, såsom routrar och switchar, som används av 

operatörer i fibernäten behöver regelbundet uppgraderas 
med nyare versioner såväl som mjukvaruuppdateringar i 
befintliga versioner för att kunna tillgodose användarnas 
behov. Det skapar kontinuitet i Waystreams försäljnings-
verksamhet i samband med utbyggnad och uppgradering 
av nätverken. 

I Europa drivs marknaden även av politiska drivkrafter i 
form av ”Digital Agenda for Europe” (DGE) som den Euro-
peiska kommissionen fastställde i maj 2010. DGE har som 
målsättning att 50 procent av alla europeiska hem ska 
erhålla minst 100 Mbit/s bandbredd för sin internetanslut-
ning år 2020 och att samtliga europeiska hem ska erhålla 
minst 30 Mbit/s.

Den europeiska marknaden för fiber till hemmet har 
vuxit kraftigt de senaste åren, där antalet installerade fibe-
ranslutningar har ökat med 44 procent per år i genomsnitt 
mellan 2010-2014.1) Marknaden förväntas ha en fortsatt 
stark tillväxt med 31 miljoner nya anslutningar mellan 
2015-2019, motsvarande dubbelt så många anslutningar 
som idag.2) 

Sverige är ett av sju länder inom Europa som idag har 
fler än 1 miljon fiberanslutningar. Trots att Sverige räknas 
som världens näst mest mogna fibermarknad efter Litauen, 
så räknar Heavy Reading, se diagrammet nedan, med en 
tillväxt till drygt 2,2 miljoner fiberanslutna hushåll i Sverige 
2019. Ryssland står för den överlägset största mängden 
nya anslutningar. Den ryska marknaden erbjuder därför 
intressanta möjligheter där det är en konkurrensfördel i 
nuvarande politiska läge att inte vara ett amerikanskt 
bolag.

1) http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Data_ 
December_2014.pdf

2) European FTTH Forecast, 2014-2019, 2014, http://www.ftthcouncil.eu/ 
documents/Reports/2015/Market_Forecast_December_2014.pdf
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”Internet of Things”
Genom att befintliga produkter som exem-
pelvis klockor, högtalare, TV-apparater och 
bilar förses med uppkoppling till internet 
skapas nya egenskaper och därmed nya 
användningsområden för produkterna. 
 Internet of Things som är samlingsnamnet 
för internetrelaterade produkter har upplevt 
en stark tillväxt runt om i världen och för-
väntas växa till 24 miljarder enheter, mot-
svarande en ökning om 35 procent per år i 
genomsnitt fram till 2019. I takt med att fler 
produkter kopplas upp mot internet ställs 
också högre krav på tillgänglighet och 
 hastighet på internet.

Källa: BI Intelligence, 2015. http://uk.businessinsider.com/internet-of-everything-2015-bi-2014-12?r=US&IR=T

FÖRVÄNTAD TILLVÄxT AV ENHETER UPPKOPPLADE MOT INTERNET
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Marknad

ANTALET ANSLUTNA HUSHÅLL (MILJONER)
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Innovation av nya tjänster 
Ökad bandbredd i konsumentled leder också till innovation 
och utveckling av nya tjänster över internet. Videotjänster 
som Netflix och Viaplay är exempel där ökad bandbredd till 
konsument möjliggjort mer bandbreddskrävande video-
tjänster som i sin tur ökar efterfrågan av bandbredd i kon-
sumentledet när fler vill ta del av dessa typer av tjänster. En 
positiv spiral driver efterfrågan vilket leder till behov hos 
operatörer att uppgradera nät och utrustning. I en konkur-
rensutsatt operatörsmarknad är kapacitet så väl som kvali-
tet viktiga aspekter där Bolagets produktportfölj, enligt 
Bolagets bedömning, möter marknadens krav väl.

Molntjänster
Molntjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner som 
erbjuds från en central plats på internet istället för att pla-
ceras lokalt hos ett företag eller i ett hem. Idag finns det en 
mängd olika molntjänster, exempelvis e-post för företag 
eller backup-system för att lagra viktig data. Det som tidi-
gare traditionellt säkerhetskopierades till bandstationer i 
företagets IT-miljö kopieras nu över internet till virtuella 
servrar i säkra datahallar runt om i världen. Marknaden för 
virtuella servrar och datalagring är närbesläktad med 
molntjänster. Många mjukvarulösningar erbjuds idag som 
molnlösningar där erbjudandet är mer likt en tjänst med 
månadsabonnemang än en mjukvaruprodukt med en fast 
licens för lokal installation. När dessa funktioner levereras 
som molnlösningar från serverhallar på internet krävs att 
företagen har snabb internetanslutning för att användarna 
på kontoret ska kunna arbeta effektivt. Här uppstår också 
behov av att prioritera mellan olika typer av trafik. Att möj-
liggöra den här typen av trafikprioritering kräver mer avan-
cerad teknik i utrustningen.

Denna utveckling innebär en fortsatt utbyggnad av 
internetkapaciteten och är en av de starkaste drivkrafterna 
på marknaden. Enligt Cisco förväntas datatrafiken från 
molntjänster fyrdubblas mellan 2013-2018 och därmed 
växa med i genomsnitt 32 procent per år (Cisco Global 
Index, 2013-2018).

Marknadsområden
Fiber till hemmet och företaget
Waystream är verksamt på marknaden för nätverksanslut-
ningar av företag och hushåll via fiber eller fiber och 
Ethernet kabel, se bilden nedan. Inom dessa områden till-
handahåller Bolaget nätverksutrustning; switchar (access-
switchar), routrar för aggregering och distribuering av 
 trafik (Edge routrar), routrar för tjänstehantering (service 
router, BNG) och routrar för säkra virtuella nätverk för före-
tag och organisationer. Bolagets kunder utgör teleoperatö-
rer, tjänsteleverantörer, stadsnät och andra organisationer 
som bygger, installerar och driftar nät för bredbandstjäns-
ter.

Internet

Telestation

Aggregering/Edge

Access

Router i lokal/hem  
(t.ex. wifirouter)
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Marknad

Kunderna på marknaden kan delas in i följande kategorier, 
där merparten av Waystreams kunder faller in under Tier 
3-kunder:

Nationellt

Tier 1
Nationell operatör (den ursprungliga 
statliga teleoperatören)

Tier 2 Alternativa operatörer

Tier 3
Regionala nät (stadsnät, kommuner, 
energibolag eller mindre aktörer)

SME Små och medelstora bolag

Lokalt

Säkerhet
Nätverkssäkerhet är något som ständigt efterfrågas och är 
därför fokusområde för Waystream. I takt med den teknolo-
giska utvecklingen ställs allt högre krav på nätverkssäker-
hetslösningar för att motverka IT-angrepp och därmed 
skydda integriteten hos företag och privatpersoner.

Under 2014 inledde Bolaget utveckling av funktionalitet 
inom säkerhetsområdet Unified Threat Management (UTM) 
som syftar till att samla säkerhetsfunktioner i en och 
 samma produkt, t.ex. brandvägg, antivirus, innehållsfiltre-
ring och intrångsdetektering/prevention. Bolaget avser 
adressera små och medelstora företag med de kommande 
produk terna, men även integrerad säkerhet i existerande 
nätverksprodukter vilket enligt Bolagets bedömning få 
konkurrenter kan erbjuda.

Säkerhetsmarknaden har haft en stark tillväxt de senas-
te åren och förväntas omsätta cirka 5,3 miljarder USD per 
år globalt 2018 (Frost & Sullivan). Marknadstillväxten drivs 
av det ständigt föränderliga säkerhetshotet och den krafti-
ga ökningen av nätverkstrafik som bl.a. sätter press på äld-
re brandväggar. Till detta tillkommer förändrade arbets-
mönster som ökad mobilitet, risker runt egen medhavd 

utrustning, arbete på distans och ökad användning av 
molntjänster.

Konkurrenssituation
Marknaden för nätverksswitchar är bred och inkluderar 
både produkter för teleoperatörer och produkter för före-
tagsnätverk. Särskiljande för dessa två huvudgrupper är de 
funktioner som finns till stöd för teleoperatörernas behov 
av tjänsteleverans.

Sett till den totala marknaden för nätverksswitchar kon-
kurrerar Waystream med en mängd aktörer på marknaden, 
såsom Cisco, Juniper, Huawei, Alcatel-Lucent, ZTE, HP, 
Calix, Iskratel, Raisecom, och ett flertal bolag från Kina och 
Taiwan. 

Ur ett funktionellt perspektiv avseende bredbands-
tjänster över fiber och med beaktning av de kvalitetshöjan-
de funktioner som Bolaget erbjuder, smalnar konkurrensen 
av till att omfatta endast de allra största konkurrenterna 
och även där anser Waystream att Bolaget särskiljer sig 
genom att erbjuda sådan funktionalitet längre ut i nätver-
ket, närmare slutanvändaren.

Bolaget är idag också helt fokuserat på nätverk där slut-
kunden har en egen fiber/kabel dedikerad för sina behov, 
s.k. punkt-till-punkt-anslutningar (P2P), vilket ger en fram-
tidssäker anslutning utan kompromisser. Konkurrenter 
erbjuder, utöver P2P, i olika former punkt-till-multi-punkt-
anslutningar där användarna delar samma fiber och kapa-
citet, så kallade passiva optiska nätverk (PON). Denna tek-
nologi lämpar sig bäst för utrullning av internet till ett lågt 
pris där fokus i första hand är att erbjuda uppkoppling och 
tjänstefokus är sekundärt. Heavy Reading förutspår att för-
delningen inom Europa år 2019 kommer att vara 55 procent 
PON och 45 procent P2P.
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Affärsidé
Waystream erbjuder produkter inom routing och switching 
för nät- och tjänsteleverantörer som är i behov av digital 
infrastruktur för tjänsteleverans. Waystreams produkter 
ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner som ska vara 
enkla att sköta och vara utvecklade särskilt för att maxime-
ra slutkundens upplevelse.

Vision
Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjäns-
televerantörer först väljer när målet är kundnöjdhet hela 
vägen ut till slutkund.

Mål
Långsiktiga finansiella mål 
•• Bolagets målsättning är att uppnå en omsättningstill-

växt om över 20 procent årligen från och med 2016.
•• Bolagets målsättning för lönsamhet är en EBITDA (rörel-

semarginal före avskrivningar) om 10 procent, men peri-
odvis kan detta mål underskridas i syfte att driva tillväxt. 

Verksamhetsöversikt
Översikt
Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för 
bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-home, FTTH). 
Bolaget grundades 2001 av tidigare medarbetare från 
Bredbandsbolaget och Cisco. Under 2012 bolagiserades 
verksamheten till dess nuvarande form och förvärvades av 
management tillsammans med investerarbolaget Short-
Cap. ShortCap är specialiserade på investeringar i små och 
medelstora tillväxtbolag. Sedan förvärvet har verksam-
heten fortsatt expandera med ytterligare produkter och 
kunder. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt ett 
 dotterbolag för forskning och utveckling i Shanghai, Kina.

Waystream erbjuder mjukvarubaserade routrar och 
switchar för Ethernet-nätverk över fiber- eller koppar-
kablar. Bolagets produkter är inriktade på att leverera bred-
bandstjänster till konsumenter och företag med bästa möj-
liga användarupplevelse som mål. Därutöver erbjuds en 
omfattande tjänsteportfölj för eftermarknad som syftar till 
att stödja kundernas verksamhet. Genom att i hög grad 
implementera funktionalitet i mjukvara erbjuder Bolaget 
hög flexibilitet i funktionsinnehållet i sina plattformar och 
en framtidssäkerhet avseende möjligheten till uppgrade-
ring.

Waystreams nätverksswitchar fungerar som inkopp-
lingspunkt för användaren i fibernätet, vilka användare kan 
utgöra både företag och privatpersoner. I och med växande 
informationsmängder, ett resultat av bl.a. ökad datalagring, 

film- och musiktjänster via internet etc., efterfrågas allt 
snabbare internetanslutningar med ökande tillgänglig-
hetskrav. Bolagets produkter används främst i bredbands-
tjänster för konsumentsegmentet i och med att privatper-
soner räknat till antalet anslutningar står för den största 
utbyggnaden. Den infrastrukturlösning som byggs upp 
med Bolagets produkter levererar emellertid också före-
tagsinriktade tjänster inklusive privata nät och förbindel-
ser.

I Bolagets nätverksswitchar ingår funktioner för att sty-
ra trafiken i näten på ett optimalt sätt så att avbrott som 
annars uppkommer genom överbelastningar i nätet und-
viks. Switcharna installeras antingen hos nätleverantören i 
knutpunkter där fiberinfrastrukturen sammanstrålar eller i 
större fastigheter nära slutanvändarna. 

Egenskaperna i nätverksswitcharna möjliggör en för-
enklad driftsättningsprocess. Switcharna fjärrstyrs därefter 
från operatörens centrala drift/övervakning och konfigure-
ras med de tjänsteparametrar som styr varje enskild slut-
användares tjänst. Flexibiliteten i produkterna möjliggör ett 
flertal olika tjänster att levereras kombinerade i samma 
produkt. För slutanvändaren sker trafikprioritering och 
hantering för att leverera bästa möjliga upplevelse. Ofta 
levererar Bolaget kombinationer av tjänster för företag och 
privatpersoner via samma utrustning.

Kunder
Bolaget är idag verksamt inom marknadssegmenten bred-
bandsaccess för hem och företag. Befintligt produktsorti-
ment vänder sig framför allt till aktörer och operatörer som 
distribuerar fibernät till hushållsmarknaden såsom stads-
nät, energibolag och tjänsteleverantörer. Kundlojaliteten är 
hög med mångåriga relationer och återkommande köp där 
ett stort antal kunder genomgått flera generationsskiften i 
takt med växande efterfrågan och behov av uppgradering-
ar. Ett exempel på kund till Bolaget i Sverige är Fibra som 
levererar nätverksfunktionalitet i ett antal kommuner. Fibra 
i sin tur har Boxer, Telia, Com Hem, Bahnhof, Bredbandsbo-
laget, Bredband2, AllTele, Canal Digital och Viasat som 
leverantörer av tjänster till konsumenter och företag i 
dessa kommuner. Tjänsterna levereras över samma nät-
verkslösning, vilket ger slutkunderna möjlighet att fritt väl-
ja mellan alla dessa tjänsteleverantörer och deras utbud. 

Fram till 2015 vände sig Bolagets produkter främst till 
Tier-3 och Tier-2-kunder, dvs. små till medelstora operatö-
rer, tjänsteleverantörer och regionala energibolagsnät och 
stadsnät. Med den nylanserade produktplattformen 
MPC480 kommer målgruppen utvidgas till att inkludera 
även större Tier-2 och en del Tier-1 kunder, dvs. nationella 
operatörer. 

Verksamhet
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Verksamhet

1

2

3

SME

Tier 1: Nationell operatör

Tier 2: Alternativa operatörer

Tier 3: Regionala nät (stadsnät)

”SME”: Små och medelstora bolag

Nationellt

Lokalt

Affärsmodell
Bolaget erbjuder marknaden hårdvaruprodukter för anslut-
ning av slutanvändare (access), aggregering av access, 
distribution och transport av trafik från aggregeringspunk-
ter och för hantering av tjänster i nätverket. Det senare kan 
göras distribuerat på accessnivå eller centralt för hela nät-
verket. Hårdvaruprodukter utgör switchar och Edge routrar 
med tillbehör som optiska moduler, kablage osv.

Till samtliga hårdvaruprodukter finns tillhörande mjuk-
varulicenser för Bolagets operativsystem iBOS. Utöver 
grundfunktionen i iBOS, som beror på plattform, finns det 
för de flesta produkter tillval som via separata licenser till-
för ytterligare funktionalitet till respektive plattform. Kun-
den köper den kombination av hårdvara och mjukvaruli-
censer som behövs för att realisera de önskade 
funktionerna i nätet.

Bolaget erbjuder också supporttjänster. Via teknisk sup-
port ges kunden tillgång till buggrättade versioner av 

mjukvaran och nya funktioner som utvecklas inom ramen 
för den befintliga licensen. Supporttjänsten erbjuds genom 
Bolagets partners.

Bland supporttjänsterna ingår även tjänster som ger rätt 
till utbyte av produkter i händelse av fel efter att ordinarie 
garanti upphört. Bolagets partners har möjlighet att på 
plats erbjuda utbyte av produkter i enlighet med kundens 
önskemål.

Bolagets produktportfölj och prissättning är strukture-
rad för att möjliggöra för kunder att köpa kapacitet och 
funktionalitet efter behov – dvs. i takt med att deras nät 
byggs ut. Det här innebär att grundinvesteringen är rimlig 
för alla storlekar av kunder för att kunna komma igång med 
ny funktionalitet i sitt nätverk.

Intäktsmodell
Bolaget säljer hårdvara, mjukvara samt support. De flesta 
projekt prisberäknas av kunderna som en kostnad per 
ansluten kund, vilket i hög grad varierar beroende på 
utnyttjandegrad av t.ex. antalet köpta anslutningar etc., 
men beställs sedan enligt framförhandlade priser på hård-
vara och mjukvara, och dessa faktureras normalt vid leve-
rans med en kredittid som idag varierar mellan 30 och 60 
dagar.

Supportavgift erläggs i förskott antingen årsvis, halvårs-
vis eller kvartalsvis och denna avgift varierar i storlek bero-
ende på hur komplex produkten är och ifall det är både 
hårdvara och mjukvara eller endast mjukvara. Supportav-
gift erläggs normalt under hela produktens livscykel och 
ligger vanligen i intervallet 3-20 procent av inköpsvärdet. 
Bolaget informerar via supportweb och andra kanaler kun-
der och partners om förväntad livscykel för produktsorti-
mentet. En typisk livscykel för produkter är 5-7 år.

Via kreditinstitut som Bolaget samarbetar med kan 
Bolaget också erbjuda paket med operativ leasing av hård-
vara, mjukvara och support.

I bilderna nedan beskrivs intäktsfördelningen för 2013 
och 2014. Notera att i bilderna redovisas enbart mjukvara 
som sålts separat som mjukvara, I hårdvaran ingår en mjuk-
vara som oftast säljs som en integrerad del i hårdvaran och 
därför redovisas som hårdvara.

Hårdvara

Mjukvara

Support

83%

3%
14%

INTÄKTSFÖRDELNING 2013

Hårdvara

Mjukvara

Support

82%

5%

13%

INTÄKTSFÖRDELNING 2014
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Försäljning på olika marknader
Sedan 2001 har Waystreams produkter använts i utbygg-
naden av så kallade stadsnät via kommunala aktörer som 
exempelvis energibolag eller rena nätverksoperatörer. Det-
ta koncept är och har varit starkt i Sverige, Danmark och 
Norge. Utanför Norden har försäljning främst skett till 
Schweiz, Österrike och Slovenien. Marknaden för Way-
streams produkter är dock inte tekniskt begränsad till 
dessa regioner, utan kan säljas globalt.

Bolaget adresserar marknaden med hjälp av partners, 
som agerar återförsäljare och tillför systemintegrations-
tjänster och delar av supporttjänsten till slutkunderna. 

Relationen mellan Bolaget, partner och slutkund möjliggör 
lokal närvaro för tjänster och paketering av mervärde till 
slutkunden. Valet av Waystream som leverantör ligger dock 
alltid hos slutkunden och det är där affärsrelationen över 
tid har sin bas. Bolagets två största återförsäljare och sam-
arbetspartner är NetNordic AB och Conscia A/S.

Geografiskt fördelar sig Bolagets historiska försäljning 
på Sverige, Norden förutom Sverige, Europa och resten av 
världen enligt grafen nedan. Idag har Bolaget egna säljare i 
Skandinavien och försäljningskonsulter i Polen och Ryss-
land. För t.ex. Schweiz, Österrike, Slovenien och Balkan-
länderna finns återförsäljaravtal med samarbetspartners.

Sverige

Norden förutom
Sverige

Resten av världen

55%38%

7%

GEOGRAFISK FÖRDELNING FÖRSÄLJNING 2013

Sverige

Norden förutom
Sverige

Resten av världen

51%42%

7%

GEOGRAFISK FÖRDELNING FÖRSÄLJNING 2014

Produkter
Nuvarande produktutbud utgör den tredje generationen av 
switchar och routrar. Tekniken är väl beprövad och befinner 
sig i ett moget utvecklingsstadium. 

Bolagets produkter kännetecknas av en hög teknisk 
kvalitet och användbarhet med en kombination av nät-
verksprocessorer och switchkretsar. Kombinationen möj-
liggör fördelar genom programmerbarhet och möjlighet att 
utföra avancerade analyser på datatrafiken för att under-
lätta drift, prioritera väsentlig trafik och på andra sätt skapa 
tjänstestyrande regelverk för att leverera komplexa kombi-
nationer av tjänster till en bred variation av kundtyper.

Mer konkret innebär användningen av nätverksproces-
sorer att produkterna genom mjukvara kan uppgraderas 
och förändras i sin funktion på ett sätt som enligt Bolagets 
bedömning är mer flexibelt än andra lösningar på markna-
den. Förmågan att exekvera mjukvara i styrningen av trafik 
innebär också att flera fördelar kan erbjudas. Ett exempel 
är de funktioner för kvalitetsmätning av TV som möjliggör 
snabb identifiering av krånglande förbindelser eller andra 
orsaker till kundupplevda störningar som identifiering av 
problem i satellitmatningen av TV. Ett annat exempel är de 
tekniska funktioner för hantering av trafik där olika typer av 
trafikslag eller tjänster kan identifieras och hanteras på, för 
trafikslaget, lämpligaste sätt. Förmågan att rättvist fördela 
trafik mellan ett flertal klienter i ett hem eller företag är ett 
exempel där slutanvändarens upplevelse av internet-
tjänsten förbättras även om nyttjandegraden av tillgänglig 
bandbredd för tjänsten är mycket hög.

Fördelar med Waystreams produkter:
•• Merparten av funktionerna ligger i mjukvara vilket gör 

produkterna framtidssäkra avseende möjligheten till 
uppgradering.

•• Kostnadseffektiv hårdvara.
•• Över 14 års erfarenhet av avancerad och kundnära 

utveckling av Bolagets produkter.

Nuvarande produktutbud

ASR 6000

ASR 6000 är en lager 3 Ethernetswitch som Bolaget lanse-
rade under 2012. Produkten vänder sig till aktörer som byg-
ger nät med tjänstestyrning nära slutanvändaren. Syftet är 
optimal styrning av trafik och hög driftsäkerhet. 

Produktserien ASR är en av de mest framgångsrika pro-
duktserierna i Bolagets portfölj med två tidigare generatio-
ner av switchar. Flertalet kunder har uppgraderat sin instal-
lerade bas till den nya serien. ASR 6000 återfinns i fyra 
olika modeller med varierande typ av anslutningsportar 
och strömförsörjning för att passa installation både i fas-
tig heter nära slutanvändare och i distribuerade fibernoder. 

Produktens egenskaper möjliggör direktanslutning av 
upp till 24 stycken slutanvändare men den kan också 
användas som en distribuerad service router med förmåga 
att hantera upp till 512 kunder genom indirekt anslutning. I 
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den här rollen kombineras ASR 6000 med produkten MS 
4000 eller annan tredjepartsutrustning inklusive sådana 
som stödjer andra teknologier som ADSL eller trådlös kom-
munikation för anslutning av slutanvändare. Tjänsterna 
(styrning och prioritering av trafik och bandbredd) utförs 
då av ASR 6000. 

För små och medelstora installationer är ASR 6000 en 
kostnadseffektiv service router i jämförelsen med konkur-
rerande produkter. Den fingranulära skalningen innebär 
också fördelar för kunden i och med att betydande inves-
teringar i överkapacitet i konkurrerande alternativ kan und-
vikas - investeringarna för kunden växer istället nästan lin-
järt med nätets utbyggnad.

ASR 6000 har en nätt formfaktor för att passa in i den 
typ av miljöer där bredbandsnät installeras. Ofta är utrym-
men begränsade och trånga och därför har produkten 
utformats med alla anslutningar på en sida, för att under-
lätta installation och underhåll.

MS 4000

MS 4000 är en lager 2 Ethernetswitch som delar flertalet 
egenskaper med ASR 6000, inklusive formfaktor, funktio-
ner för optimal styrning av trafik och hög driftsäkerhet. 
Produkten lanserades under 2013 och vänder sig till aktö-
rer som bygger nät med tjänstestyrning mer centralt place-
rad, oftast via service routrar. 

Den här typen av sätt att bygga nät har ökat i popularitet 
och framhålls ofta av konkurrerande aktörer som saknar 
produkter motsvarande ASR 6000. Fördelen anses allmänt 
vara en lägre investeringskostnad under förutsättning att 
nätet uppnår en kritisk massa (tillräckligt många slutan-
vändare). Det finns också vissa signifikanta nackdelar 
bland annat i hur trafikflöden fördelas, risker för överbe-
lastning i accessinfrastrukturen och en mer komplicerad 
driftssituation som leder till ökade operativa kostnader i 
dessa typer av nät. 

Emellertid erbjuder MS 4000 funktioner som minskar 
eller helt eliminerar många av dessa nackdelar. Ett exempel 
på detta är möjligheten att låta MS 4000 samverka med 
service routern i leveransen av tjänster för att därigenom 
minska risken för överbelastning i nätet. MS 4000 kan ock-
så mäta tjänstekvalitet för bland annat TV och därmed 
underlätta och förkorta driftsåtgärder och ge proaktiv 
information om nätets status till operatören.

MS 4000 har även funktioner för tjänstestyrning för 
kundportarna. Det möjliggör ytterligare alternativ i hur ett 
nät med MS 4000 kan utformas – ett lager 2 nät utan servi-
ce router. En del kunder väljer denna lösning för att uppnå 
den lägsta investeringskostnaden för nätet. 

Kunderna för MS 4000 återfinns inom befintligt seg-
ment både i Skandinavien och i resterande Europa.

SE 2

SE 2 är en service router för hantering av upp till 1 500 kun-
der. Produkten används även i vissa sammanhang för att 
hantera privata nätverk som etableras med så kallade VPN-
tunnlar. 

SE 2 är en äldre produktserie som fasas ur sortimentet. 
Den nya MPC480-serien kommer ersätta SE 2.

Pågående produktlansering

MPC480

Utvecklingen av MPC480 befinner sig i slutskedet. Produk-
ten lanserades under 2015 och initiala kundtester pågår.

MPC480 är en ny nätverksprocessorbaserad plattform 
av typen Edge Router. Edge Routrar placeras i gränslandet 
mellan operatörs- och accessnätet. Det centrala opera-
törsnätet är ofta baserat på MPLS-teknik där de routrar 
som befinner sig i gränslandet mellan exempelvis MPLS 
och Ethernetbaserade accessnät utgör Edge Routrar. 

Edge Routrar är flexibla plattformar och är ofta arbets-
hästarna i dagens moderna operatörsnät. De kan anta en 
mängd olika roller eller funktioner utifrån nätets syfte och 
operatörens storlek. En Edge Router av MPC480s storlek 
kan exempelvis utgöra en central så kallade core router i 
en mindre operatörs nät, eller placeras som ett utbrutet 
steg för att leverera företagstjänster i en större operatörs 
nät.

MPC480 kan även fungera som en service router och 
användas för tjänstestyrning av slutanvändare inkopplade 
via MS 4000 eller andra liknande produkter från tredjepart. 
MPC480 är fortfarande under utveckling men förväntas ha 
en kapacitet på 60-80Gbit/s och hantera storleksordning-
en 15 000-25 000 slutanvändare, dvs. tillräckligt för all 
bredbandstrafik i en medelstor svensk stad idag.

Med MPC480 kan Bolaget skapa ett helhetserbjudande 
till kundbasen, samt även utöka kundbasen med nya kun-
der inom hela kedjan (dvs. Tier-1 till Tier-3 operatörer). 
Användningsområdet sträcker sig bortom fiberbaserade 
bredbandsnät. En potentiell målgrupp är utbyggnationen 
av nästa generation mobila nät (Mobile Backhaul), en 
annan är operatörer som fokuserar på företagsnät och oli-
ka typer av VPN-tjänster.

Bolaget ser en stark efterfrågan på produkter som 
erbjuder rimligt pris/prestanda med bra egenskaper för 
tjänsteleverans och driftunderhåll, något som kommer att 
kunna erbjudas med MPC480. Stöd för SDN-tillämpningar 
ingår i omfattningen för det pågående utvecklingsprojek-
tet. Möjligheterna att styra funktioner i produkter av typen 
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MPC480 från central mjukvara, SDN, är en av de viktigaste 
trenderna på marknaden just nu.

MPC480 är utvecklat för framtidens nät som byggs med 
Ethernet som accessteknologi i någon form. Genom denna 
inriktning kan kostnader sparas och det ger MPC480 en 
attraktiv prisposition på marknaden jämfört med konkurre-
rande produkter.

Försäljning av MPC480 planeras till såväl existerande 
kunder som till nya kunder i Skandinavien via existerande 
partners. Försäljning i övriga Europa sker initialt till stads-
nät, energibolag och alternativa operatörer via fortsatt 
uppbyggnad av partnernätverk samt med egen säljperso-
nal.

Vidareutveckling av MPC480
MPC480-plattformen har goda förutsättningar att vidareut-
vecklas. Bland annat finns möjlighet att utöka modellsorti-
mentet med både mindre och större varianter av produk-
ten, både formfaktormässigt och kapacitetsmässigt. 
Modulariteten i plattformen innebär också att linje-kort 
som stödjer fler tekniker, exempelvis GPON kan utvecklas 
för att bredda den adresserbara marknaden och tillämp-
ningen av MPC-serien.

MPC480-plattformen kan genom mjukvaruutveckling 
även anpassas till fler roller på marknaden. Den nätverks-
processorfamilj som produkten är baserad på omfattar 
egenskaper för accelererad kryptering och avancerad 
paketanalys vilket möjliggör användningsområden inom 
säkerhet; som en högkapacitetsbrandvägg eller säker-
hetsrouter inom UTM.

Framtidens produkter
Vidareutveckling av nätverksswitchar
Den nuvarande produktportföljen inom segmentet nät-
verksswitchar beräknas vara tillverkningsbara fram till cir-
ka 2017-2018. Efter det ökar risken för att vissa nyckelkom-
ponenter i produkterna fasas ut av sina respektive 
tillverkare. 

Bolaget har därför påbörjat processen att utveckla näs-
ta generation nätverksswitchar. I detta stadie fastställs 
kraven baserat på marknadstrender och kundönskemål. 
Det finns tydliga trender och kundönskemål att inkludera 
Carrier Ethernet/Metro Ethernet Forum-certifiering och 
SDN kompabilitet vilket också ligger helt i linje med Bola-
gets pågående utvecklingsverksamhet.

Möjligheter inom nätverkssäkerhet
Nätverkssäkerhet är något som hela tiden efterfrågas och 
är ett ständigt växande segment. Idag kännetecknas pro-
duktfloran av dedikerade system för säkerhet, separerade 
från den utrustning som tillhandahåller nätverksinfrastruk-
tur. 

Den globala marknaden för nätverkssäkerhet och UTM 
(Unified Threat Management) beräknas nå cirka 5,3 miljar-
der USD 2018 förutspår marknadsundersökningsföretaget 
Frost & Sullivan. UTM-segmentet som isolerat segment 
förväntas ha en årlig tillväxt på cirka 17 procent upp från 1,8 
miljarder USD till 3,2 miljarder USD 2017. 

Marknadstillväxten drivs av det ständigt föränderliga 
säkerhetshotet och den kraftiga ökningen av nätverkstra-

fik som bl.a. sätter press på äldre brandväggar. Till detta 
tillkommer förändrade arbetsmönster t.ex. ökad mobilitet, 
risker runt egen medhavd utrustning, arbete på distans 
och ökad användning av molntjänster. 

Ur ett tekniskt perspektiv finns goda förutsättningar att 
inkludera UTM-funktionalitet i Bolagets mjukvara. Där-
utöver finns särskilt stöd för brandväggsfunktioner i de 
nätverksprocessorfamiljer som Bolaget idag nyttjar. 
Bolaget bedömer därför att det finns förutsättningar för att 
skapa en allsidig lösning som innefattar både full routing 
och full säkerhet i en och samma produkt. Bolaget bedö-
mer marknadspotentialen som god och möjligheten att 
erbjuda differentierande funktionalitet med avancerade 
trafikanalyser och motmedel inbyggt i företagens egna 
interna infrastruktur saknar idag alternativa produkter.

Konkurrensfördelar
Nedan beskrivs några av Bolagets främsta styrkor.

Hög teknisk kompetens
Bolagets produkter kännetecknas av en hög teknisk kvali-
tet och användbarhet med en kombination av nätverkspro-
cessorer och switchkretsar. Kombinationen möjliggör för-
delar genom programmerbarhet och möjlighet att utföra 
avancerade analyser på datatrafiken för att underlätta drift, 
prioritera väsentlig trafik och på andra sätt skapa tjänste-
styrande regelverk för att leverera komplexa kombinationer 
av tjänster till en bred variation av kundtyper. Bolagets pro-
dukter medför en bättre upplevelse för slutanvändaren vil-
ket, enligt Bolagets bedömning, inte alla konkurrenter lyck-
as erbjuda i samma utsträckning. 

Svenskt bolag
Marknaden för Waystreams produkter är inte tekniskt 
begränsad till någon specifik geografisk region, utan kan 
säljas globalt. Svenska techbolag anses generellt ha myck-
et gott renommé globalt och Bolaget upplever även inom 
sin marknad att det är en fördel att vara ett svenskt bolag. 
Detta är något som förväntas få än mer betydelse när 
Bolaget adderar lösningar inom nätverkssäkerhet till sitt 
erbjudande under kommande år. 

Marknadssegment och konkurrens
Waystream erbjuder högkvalitativa produkter och funktio-
ner och konkurrensen kommer främst från större aktörer på 
marknaden såsom Cisco, Juniper, Huawei och Alcatel-
Lucent. Erbjudandet från dessa konkurrenter skiljer sig 
dock från Waystreams erbjudande eftersom Waystreams 
funktionalitet finns längre ut i nätverket, närmare slutan-
vändaren. 

Funktionalitet 
I och med växande informationsmängder, ett resultat av 
bland annat ökad datalagring, film- och musiktjänster via 
internet etc., efterfrågas allt snabbare anslutningar med 
ökande tillgänglighetskrav. Flexibiliteten i Bolagets pro-
dukter möjliggör att ett flertal olika tjänster levereras i 
kombination i samma produkt. Merparten av funktionerna i 
Bolagets produkter ligger i mjukvara vilket gör produkterna 
framtidssäkra avseende möjligheten till uppgradering. 
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Starkt förväntad tillväxt på marknaden
Marknaden för fiberanslutningar har haft en stark tillväxt i 
Europa under de senaste åren. Den europeiska marknaden 
för fiber till hemmet har vuxit kraftigt de senaste åren, där 
antalet installerade fiberanslutningar har ökat med 44 pro-
cent per år i genomsnitt mellan 2010–2014.1) Den största 
drivkraften för tillväxt på marknaden är det ständigt ökan-
de antalet uppkopplade hushåll, individer och apparater i 
kombination med det ständigt ökande behovet av band-
bredd i uppkopplingen mot internet och mellan företag och 
privatpersoner. I Europa finns det även politiska drivkrafter 
mot en ökad installationstakt av fiberanslutningar. Way-
stream är idag väl positionerat för att kunna tillvarata den-
na marknadsmöjlighet.

Historik
2001 
•• Bolaget grundas av Stefan Tegenfalk och Niclas Sones-

son tillsammans med andra anställda från Bredbands-
bolaget. Under året värvas nyckelpersoner, bland annat 
ny VD, från Cisco.

•• Första produkten, ASR 4000 lanseras i slutet av 2001. 

2002
•• Bolaget lanserar CPS 200, en kundplacerad switch/

mediaconverter

2003 
•• En utvecklingsorganisation etableras i Shanghai. 

2006
•• ASR10000, lanseras i samarbete med amerikanska 

Greenfield Networks. Greenfield förvärvas sedan av 
 Cisco Systems varefter produkten utmönstras från 
 Bolagets produktutbud. Bolaget förvärvar 42Networks, 
f.d. Ericsson-bolag specialiserad inom VoIP CPE:er.

2007 
•• Ny generation av nätverksswitchar, ASR 5000, lanseras. 

2009 
•• SE 2 lanseras. SE 2 är en service router för hantering av 

upp till 1 500 kunder. 

2012 
•• Bolaget lanserar ytterligare en ny generation av nät-

verksswitchar, ASR 6000, som är en lager 3 Ethernet-
switch. 

•• Bolaget bolagiseras via utköp av investeringsbolaget 
ShortCap (via Fiber Access NP Intressenter AB) tillsam-
mans med management (via Fiber Access NP Manage-
ment Intressenter AB) och benämns framöver Packet-
Front Network Products AB. 

2013 
•• MS 4000 lanseras. Produkten är en lager 2 Ethernet-

switch som vänder sig till aktörer som bygger nät med 
tjänstestyrning mer centralt placerad, oftast via service 
routrar. 

2015 
•• Bolaget lanserar MPC480 som är en ny nätverksproces-

sorbaserad plattform. Utvecklingen av MPC480 befinner 
sig i slutskedet och initiala kundtester pågår. Med 
MPC480 kan Bolaget skapa ett helhetserbjudande till 
kundbasen, samt även utöka kundbasen med nya kun-
der inom hela kedjan. 

•• Bolaget ändrar namn till Waystream och ansöker om 
notering på First North.

Organisation
Waystream har per den 30 september 2015 i medeltal 25 
anställda, varav 14 är placerade på huvudkontoret i Stock-
holm och 11 finns i Shanghai. Därutöver har Bolaget 8 kon-
sulter i totalt 4 länder, nämligen Indien, Polen, Ryssland 
samt Sverige.1) http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Data_Decem-

ber_2014.pdf
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Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Waystreams reviderade koncernredovis-
ning avseende år 2013 och 2014 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten för perioden 1 
januari 2015 till 30 september 2015 är översiktligt granskad av Bolagets revisorer. Utöver den reviderade kon-
cernredovisningen och den översiktligt granskade delårsrapporten har ingen annan information varit föremål 
för revisorns granskning.

Resultaträkning i sammandrag för Koncernen
Översiktligt granskad Ej granskad Reviderad Reviderad

K3 K3 K3 K3

(tkr)
2015-01-01

2015-09-30
2014-01-01

2014-09-30
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning 39 716 38 084 53 398 45 235
Aktiverade arbeten 10 808 5 968 9 647 904
Övriga rörelseintäkter 423 0
Rörelsens intäkter 50 524 44 052 63 468 46 139

Handelsvaror -17 784 -14 092 -21 106 -17 293
Övriga externa kostnader -11 160 -9 449 -13 719 -11 458
Personalkostnader -16 342 -13 706 -18 167 -12 690
Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -2 473 -2 147 -2 903 -2 640
Övriga rörelsekostnader -982 -26 -44 -181
Rörelseresultat 1 784 4 632 7 529 1 877

Kostnader av engångskaraktär i samband 
med notering -1 272 0 0 0
Finansiella intäkter 2 1 3 12
Finansiella kostnader -335 -213 -318 -474
Finansnetto -333 -212 -315 -462
Resultat efter finansiella poster 179 4 420 7 214 1 415

Skatt 95 -1 313 -1 967 -705
Periodens resultat 274 3 107 5 247 710

Balansräkning i sammandrag för Koncernen
(tkr) 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 37 643 25 331 29 222 16 773
Materiella anläggningstillgångar 754 1 044 955 1 183
Summa anläggningstillgångar 38 397 26 375 30 177 17 956

Varulager 4 576 4 734 3 257 2 175
Kundfordringar 8 549 4 638 11 759 12 324
Kassa och bank 706 410 578 551
Övriga omsättningstillgångar 695 3 355 2 513 1 296
Summa omsättningstillgångar 14 526 13 137 18 107 16 346
Summa tillgångar 52 923 39 512 48 284 34 302

Summa eget kapital 21 058 18 528 20 702 12 091
Uppskjuten skatteskuld 2 583 2 024 2 678 711
Övriga avsättningar 787 306 127 306
Långfristiga skulder 9 739 5 656 10 605 8 176
Kortfristiga skulder 15 227 10 112 11 376 9 097
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 529 2 886 2 795 3 921
Summa eget kapital och skulder 52 923 39 512 48 284 34 302

Finansiell utveckling 
i sammandrag
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Finansiell utveckling i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag för Koncernen
(tkr) jan-sept 2015 jan-sept 2014 2014 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 789 9 437 9 011 1 902
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 665 -10 516 -15 041 -5 945
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 036 903 6 037 2 884
Summa kassaflöde 160 -176 7 -1 159

Likvida medel vid periodens början 578 551 551 1 710
Kursdifferens i likvida medel -32 35 20 0
Likvida medel vid periodens slut 706 410 578 551

Nyckeltal för Koncernen
2015-01-01

2015-09-30
2014-01-01

2014-09-30
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Intäktsförändring % 4 % 46 % 18 % n/a
Rörelsemarginal % 4 % 12 % 14 % 4 %
Vinstmarginal % 1 % 8 % 10 % 2 %
Soliditet % 40 % 47 % 43 % 35 %
Omsättning per anställd, tkr 1 589 1 656 2 322 2 381
Medelantal anställda 25 23 23 19
Antal aktier 544 562 544 562 544 562 500 000
Vinst per aktie, kr 0,5 5,7 9,6 -0,5
Eget kapital per aktie, kr 38,7 34,0 38,0 21,8

Definitioner av nyckeltal
Intäktsförändring
Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. 
  
Vinstmarginal  
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.
  
Soliditet  
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
  
Omsättning per anställd  
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda.
  
Vinst per aktie  
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
  
Eget kapital per aktie  
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
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Jan-sept 2015 i jämförelse med jan-
sept 2014
Rörelsens intäkter ökade under perioden januari-septem-
ber 2015 med 15 procent jämfört med samma period före-
gående år. Ökningen beror främst på ökad aktivering av 
produktutveckling. Omsättning per anställd för de tre för-
sta kvartalen 2015 uppgick till 1,59 miljoner kronor, att jäm-
föra med 1,67 miljoner kronor för samma period 2014.

Waystreams största kostnadspost är personalkostnader. 
De uppgick under perioden till 16,3 miljoner kronor jämfört 
med 13,7 miljoner kronor för samma period 2014. Ökningen 
beror på att Bolaget har ökat personalen på utvecklingssi-
dan, vilket också återspeglar sig i ökad aktivering för 
utvecklingsarbete.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,3 mil-
joner kronor under perioden jämfört med 6,8 miljoner kro-
nor under samma period föregående år. Skillnaden förkla-
ras framför allt av en lägre bruttomarginal under perioden 
jämfört med samma period föregående år. Detta beror 
främst på valutapåverkan på större ramorder, men också en 
förändrad produktmix vid försäljning.

Resultatet för perioden uppgick till 0,3 (3,1) miljoner 
kronor. I resultatet ingår kostnader av engångskaraktär 
som härrör sig till arbetet med Noteringen. Dessa kostna-
der uppgår till 1,3 miljoner kronor.

Bolagets immateriella tillgångar har ökat sedan 2014 
och uppgår nu till 37,6 miljoner kronor. Ökningen är hänför-
lig till balanserade utgifter för produktutveckling. De mate-
riella tillgångarna har hållit sig relativt stilla vid 0,7 miljoner 
kronor per sista september 2015 jämfört med 1,0 miljon 
kronor för samma period 2014. Lagervärdet ligger på sam-
ma nivå för båda jämförelseperioderna 4,6 (4,7) miljoner 
kronor. Kundfordringar har ökat under perioden från 4,6 
miljoner kronor per sista september 2014 till 8,5 miljoner 
kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter för-
ändring av rörelsekapital uppgick till 6,8 miljoner kronor 
under perioden jämfört med 9,4 miljoner kronor samma pe-
riod föregående år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-10,7 miljoner kr (-10,5 miljoner kr) och avser främst inves-
tering i produktutveckling. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 4,0 miljoner kronor för perioden 
2015 jämfört med 0,9 miljoner kronor för samma period 
föregående år. Ökningen under 2015 är hänförlig till ett 
upptaget lån.

2014 i jämförelse med 2013
Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter ökade under 2014 från 46,1 miljoner 
kronor 2013 till 63,5 miljoner kronor 2014, vilket motsvarar 
en ökning med 37 procent. Främst beror det på ökad för-
säljning av produkter på den nordiska marknaden. Ökning-
en består även av aktiverad produktutveckling om 9,6 mil-
joner kronor för 2014, år 2013 var aktiverad 
produktutveckling 0,9 miljoner kronor. Omsättningen per 
anställd uppgick till 2,3 miljoner kronor 2014 jämfört med 
2,4 miljoner kronor för 2013.

Waystreams största kostnadspost är personalkostnader. 
De uppgick 2014 till 18,1 miljoner kronor jämfört med 12,7 
miljoner kronor 2013. Den ökade personalkostnaden beror 
på att Bolaget bildade ett dotterbolag i Shanghai.

Nettoresultatet uppgick till 5,2 (0,7) miljoner kronor. 
Ökningen av nettoresultatet förklaras främst av projekte-
ringsfasen av utvecklingen som var 2013.

Kassaflöde
Kassaflödet för den löpande verksamheten efter föränd-
ring av rörelsekapital uppgick till 9,0 miljoner kronor jäm-
fört med 1,9 miljoner kronor föregående år.

Kassaflödet från investeringar uppgick till -15,0 (-5,9) 
miljoner kronor och beror främst på ökade investeringar i 
produktutveckling. Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till 6,0 miljoner kronor för 2014 jämfört med 
2,9 miljoner kronor för 2013. Ökningen 2014 är hänförlig till 
en nyemission som gjordes 2014 och ett upptaget lån.

Antal anställda uppgick i genomsnitt till 23 (19). 

Tillgångar
Bolagets immateriella tillgångar ökade från 16,8 miljoner 
kronor 2013 till 29,2 miljoner kronor för 2014. Ökningen är 
hänförlig till balanserade utgifter för produktutveckling. De 
materiella tillgångarna har hållit sig relativt stabila och 
uppgick till 0,9 (1,2) miljoner kronor. Varulagret har ökat 
något och uppgick till 3,2 (2,1) miljoner kronor. Bakgrun-
den är att Bolaget håller aningen större lager för att kunna 
möta efterfrågan hos sina kunder. Kortfristiga fordringar 
uppgick till 14,2 (13,6) miljoner kronor varav 11,7 (12,3) mil-
joner kronor utgjordes av kundfordringar.

Kassa och bank uppgick per den 31 december 2014 till 
0,5 (0,5) miljoner kronor. Räntebärande skulder vid samma 
datum uppgick till 10,6 (8,1) miljoner kronor. Waystreams 
egna kapital uppgick per den 31 december 2014 till 20,7 
(12,1) miljoner kronor. Bolagets finansiella nettokassa 
(kassa och bank – räntebärande skulder) uppgick per 31 
december 2014 till -10,1 (7,6) miljoner kronor.

Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen
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I tabellerna i detta avsnitt beskrivs Bolagets kapitalisering 
och skuldsättning på koncernnivå per den 30 september 
2015.

Kapitalisering
Waystreams kapitalisering per den 30 september 2015 
presenteras i nedan tabell.

Mkr 2015-09-30
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet1) 4,28
Blancokrediter -
Summa kortfristiga räntebärande skulder 4,28

Summa långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet1) 9,20
Blancokrediter -
Summa långfristiga räntebärande skulder 9,20

Eget kapital
Aktiekapital 0,54
Övrigt tillskjutet kapital 14,62
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5,89
Summa eget kapital 21,05
1) Säkerhet utgörs av företagshypotek och borgensåtagande.

Nettoskuldsättning
Waystreams nettoskuldsättning per den 30 september 
2015 presenteras i nedan tabell.

Mkr 2015-09-30
(A) Kassa 0,70
(B) Likvida medel -
(C) Lätt realiserade värdepapper -
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 0,70

(E) Kortfristiga fordringar 8,55

(F) Kortfristiga bankskulder 2,00
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 2,28
(H) Andra kortfristiga skulder 10,95
(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 15,23
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 5,98

(K) Långfristiga banklån 9,21
(L) Emitterade obligationer –
(M) Andra långfristiga lån –
(N) Summa långfristig skuldsättning 
(K)+(L)+(M) 9,21
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 15,19

Redogörelse för rörelsekapital och 
kapitalbehov
Den löpande verksamheten hade 2014 ett positivt kassa-
flöde om 9,0 miljoner kronor. 2013 var motsvarande belopp 
1,9 miljoner kronor.

Det tredje kvartalet 2015 var kassaflödet  från den 
löpande verksamheten 6,8 miljoner kronor.

Bolaget har en checkkredit hos Danske Bank, Danmark, 
Filial Sverige om 11 miljoner kronor och en kortfristig kredit 
på 2 miljoner kronor. Kvar att utnyttja på dessa limiter per 
den 30 september 2015 var 2,9 miljoner kronor. 
 Waystreams behov av rörelsekapital är främst kopplat till 
Bolagets tillväxt, operativa kassaflöde och kapitalbindning.

Vid datumet för Prospektet är Waystreams styrelses 
bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt 
för att täcka behoven för den löpande verksamheten under 
den kommande tolvmånadersperioden.

Kreditfaciliteter
Bolagets dotterbolag Waystream AB hade per den 30 sep-
tember 2015 ett avtalat kreditutrymmet hos Danske Bank, 
Danmark, Filial Sverige (”Danske Bank”) om 13 miljoner 
kronor, vilket fördelas på två avtal – ett långfristigt avtal 
med en kreditram om 11 miljoner kronor och ett kortfristigt 
avtal med en kreditram om 2 miljoner kronor. Enligt det 
långfristiga kreditavtalet med Danske Bank kan Waystream 
AB begära lån i kronor samt i utländska valutor (euro och 
USD). Kredit under det långfristiga kreditavtalet löper med 
en årsränta om 1,25 procent plus Danske Banks interna 
referensräntor (Danske Bas och Danske Bor). Kredit under 
det kortfristiga låneavtalet löper med en årsränta om 3,50 
procent plus Danske Banks interna referensränta (Danske 
Bas). Den långfristiga krediten löper under en 13-måna-
dersperiod med förfall den 31 oktober 2016. Den kortfristi-
ga krediten på 2 miljoner kronor löper under en tremåna-
dersperiod med förfall 31 december 2015. Del av den 
långfristiga krediten som Danske Bank har tillhandahållit 
har utnyttjats för att ställa ut en bankgaranti till en kontors-
hyresvärd för hyra i samband med lokaler som Bolaget hyr i 
Kista. Bankgarantin är begränsad till ett belopp om 210 000 
kronor. Danske Bank har i samband med att de beviljade 
krediterna till Waystream AB erhållit en generell pantsätt-
ning av företagsinteckningar i Waystream AB om totalt 12 
miljoner kronor inom 12 miljoner kronor.

Waystream AB har i mars 2014 ingått ett låneavtal med 
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (”Almi”), 
under vilket Waystream AB har erhållit ett lån om 4 miljoner 
kronor. Lånet löper med en rörlig ränta, för närvarande 4,96 
procent per år. Lånet ska vara fullt återbetalat i december 
2017, med en kvartalsvis amortering om 571 429 kronor från 

Eget kapital, skuldsättning och 
annan finansiell information
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och med 31 juli 2015. Lånet från Almi är säkrat med före-
tagshypotek om ett sammanlagt belopp om 16 miljoner 
kronor, varav 12 miljoner kronor är i andra hand efter Dans-
ke Bank. Det finns även en proprieborgen för Waystream 
ABs förpliktelser mot Almi utställd av Waystream.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget hade per den 30 september 2015 immateriella 
anläggningstillgångar uppgående till 37,6 miljoner kronor. 
Avskrivningstiden på goodwill är 10 år och övriga immate-
riella anläggningstillgångar är 5 år.

Produkter som fortfarande är under utveckling skrivs ej 
av. Värdet på dessa uppgick per den 30 september 2015 till 
29,4 miljoner kronor. Avskrivning påbörjas när projektet är 
klart.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver utveckling av produkter främst i egen 
regi. Idag sysselsätts 16 anställda inom olika utvecklings-
projekt. Under 2013 och 2014 uppgick den totala utveck-
lingskostnaden till 9,6 respektive 0,9 miljoner kronor. 
Under perioden 1 januari – 30 september 2015 uppgick 
den totala utvecklingskostnaden till 10,8 miljoner kronor.

Patent och licenser
Per den 30 september 2015 uppgick värdet på patent och 
licenser till 0,6 miljoner kronor. Bolagets avskrivningstid på 
patent och licenser är 5 år. 

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av inven-
tarier och verktyg hänförliga till verksamheten. Per den 30 
september 2015 uppgick värdet av dessa till 0,7 miljoner 
kronor. Inga inteckningar eller liknande belastningar finns 
på dessa anläggningar. Bedömd avskrivningstid för materi-
ella anläggningstillgångar är 5 år. Inga eventuella miljöfak-
torer bedöms kunna påverka Bolagets användande av de 
materiella anläggningstillgångarna.

Investeringar
Waystreams huvudsakliga investeringar utgörs av investe-
ringar i produktutveckling och inventarier. Under perioden 
januari till september 2015 uppgick Bolagets kassaflöde 
från investeringsverksamhet till –10,7 kronor jämfört med 
–10,5 kronor för samma period 2014. Bolagets pågående 
investeringar utgörs främst av kontrakterad utveckling hos 
tredje part, inköp av mjukvarulicenser och löpande pro-
duktutveckling via dotterbolaget i Shanghai. Under 2014 
uppgick kassaflödet för investeringsverksamhet till -15,0 
miljoner kronor och för 2013 till -5,9 miljoner kronor, där 
merparten av investeringarna både för 2013 och 2014 utgör 
utvecklingsarbete.

Bolagets målsättning är att investera kapitaltillskottet 
från nyemissionen i produktutveckling och geografisk 
expansion av försäljningen. Detta åtagande är utöver vad 
som är normalt för den löpande verksamheten och inves-
teringarna kommer att anpassas efter det kapitaltillskott 
som nyemissionen ger.  Det finns inga bindande åtaganden 

från styrelsen i Waystream eller Bolaget gällande detta 
eller övriga framtida investeringar.

Tendenser och väsentliga 
förändringar
Waystream har sedan starten ständigt utvecklats som 
bolag. Bolaget har varit snabbt med att anpassa sig till för-
ändringar på marknaden och har tillsammans med kunder 
och leverantörer utvecklat de produkter som banat vägen 
till att Bolaget idag är en framgångsrik leverantör av 
accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-
the-home, FTTH) i Sverige. Bolaget har likaså en betydan-
de verksamhet i Danmark med några av de större energi-
koncernernas telekombolag som kunder. 14 års innovativ 
utveckling av operativsystemet iBOS samt ständig evolu-
tion av olika hårdvaruplattformar har skapat denna posi-
tion. Fokus har legat på några få länder som varit tidiga 
med att bygga denna typ av framtidssäkrad infrastruktur. 
Idag har fler länder och regioner börjat applicera FTTH-
konceptet, och Waystream strävar efter att bli en ledande 
leverantör på dessa marknader. Till det arbetar Waystream 
även med att ta fram en helt ny plattform som breddar 
kundsegmentet till att även omfatta mobiloperatörer och 
traditionella teleoperatörer. Detta gör att den adresserbara 
marknaden för Waystream ökar markant.

När det gäller försäljningspriser tenderar kunder på 
senare tid att teckna större avtal vilket säkrar volym under 
en längre tid och ger kunden ett bättre pris på produktion. 
På kostnadssidan arbetar Bolaget ständigt med att erhålla 
lägre inpriser för att på så vis kunna möta en eventuell 
intäktsminskning. Över åren har detta fungerat väl och 
Bolaget håller sina marginaler på en stadig nivå.

Kraven på allt högre bandbredd och intelligenta bred-
bandsnät ligger helt i linje med Waystreams utveckling och 
produkter.

För att även kunna adressera det ständigt växande 
säkerhetssegmentet inom nätinfrastruktur arbetar Bolaget 
med att utveckla en serie funktioner och produkter som 
både kompletterar den befintliga produktportföljen, men 
också introducerar Waystream till helt nya marknader och 
kunder. Med en geografisk expansion samt breddning av 
produktportföljen in i nya segment och i en bransch som är 
under ständig expansion ser framtidsutsikterna ljusa ut för 
Waystream.

Inga andra kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer 
finns gällande potentiella fordringar, förändringar, åtagan-
den eller händelser som kan ha väsentlig inverkan på 
Bolaget. 

Väsentliga händelser efter den 30 
september 2015
Extra bolagsstämma den 29 september 2015 beslutade att 
Bolagets firmanamn skulle ändras till Waystream Holding 
AB samt om en uppdelning av aktier 10:1 (så kallad split), 
varvid varje aktie delades upp i 10 aktier, vilket ökade anta-
let aktier i Bolaget till 5 445 620. 

Extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 beslutade om 
införandet av två incitamentsprogram.
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Det ena incitamentsprogrammet är riktat till ledande 
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i 
Bolaget, som inte är större aktieägare, och består av 
208 008 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt 
att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40 
kronor per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av 
samtliga teckningsoptioner tillkommer 208 008 aktier och 
utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till 
cirka 3 procent.

Det andra incitamentsprogrammet är riktat till styrelse-
ledamöter, som inte är större aktieägare, i Bolaget och 
består av 104 000 teckningsoptioner. Varje teckningsop-
tion ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs om 40 kronor per aktie. Vid full teckning och fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillkommer 
104 000 aktier och utspädningseffekten för befintliga 
aktieägare uppgår till cirka 1,5 procent.
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Styrelsen
Enligt Waystreams bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, med högst 5 suppleanter. Way-
streams styrelse består av 5 styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill årsstämman 2016. 

Styrelse, ledande befattnings
havare och revisor

Peter Kopelman, styrelse ledamot och 
styrelse ordförande sedan 2015 
Född 1958

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordföran-
de i Remus Technologies AB och Digital 
Scapes AB. Vice styrelseordförande Umeå 
universitet. Styrelseledamot och verkstäl-

lande direktör Kopelman Consulting AB. Styrelse ledamot i Mana-
ging Inter active Relations Agency Network AB, Aptic AB, Ragn-
Sellsföretagen AB, Kelisec AB och Styrelsekollegiet Aktiva 
Företagsrådgivare ekonomisk  förening. Bolagsman i Handelsbola-
get Friis gatan 9, Brusehed & Co.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelse ordförande i  Oniva 
Online Group  Europe AB och IT Ledarna i Stockholm AB. Verkstäl-
lande direktör och styrelseledamot Microsoft AB. Styrelseledamot i 
Fujitsu Services AB, inklusive dotterbolag, I2E Energisysteminte-
gration AB, Mandator AB och Stockholms Handelskammare.

Aktieinnehav i Waystream: Inget aktieinnehav.

Staffan Dahlgren, styrelse ledamot 
sedan 2012
Född 1971

Utbildning: Gymnasie utbildning, datateknik, 
Rudbäckskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordföran-
de i GUJA Riv- & Håltagning AB, A-Återvin-
ning i Örebro AB, Yobber AB och BD System 
AB. Styrelseledamot i Dahltec AB och Dans-

ke Banks lokala styrelse som representerar Örebro län. Styrelse-
suppleant i JCC Group AB, OttCom AB samt Röseberg Konsulting 
AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelse ordförande och 
verkställande direktör i BraData MCP AB (numera DGC Örebro AB). 
Styrelseledamot och verkställande direktör i JCCJ Group AB.

Aktieinnehav i Waystream: Äger (via bolag) 96 000 aktier i Way-
stream samt (via bolag) 11 893 aktier, vilket motsvarar 23,8 procent 
av aktierna, i Fiber Access NP Intressenter AB som i sin tur äger 
64,3 procent av aktierna och rösterna i Waystream.

Johnny Hedlund, styrelseledamot 
sedan 2012
Född 1970

Utbildning: MSc i data vetenskap, Luleå tek-
niska universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Fiber Access NP Management Intressenter 
AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Affärsenhetschef/ledningsgruppsmedlem i PacketFront Interna-
tional AB.

Aktieinnehav i Waystream: Äger 10 850 aktier, vilket motsvarar 21,6 
procent av aktierna, i Fiber Access NP Management Intressenter 
AB som i sin tur äger 27,7 procent av aktierna och rösterna i Way-
stream.

Heléne Köhler, styrelseledamot sedan 
2015
Född 1969

Utbildning: Kemiingenjör på Ebersteinska 
skolan i Norrköping samt diplomerad styrel-
seutbildning genom Östsvenska Handels-
kammaren.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
ED  Bygger drömmar AB, MH Köhler Invest AB 

och Norrköpings Företagsgrupp. Fullmäktige ledamot i Länsförsäk-
ringar Östgöta.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ord förande i Nyföretagar-
centrum Norrköping. Styrelse ledamot i Morsholmen IT AB (numera 
en del av IT-Hantverkarna Sverige AB) samt Gubbholmen IT AB 
(numera en del av IT-Hantverkarna Sverige AB).

Aktieinnehav i Waystream: Äger (via bolag) 140 000 aktier i Way-
stream.

Stefan Tegenfalk, styrelseledamot 
sedan 2012
Född 1965

Utbildning: Gymnasie utbildning, el-teletek-
nisk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordföran-
de i Fiber Access NP Management Intres-
senter AB. Styrelseledamot i Storytel AB 
(publ), Omega Film AB samt Steteg AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelse ledamot i BRAFÖ 
AB.

Aktieinnehav i Waystream: Äger 9 709 aktier, vilket motsvarar 19,4 
procent av aktierna, i Fiber Access NP Intressenter AB som i sin tur 
äger 64,3 procent av aktierna och rösterna i Waystream. Äger 24 
110 aktier, vilket motsvarar 47,9 procent av aktierna, i Fiber Access 
NP Management Intressenter AB som i sin tur äger 27,7 procent av 
aktierna och rösterna i Waystream.
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Ledande befattningshavare
Johnny Hedlund, Chief Executive Officer sedan 2012 
Se ovan under ”Styrelse ledamöter”.

Susanne Torrbacka, Chief Financial 
Officer sedan 2015
Född 1965

Utbildning: Gymnasie ingenjör i kemi på 
Fyrisskolan i Uppsala samt studier i bland 
annat  företagsekonomi och redovisning, 
inklusive koncernredovisning.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO i 
Arrow ECS Sweden AB.

Aktieinnehav i Waystream: Inget aktieinnehav.

Stefan Blixt, Manager Operation sedan 
2012 
Född 1975

Utbildning: Elektro ingenjör, KTH.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Waystream: Äger 3 450 aktier, 
vilket motsvarar 6,9 procent av aktierna, i 
Fiber Access NP Management Intressenter 

AB som i sin tur äger 27,7 procent av aktierna och rösterna i Way-
stream.

Lennart Larsen, Key Account Manager 
 Norden sedan 2013
Född 1965

Utbildning: Gymnasie utbildning, fyraårig tek-
nisk, Chapmanskolan i Karlskrona. Medicinsk 
teknik, Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 Aktieinnehav i Waystream: Inget aktie-
innehav.

Fredrik Nyman, Manager Product 
Management sedan 2007
Född 1973

Utbildning: Gymnasie utbildning, teknik, 
Strömbackaskolan.

Andra pågående uppdrag: EANA Consulting 
(inne havare) och styrelse ledamot i den ide-
ella före ningen Sollentuna Hockey Club.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Waystream: Äger 1 281 aktier, vilket motsvarar 2,6 
procent av aktierna, i Fiber Access NP Management Intressenter 
AB som i sin tur äger 27,7 procent av aktierna och rösterna i Way-
stream.

Stefan Tegenfalk, Chief Technology Officer sedan 2012
Se ovan under ”Styrelseledamöter”.

Erik Änggård, General Manager Packet-
Front Shanghai sedan 2013
Född 1972

Utbildning: Påbörjad civilingenjörsutbild-
ning, KTH.

Andra pågående uppdrag: Bolagsman i D o K 
Änggård Handelsbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Waystream: Äger 575 aktier, 
vilket motsvarar 1,1 procent av aktierna, i Fiber Access NP Manage-
ment Intressenter AB som i sin tur äger 27,7 procent av aktierna 
och rösterna i Waystream.
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Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr 556029-
6740, med den auktoriserade revisorn Magnus Thorling 
som huvudansvarig revisor, är sedan 2012 Bolagets revisor. 
Magnus Thorling är medlem i FAR (branschorganisation för 
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Adressen 
till revisorn är Box 1403, 183 14 Täby. Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Mag-
nus Thorling som huvudansvarig revisor, har varit revisor 
under hela den period som täcks av den historiska finan-
siella informationen i Prospektet.

Övriga upplysningar avseende 
styrelsen och ledande 
befattningshavare
Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöter-
na och/eller de ledande befattningshavarna. 

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare (i) dömts i något bedräge-
rirelaterat mål, (ii) varit inblandade i någon konkurs, likvi-
dation eller konkursförvaltning, (iii) varit föremål för sank-
tioner eller anklagats av myndigheter eller organ som 
agerar för vissa offentliga yrkesgruppen under offentlig 
rätt, eller (iv) meddelats domstolsföreläggande om 
näringsförbud.

Det råder inga intressekonflikter eller potentiella intres-
sekonflikter mellan förpliktelserna för styrelseledamöterna 
och ledande befattningshavarna för Bolaget och deras pri-
vata intressen och/eller andra åtaganden. Att vissa av sty-
relseledamöterna och de ledande befattningshavarna har 
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav fram-
går av uppräkningen ovan. För information om vissa när-
ståendetransaktioner mellan Waystream och styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare, se rubriken 
”Transaktioner med närstående” i avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information”.

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller med 
något av dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets 
avslutande, utöver vad som annars framgår i Prospektet.

Styrelseledamöterna och de ledande befattningshavar-
na kan nås via Bolagets adress Kista Science Tower, 
Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige.
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Lagstiftning och bolagsordning
Waystream bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag 
som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den 
svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer 
därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som 
följer av Noteringen av Bolagets aktie på First North. Förut-
om lagstiftning samt regler och rekommendationer är det 
bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av 
Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat 
var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser 
avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar 
för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade 
bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämma den 29 
september 2015. Bolagsordningen framgår i sin helhet i 
Prospektet, se vidare avsnitt ”Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av 
bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad mark-
nad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars 
aktier är noterade på First North. Den är således inte bin-
dande för Waystream, men utgör en viktig del av Bolagets 
riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande 
för Waystream kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis 
fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelse-
ledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och 
revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgång-
en av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse 
även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen 
sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls till-
gänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara 
införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar 
före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i 
bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman per-
sonligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas 
av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieäga-

re att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka 
närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är 
berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran härom till sty-
relsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen till-
handa senast sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning
Vid extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 fattades 
beslut om följande principer för utseende av valberedning. 
Valberedningen ska inför årsstämman 2016 bestå av repre-
sentanter för de fyra största aktieägarna enligt den av 
Euroclear förda aktieboken per den 31 januari 2016, till-
sammans med styrelsens ordförande. Totalt ska valbered-
ningen således bestå av fem ledamöter. Om någon av 
dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en 
representant övergår rätten till den aktieägare som, efter 
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om en 
eller flera aktieägare som utsett representanter till valbe-
redningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i 
Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstäm-
man ska representanterna för dessa aktieägare frånträda 
sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare 
som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i 
valberedningen avsäger sig uppdraget innan valbered-
ningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som 
utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, 
äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte 
längre är bland de fyra största aktieägarna, den största 
aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sam-
mansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträf-
fande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till sty-
relseledamöter, inklusive styrelseordförande, arvode och 
övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning 
för eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till 
externa revisorer samt förslag till valberedning, eller prin-
ciper för utseende av valberedning, för den nästföljande 
årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valbered-
ningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som val-
beredningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt 
arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den 
påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Bolagsstyrning
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Styrelsen
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter 
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvalt-
ningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att sty-
relsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och 
strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av 
uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställ-
ningen och resultatet samt att utvärdera den operativa 
ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att 
årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. 
Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för 
den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. 
Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter 
som väljs av bolagsstämman vara lägst 3 och högst 10 
stycken med högst 5 suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet var-
je år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, 
funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamö-
terna och den verkställande direktören. Vid det konstitue-
rande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för 
den verkställande direktören, inklusive instruktioner för 
finansiell rapportering.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. 
Utöver dessa möten kan det komma att kallas till ytterligare 
styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan skjutas 
upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Mellan styrelsemöte-
na diskuterar styrelseordföranden och den verkställande 
direktören fortlöpande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie 
ledamöter, utan suppleanter, som presenteras under rubri-
ken ”Styrelsen” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings
havare och revisor”.

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i 
aktiebolagslagen (2005:551) och Koden och bestämmel-
ser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. 
Bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) omfattar i 
detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och som konstaterats ovan 
är Koden inte obligatorisk för Waystream. Styrelsen har 
gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhe-
tens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är 
motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- 
och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas 
inom styrelsen. Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i 
och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och 
kontakter med Bolagets revisor.

Intern kontroll och revision
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det över-
gripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets eko-
nomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Waystreams interna kontrollstruktur har som 
utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. En regelbunden rapportering och 

granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa 
enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Waystreams bolagsordning ska en eller två god-
kända eller auktoriserade revisorer med högst två revi-
sorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses 
av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i 
förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden 
intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Waystreams årsredovisning, kon-
cernredovisning och bokföring samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning.

Nuvarande revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB, org. nr 556029-6740, med auktoriserade revisorn Mag-
nus Thorling som huvudansvarig revisor. Magnus Thorling 
är medlem i FAR (branschorganisation för redovisnings-
konsulter, revisorer och rådgivare). Revisorns arvode fast-
ställs av bolagsstämman. För revisionsarbete under räken-
skapsåret 2014 har 165 920 kronor utbetalats till revisorn.

Den verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvalt-
ningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller 
stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och 
ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verk-
ställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och verkställande direktören 
framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så 
kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verk-
ställande direktörens arbete.

Den verkställande direktören och de övriga ledande 
befattningshavarna presenteras i avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor”.

Ersättning till styrelseledamöter, 
verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusi-
ve ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid extra 
bolagsstämman den 29 september 2015 beslutades att 
styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelse-
ordförande och med 50 000 kronor till övriga styrelseleda-
möter som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöter 
har inte rätt till några förmåner efter att deras styrelseupp-
drag har upphört.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Vid extra bolagsstämman den 14 oktober 2015 beslutades 
om följande riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare i Waystream.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning och andra 
anställningsvillkor för den verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare i Waystream. För närva-
rande finns det 7 ledande befattningshavare i Waystream, 
inklusive den verkställande direktören. 
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Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna 
efter stämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda 
därefter. 

Styrelsen äger rätt att avvika från nedanstående riktlin-
jer till ledande befattningshavare om det finns särskilda 
skäl.

Ersättning
Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare ska spegla Waystreams behov av att 
rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom 
ersättningspaket som upplevs som rättvisa och på en kon-
kurrenskraftig nivå.

Ersättningen ska bestå av följande komponenter: 
•• fast grundlön;
•• kortsiktig rörlig ersättning;
•• långsiktig rörlig ersättning;
•• pensionsförmåner; och
•• övriga förmåner och avgångsvederlag.

Grundlön och rörlig ersättning 
Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, 
erfarenhet och individuell prestation. Den ska vara mark-
nadsmässig.

Rörlig lön ska mätas mot fördefinierade finansiella pre-
stationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för 
att stärka fokus på att uppnå Koncernens strategiska pla-
ner. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tids-
bundna och ska fastställas av styrelsen.

Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelatera-
de incitamentsprogam, se nedan.

Pensioner
Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare ska återspegla vanliga mark-
nadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller 
för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska 
i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner.

Övriga ersättningar
Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring 
och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt 
accepterade ersättningar i samband med anställning eller 
flytt utomlands av en ledande befattningshavare.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett lång-
siktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås 
bolagsstämman. Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat 
incitamentsprogram är att säkerställa att ledande befatt-
ningshavares intressen överensstämmer med Bolagets 
aktieägares. Individuellt, långsiktigt ägande bland nyckel-
personer kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för 
verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen och 
samhörighetskänslan med Bolaget.

Anställningens upphörande
Mellan Bolaget och ledande befattningshavare ska gälla en 
ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.

Ersättning under räkenskapsåret 2014
För räkenskapsåret 2014 har inget styrelsearvode betalats 
ut till styrelseledamöterna. För en beskrivning för ersätt-
ningarna till styrelsen för räkenskapsåret 2015, se rubriken 
”Ersättning till styrelseledamöter”.

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersätt-
ningen till den verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare för räkenskapsåret 2014.

Namn
(tkr)

Lön, inkl. 
 rörlig lön

Andra 
för - 

måner Pension Totalt
Johnny Hedlund, CEO 1 465 18 277 1 761
Övriga ledande befatt-
ningshavare1) 3 094 31 624 3 749
Totalt 4 559 49 901 5 510
1) Under räkenskapsåret 2014 har följande ledande befattningshavare varit verk-

samma i Bolaget: Stefan Tegenfalk (CTO), Erik Änggård (General Manager för 
PFNP Shanghai), Lennart Larsen (Key Account Manager Norden), Stefan Blixt 
(Operation Manager) samt Fredrik Nyman (Product Management).

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Den verkställande direktörens anställningsavtal innefattar 
en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Övriga 
ledande befattningshavare har anställningsavtal med en 
ömsesidig uppsägningstid på 3-6 månader. Endast den 
verkställande direktören är berättigad till ersättning i 
anslutning till att anställning avslutas. Ersättningen uppgår 
till tolv månadslöner beräknat på den månadslön som gäl-
ler vid tidpunkten för uppsägningen. Det finns inga upp-
lupna belopp för pensioner eller liknande förmåner.
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Generell information
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på 
lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier. Per dagen 
för Prospektet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 544 562 
kronor fördelat på totalt 5 445 620 aktier. Varje aktie har ett 
kvotvärde på 0,10 kronor. Aktierna i Bolaget är av samma 
aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och 
är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är fullt 
betalda och fritt överlåtbara. De erbjudna aktierna är inte 
föremål för erbjudande som har lämnats till följd av bud-
plikt, inlösenrätt eller inlösenskyldighet. Inget offentligt 
uppköpserbjudande har lämnats för de erbjudna aktierna 
under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Förestående nyemission kommer, vid full anslutning till 
Erbjudandet, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 
544 562 kronor till 680 862 kronor och att antalet aktier 
ökar från 5 445 620 aktier till 6 808 620 aktier genom 
emission av högst 1 363 000 aktier, vilket motsvarar en 
ökning om cirka 25 procent. För befintliga aktieägare som 
inte deltar i nyemissionen innebär detta en utspädning om 
cirka 20 procent. 

Vissa rättigheter kopplade till aktierna 
De rättigheter som är förenade med aktier som är emittera-
de av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolag-

sordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaran-
den som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst 
på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Aktierna ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, 
resultat och eventuellt överskott vid likvidation.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler genom en kontantemission eller en kvitt-
ningsemission har aktieägarna som huvudregel företrä-
desrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till 
antalet aktier som innehades före emissionen. Det finns 
inget i bolagsordningen som begränsar Bolagets möjlighet 
att i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Central värdepappersföring
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i 
enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. Detta register förs av Euroclear, Box 191, 101 23 
Stockholm, Sverige. Inga aktiebrev har utfärdats för Bola-
gets aktier. Aktierna har ISIN-kod SE0007577077.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan dess bildande 2012.

Tidpunkt Händelse
Förändring i 

antalet aktier
Förändring i 

aktiekapitalet
Totalt antal 

aktier
Totalt  

aktiekapital
Aktiens  

kvotvärde
2012-09-25 Nybildning - - 50 000 50 000 1
2012-11-19 Nyemission 450 000 450 000 500 000 500 000 1
2014-09-20 Nyemission 44 562 44 562 544 562 544 562 1
2015-09-29 Aktiesplit 4 901 058 - 5 445 620 544 562 0,10
2015-10-14 Nyemission i samband 

med Erbjudandet1) 1 363 000 136 300 6 808 620 680 862 0,10

Aktiekapital och 
ägarförhållanden

1) Baserat på full teckning i Erbjudandet.
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Ägarstruktur före och direkt efter Erbjudandet 
Nedanstående tabell visar Bolagets ägarstruktur och innehav av Bolagets aktieägare per datumet för detta Prospekt och 
direkt efter genomförandet av Erbjudandet.

De Säljande aktieägarna, dvs. samtliga befintliga aktieägare i Bolaget, har förbehållit sig rätten att vid stort intresse sälja 
befintliga aktier i Bolaget inom ramen för Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. Fördelningen sker pro rata i förhållande 
till ursprunglig ägarandel.

Aktieinnehav före 
 Erbjudandet

Efter Erbjudandet inklu-
sive utökningsoption  
(om Övertilldelnings-

optionen inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet inklusive 
utökningsoption  

(om Övertilldelnings-
optionen utnyttjas fullt ut)

Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Fiber Access NP Intressenter AB1) 3 500 000 64,3 % 3 339 320 49,0 % 3 207 916 47,1 %
Fiber Access NP Management  
Intressenter AB2) 1 508 910 27,7 % 1 439 638 21,1 % 1 382 988 20,3 %
MH Köhler Invest AB3) 140 000 2,6 % 133 573 2,0 % 128 317 1,9 %
Dahltec AB4) 96 000 1,8 % 91 593 1,3 % 87 989 1,3 %
Hans Westberg 71 430 1,3 % 68 151 1,0 % 65 469 1,0 %
Ulf Tidholm 71 430 1,3 % 68 151 1,0 % 65 469 1,0 %
Stig Blomgren 42 850 0,8 % 40 883 0,6 % 39 274 0,6 %
QLI Ltd. 15 000 0,3 % 14 311 0,2 % 13 748 0,2 %
Nya aktieägare 0 0,0 % 1 613 000 23,7 % 1 817 450 26,7 %
Totalt: 5 445 620 100,0 % 6 808 620 100,0 % 6 808 620 100,0 %
1) Fiber Access NP Intressenter AB ägs av vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Waystream samt externa investerare. 23,8 procent av aktierna i Fiber 

Access NP Intressenter AB ägs, indirekt via bolag, av styrelseledamoten Staffan Dahlgren, 23,8 procent av aktierna ägs av Robert Idegren Holding AB, 23,8 procent av 
aktierna ägs av Spartoi Invest AB, 19,42 procent av aktierna ägs av ledande befattningshavaren, tillika styrelseledamoten Stefan Tegenfalk, 4,85 procent av aktierna ägs av Ulf 
Tidholm, 3,2 procent av aktierna ägs av Severin Invest AB och 1,17 procent av aktierna ägs av Fredrik Grunewald.  
 Aktieägarna i Fiber Access NP Intressenter AB avser att, i januari 2016, skifta ut aktierna i Waystream så att varje aktieägare erhåller aktier i Waystream motsvararande res-
pektive aktieägares andel av Fiber Access NP Intressenter ABs innehav av aktier i Waystream.

2) Fiber Access NP Management Intressenter AB ägs av vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare, andra anställda och tidigare anställda i Waystream samt externa 
investerare. 47,9 procent av aktierna i Fiber Access NP Management Intressenter AB ägs av ledande befattningshavaren, tillika styrelseledamoten Stefan Tegenfalk, 21,6 pro-
cent av aktierna ägs av verkställande direktören, tillika styrelseledamoten Johnny Hedlund, 17,3 procent av aktierna ägs av Fredrik Grunewald, 6,9 procent av aktierna ägs av 
ledande befattningshavaren Stefan Blixt, 2,6 procent av aktierna ägs av ledande befattningshavaren Fredrik Nyman, 1,1 procent av aktierna ägs av ledande befattningshava-
ren Erik Änggård och 2,6 procent ägs av andra anställda och tidigare anställda i Waystream.

3) MH Köhler Invest AB ägs av Heléne Köhler, styrelseledamot i Waystream.
4) Dahltec AB ägs av Staffan Dahlgren, styrelseledamot i Waystream.

Bemyndiganden
Den extra bolagsstämman den 14 oktober 2015 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att, för perioden intill nästkom-
mande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets 
aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, genom emission av 
nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen är 
bemyndigad att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 
procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tid-
punkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Optioner, konvertibler och 
aktierelaterade incitamentsprogram
I Waystream finns för närvarande två utestående aktierela-
terade incitamentsprogram, dels 2015/2018:1 och dels 
2015/2018:2, som båda beslutades på den extra bolags-
stämman den 14 oktober 2015. Därutöver har Bolaget utfär-
dat ett syntetiskt aktiekursrelaterat incitamentsprogram 
för anställda i dotterbolaget i Shanghai. Utöver vad som 
framgår nedan har Bolaget inte emitterat några tecknings-
optioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instru-
ment i Bolaget.

2015/2018:1
Som ett led i ett långsiktigt incitamentsprogram beslutade 
den extra bolagsstämman om en emission av teckningsop-
tioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och 

övriga anställda inom Koncernen. Sammanlagt omfattar 
incitamentsprogrammet 208 008 teckningsoptioner, som 
emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget Waystream AB 
med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptio-
nerna till ovannämnda personkrets till marknadsvärdet. 
Teckningsoptionerna har ännu inte vidareöverlåtits. Varje 
teckningsoption berättigar innehavaren att, under perio-
den 1 november 2018 till 31 december 2018, teckna en ny 
aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40 kronor per aktie. 
Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teck-
ningsoptioner tillkommer 208 008 aktier och utspädnings-
effekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 3 pro-
cent. Ledande befattningshavare som är större aktieägare i 
Bolaget omfattas inte av programmet. 

2015/2018:2
Den extra bolagsstämman beslutade vidare, som ett led i 
ett långsiktigt incitamentsprogram, om en emission av 
teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Sam-
manlagt omfattar incitamentsprogrammet 104 000 teck-
ningsoptioner, som emitteras vederlagsfritt till dotterbola-
get Waystream AB med rätt och skyldighet att 
vidareöverlåta teckningsoptionerna till ovannämnda per-
sonkrets till marknadsvärdet. Teckningsoptionerna har 
ännu inte vidareöverlåtits. Varje teckningsoption berättigar 
innehavaren att, under perioden 1 november 2018 till 31 
december 2018, teckna en ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs om 40 kronor per aktie. Vid full teckning och fullt 
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utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillkommer 
104 000 aktier och utspädningseffekten för befintliga 
aktieägare uppgår till cirka 1,5 procent. Styrelseledamöter 
som är större aktieägare i Bolaget omfattas inte av pro-
grammet. 

Share Tracker Program
Bolaget beslutade i december 2014 att implementera ett 
syntetiskt optionsprogram benämnt ”Share Tracker 
Tokens” för anställda i dotterbolaget i Shanghai, varvid 
samtliga anställda i dotterbolaget i Shanghai gavs möjlig-
het att under perioden 17 december 2014 till 15 januari 
2015 teckna syntetiska optioner motsvarande, efter beak-
tande av aktiesplit 10:1 i Bolaget, 15 000 syntetiska optio-
ner per anställd för ett belopp motsvarande 7 kronor per 
syntetisk option. Två anställda i dotterbolaget i Shanghai 
valde att teckna vardera 15 000 syntetiska optioner, dvs. 
totalt tecknades 30 000 syntetiska optioner. I samband 
med Noteringen kommer innehavarna av de syntetiska 
optionerna att kunna lösa in motsvarande procentsats av 
de syntetiska optionerna som Säljande aktieägare säljer i 
Noteringen till Bolaget till erbjudandepriset. Under en pe-
riod om 24 månader efter Noteringen kommer innehavarna 
av de syntetiska optionerna ha rätt att, under vissa förut-
sättningar, inklusive vid ett offentligt erbjudande avseende 
aktierna i Bolaget, lösa in återstående syntetiska optioner-
na till Bolaget. När perioden om 24 månader efter Notering-
en har löpt ut är innehavarna skyldiga att lösa in de synte-
tiska optionerna. Inlösenpriset ska motsvara 
stängningskursen för aktierna i Bolaget den dag innehava-
ren av de syntetiska optionerna meddelade Bolaget att 
denne önskade lösa in de syntetiska optionerna, alternativt 
stängningskursen för aktierna i Bolaget 24 månader efter 
Noteringen för de fall innehavarna inte löst in de syntetiska 
optionerna innan dess.  

Aktieägaravtal
Ett aktieägaravtal avseende Bolaget har ingåtts av Bola-
gets samtliga aktieägare. Detta aktieägaravtal kommer att 
upplösas i samband med Noteringen på First North. Såvitt 
Waystreams styrelse känner till finns inga andra aktieägar-
avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt 
inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte hel-
ler till några avtal eller motsvarande överenskommelser 
som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Åtagande att avstå från att sälja aktier 
(lock-up avtal)
De Säljande aktieägarna samt styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare med aktieinnehav har förbundit 
sig att inte, utan skriftligt medgivande från Avanza, sälja 
sina respektive innehav i Bolaget under en särskild tidspe-
riod efter påbörjad handel i aktien på First North. Lock-up 

perioden för styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare med aktieinnehav löper under 12 månader från för-
sta handelsdag. Lock-up perioden för övriga aktieägare 
löper under sex månader från första handelsdag. I åtagan-
det innefattas att de Säljande aktieägarna samt styrelsele-
damöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav 
inte får utbjuda, sälja, träffa avtal om försäljning, låna ut, 
pantsätta, eller på annat sätt överlåta eller upplåta aktier 
eller värdepapper som berättigar till teckning eller utbyte 
mot aktier i Waystream, eller sluta avtal om swap eller träffa 
någon annan uppgörelse som är ägnad att till annan över-
föra de ekonomiska konsekvenserna av innehavet av aktier 
eller värdepapper som kan utbytas mot eller ge upphov till 
aktier i Waystream.

Utdelning och utdelningspolicy
Bolaget har inte genomfört någon utdelning under räken-
skapsåren 2013 eller 2014. Vinstmedel ska i första hand 
återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt 
affärsutveckling av Koncernen och därigenom skapa 
omsättnings- och resultattillväxt. Därefter ska styrelsen 
genomföra en översyn av utdelningspolicyn. Vid bedöm-
ning av framtida utdelnings storlek ska hänsyn först tas till 
att Koncernens utveckling kan ske med finansiell styrka 
och god handlingsfrihet.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalas genom Euroclears försorg. Utdelning får endast 
ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns 
full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast 
om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) 
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets 
och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som 
huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett 
större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolags-
stämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är 
registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear för-
da aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euro-
clear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och begränsas i tiden endast genom 
regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen 
(2005:551) eller Waystreams bolagsordning innehåller 
några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieäga-
re utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som 
följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, 
sker utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som 
till aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt 
svensk kupongskatt, se avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.
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§ 1 Firma
Bolagets firma är Waystream Holding AB (publ). Bolaget är 
publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta aktiein-
nehav i bolag som utvecklar och tillhandahåller hårdvara 
och mjukvara, erbjuder tjänster, företrädesvis support, 
konsulting och utbildning, inom data och telekommunika-
tion och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 
2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 
20.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 supplean-
ter.

Bolaget skall ha 1-2 godkända eller auktoriserade revi-
sorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat 
revisonsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse 
skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, skall dels 
vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållan-
dena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolags-
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan all-
män helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öpp-
nar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess 
ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskaps-
årets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning,
4) Val av en eller två justeringsmän;
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankal-

lad;
6)  Föredragning av framlagd årsredovisning och, i före-

kommande fall, revisionsberättelse samt koncernredo-
visning och koncernrevisionsberättelse;

7)  Beslut 
a. om fastställande av resultaträkning och balansräk-
ning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträk-
ning och koncernbalansräkning, 
b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör;

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9)  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag 

eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument. 

Bolagsordning1)

1) Bolagsordningen antogs av den extra bolagsstämman den 29 september 2015 
och registrerades hos Bolagsverket den 5 oktober 2015.
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Legal koncernstruktur
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagsla-
gen (2005:551). Moderbolaget Waystream Holding AB 
(publ) (org.nr. 556904-6476) är ett svenskt publikt aktie-
bolag som bildades den 20 september 2012 och registre-
rades hos Bolagsverket den 25 september 2012. Bolaget 
har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

Bolaget är för närvarande moderbolag till två (direkt och 
indirekt) helägda dotterbolag i enlighet med nedan kon-
cernstruktur.

Waystream Holding AB (publ)
org.nr. 556904-6476

Waystream AB
org.nr. 556887-8762

Shanghai Packetfront Network 
Products Co., Ltd 

Kina

Väsentliga avtal
Partneravtal
Bolaget har ingått ett partneravtal med NetNordic AB. 
Genom avtalet upplåter Bolaget en icke-exklusiv rätt till 
NetNordic AB att representera, återförsälja och distribuera 
Koncernens produkter (innefattande mjukvara) och 
 tjänster till kunder i Sverige och till andra i avtalet angivna 
kunder i andra länder. Avtalen med kunderna ingås av Net-
Nordic AB men Bolaget är delaktigt i hela försälj nings-
processen. Avtalet med NetNordic AB löper tillsvidare med 
en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

Bolaget har även ingått ett partneravtal med Conscia 
A/S, varigenom Bolaget upplåter en icke-exklusiv rätt till 
Conscia A/S att representera, återförsälja och distribuera 
Koncernens produkter (innefattande mjukvara) och tjäns-
ter till kunder i Danmark. Avtalen med kunderna ingås i 
huvudsak av Conscia A/S men Bolaget är delaktigt i hela 
försäljningsprocessen. Avtalet med Conscia A/S löper tills-
vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 

Som en följd av partnerskapet har Bolaget och Conscia 
A/S även träffat ett underleverantörsavtal, genom vilket 

Bolaget levererar hårdvara, mjukvara och supporttjänster 
till Conscia A/S två kunder. Bolaget levererar sina produk-
ter ”back-to-back” med det leveransavtal som Conscia 
A/S ingår med kunderna. Beställningar av Bolagets pro-
dukter från kunderna kan göras löpande men avtalet anger 
inte några miniminivåer för kundernas beställningar. Avta-
let med Conscia A/S löper så länge Conscia A/S avtal med 
kunderna är i kraft och kan endast sägas upp vid parts 
väsentliga avtalsbrott. Conscia A/S kunder kan säga upp 
sina leverensavtal med Conscia A/S med sex månaders 
uppsägningstid.

Även om ovan nämnda partneravtal bedöms som 
väsentliga för Bolagets verksamhet kan Bolaget, för det fall 
dessa skulle sägas upp, ingå liknande avtal med andra 
partners och återförsäljare.

Leverantörsavtal
Bolaget har ingått ett ramavtal med AsteelFlash France av-
seende tillverkning och inköp av kretskort, delsystem och 
kompletta system. AsteelFlash France är en kontrakts-
tillverkare innebärande att bolaget tillverkar produkterna 
enligt Bolagets specifikationer och i enlighet med separata 
beställningsorder från Waystream. Avtalet anger inga 
minimi åtaganden från Bolagets sida, men innehåller vissa 
restriktioner för minskning av lagda beställningar. Upp-
kommer inom 15 månader från leverans ett fel i en produkt 
som beror på brister i tillverkningen har AsteelFlash France 
en skyldighet att reparera eller byta ut den felaktiga pro-
dukten. Avtalet löper i tolvmånadersperioder och kan 
sägas upp av endera parten med 180 dagars uppsägnings-
tid innan utgången av varje period.

Leverantörsavtalet bedöms som väsentligt för Bolagets 
verksamhet men Bolaget kan, för det fall detta skulle sägas 
upp, ingå liknande avtal med andra leverantörer.

Licensavtal
Bolaget har ingått nedan licensavtal med tredje part av-
seende mjukvara, i form av bland annat standardprotokoll, 
som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet.

Bolaget har ingått ett licensavtal med Cavium Inc. 
genom vilket Bolaget erhåller en icke-exklusiv, icke-över-
låtbar, royaltyfri licens att bland annat använda samt bear-
beta Cavium Inc:s mjukvaruprodukter i syfte att inkorpore-
ra dessa i Bolagets hårdvaruprodukter. Avtalets löptid är 
kopplad till livslängden för vissa av Bolagets hårdvarupro-
dukter och kan sägas upp av Bolaget utan uppsägningstid. 
Avtalet kan även sägas upp av Cavium Inc. med en uppsäg-
ningstid om 30 dagar vid väsentligt avtalsbrott. 

Bolaget har vidare ingått ett licensavtal med IP Infusion 
Inc. genom vilket Bolaget erhåller en icke-exklusiv, icke-
överlåtbar licens att bland annat använda samt bearbeta IP 
Infusion Inc:s mjukvaruprodukter i syfte att inkorporera 

Legala frågor och komplet
terande information



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I WAYSTREAM HOLDING AB (PUBL) 49

Legala frågor och komplet terande information

dessa i Bolagets hårdvaruprodukter. Avtalets löptid är 
kopplad till livslängden för vissa av Bolagets, i avtalet, 
angivna hårdvaruprodukter och kan sägas upp av Bolaget 
med en uppsägningstid om 30 dagar. Avtalet kan även 
sägas upp av IP Infusion Inc. med en uppsägningstid om 
30 dagar vid väsentligt avtalsbrott.

Bolaget och PacketFront Software Solutions AB har 
ingått ett ömsesidigt licensavtal avseende användning av 
respektive bolags, i avtalet angivna, mjukvaruprodukter 
inom ramen för bolagens verksamheter. Licenserna enligt 
avtalet är icke-exklusiva, eviga samt royaltyfria och inne-
fattar även uppdateringar av den licensierade mjukvaran. 
Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid om sex 
månader. De licenser som har beviljats vid tiden för avta-
lets uppsägning fortsätter att gälla trots det att uppsäg-
ning skett, dock utan rätt till eventuella framtida uppdate-
ringar.

Produktutvecklingsavtal
Bolaget har ingått avtal med Celestica LLC avseende tjäns-
ter kopplade till utvecklingen av Bolagets produkter. Dessa 
tjänster innefattar bland annat produktdesign, produktut-
veckling samt test- och screeningtjänster i förhållande till 
Bolagets hårdvaruprodukter. Avtalet med Celestica LLC 
löper till dess att de tjänster som Celestica LLC har anlitats 
för är slutförda. Avtalet kan även sägas upp av Celestica 
LLC med en uppsägningstid om tolv månader alternativt av 
Bolaget utan uppsägningstid men med en skyldighet för 
Bolaget att ersätta vissa av Celestica LLC:s i avtalet angiv-
na kostnader till följd av en sådan uppsägning. 

Bolaget har även ingått avtal med Flextronics Compu-
ting Mauritius LTC avseende tjänster kopplade till utveck-
lingen av Bolagets produkter. Avtalet innefattar bland 
annat produktdesign, produktutveckling samt test- och 
screeningtjänster i förhållande till Bolagets hårdvarupro-
dukter. Avtalet med Flextronics Computing Mauritius LTC 
löper till dess att de tjänster som Flextronics Computing 
Mauritius LTC har anlitats för är slutförda. Avtalet kan även 
sägas upp av Flextronics Computing Mauritius LTC med en 
uppsägningstid om tolv månader alternativt av Bolaget 
utan uppsägningstid. Om det är Bolaget som säger upp 
avtalet är Bolaget dock skyldigt att ersätta Flextronics 
Computing Mauritius LTC för de tjänster som har genom-
förts fram till och med uppsägningstidpunkten.

Vidare har Bolaget anlitat MARS Telecom Systems Pri-
vate Limited för att bland annat ta fram och utveckla mjuk-
vara åt Bolaget. Samtliga rättigheter till den mjukvara som 
tas fram av MARS Telecom Systems Private Limited inom 
ramen för avtalet tillfaller Bolaget. Avtalet löper under sex 
månader från den 1 april 2015. Parterna förhandlar för när-
varande om en förlängning av avtalet.

Kreditfaciliteter
Waystream AB har per den 30 september 2015 ett avtalat 
kreditutrymme hos Danske Bank om totalt 13 miljoner kro-
nor, fördelat på ett långsiktigt avtal med en kreditram om 11 
miljoner kronor och ett kortsiktigt avtal med en kreditram 
om 2 miljoner kronor. Enligt det långfristiga kreditavtalet 
med Danske Bank kan Waystream AB utöver krediter i kro-
nor begära lån i utländska valutor (euro och USD).

Waystream AB har i mars 2014 ingått ett låneavtal med 
Almi under vilket Waystream AB har erhållit ett lån om 4 
miljoner kronor. Lånet ska vara fullt återbetalat i december 
2017, med en kvartalsvis amortering om 571 429 kronor från 
och med 31 juli 2015.

För mer information om Bolagets kreditfaciliteter se 
rubriken ”Kreditfaciliteter” i avsnittet ”Eget kapital, skuld
sättning och annan finansiell information”.

Immateriella rättigheter
Bolagets immateriella rättigheter består främst av den 
upphovsrätt och know-how som genereras i Bolagets 
verksamhet av anställda eller av Bolaget anlitade konsulter. 
Bolaget är även innehavare av flera registrerade varumär-
ken, däribland ASR och IBOS, domännamn och patent, vilka 
har registrerats inom de jurisdiktioner som är relevanta för 
Bolagets verksamhet. Bolaget är inte beroende av något 
enskilt patent för sin verksamhet.

Äganderätten till de immateriella rättigheter och den 
know-how som genereras inom ramen för Bolagets verk-
samhet av anställda eller av Bolaget anlitade konsulter till-
faller som huvudregel Bolaget i enlighet med tillämplig lag-
stiftning och befintliga avtal.

Bolaget licensierar viss mjukvara från tredje part som 
används av Bolaget inom dess verksamhet samt i dess 
produkter, se vidare under ”Licensavtal” ovan. Bolaget 
licensierar även ut viss mjukvara till tredje part, se vidare 
under ”Partneravtal”. De licensavtal som ingåtts mellan 
Bolaget och tredje part innebär inte att några immateriella 
rättigheter övergår från eller till Bolaget.

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Waystream har ett tillfredsställande 
försäkringsskydd med hänsyn till den verksamhet som 
Koncernen bedriver.

Tillstånd, licenser och exportkontroll
Vissa av Bolagets produkter är klassade som dual-use 
(produkter för såväl militära som civila ändamål). Bolaget 
kan därför vid export av dessa produkter vara skyldigt att 
inhämta tillstånd från Inspektionen för Strategiska Produk-
ter i enlighet med reglerna för exportkontroll av produkter 
med dubbla användningsområden samt andra lagar, förord-
ningar och riktlinjer på området, inklusive de ytterligare 
begränsningar som har uppställts vid export till exempelvis 
Ryssland och Ukraina. I de fall Bolaget använder kompo-
nenter som är tillverkade av utländska företag kan det även 
krävas godkännande av myndigheten i detta land.

Bolaget bedömer att det har de inhemska och utländska 
tillstånd som krävs och förutser inte några väsentliga svå-
righeter när det gäller att få tillstånd i framtiden.

I övrigt bedriver varken Bolaget eller dess dotterbolag 
någon tillstånds- eller licenspliktig verksamhet.

Tvister och rättsliga processer
Waystream är inte, och har inte varit, part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljedomsförfaranden under de senaste 
12 månaderna som skulle kunna ha, eller som har haft, 
betydande effekter på Bolagets eller Koncernens finan-
siella ställning eller lönsamhet.
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Placeringsavtal
Bolaget, de Säljande aktieägarna och Avanza har ingått 
Placeringsavtalet den 14 oktober 2015. Under Placerings-
avtalet åtar sig Avanza att vidta rimliga åtgärder för att 
anvisa köpare till de aktier som omfattas av Erbjudandet. 
Placeringsavtalet föreskriver att Avanzas åtaganden bland 
annat är villkorade av att inga negativa händelser inträffar 
som väsentligt försämrar Bolagets ställning eller framtids-
utsikter eller att det inträffar någon omständighet eller 
framkommer information som enligt Avanzas bedömning 
föranleder omprövning av lämpligheten av Erbjudandet. 
Om väsentligt negativa händelser enligt ovan inträffar eller 
om de garantier som Bolaget givit skulle visa sig brista 
eller om några av de övriga villkor som följer av Placerings-
avtalet inte uppfylls har Avanza rätt att säga upp Place-
ringsavtalet fram till likviddagen den 10 november 2015. 
Enligt Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga uppgif-
ter och garantier till Avanza, främst att informationen i Pro-
spektet är korrekt, att Bolaget har rätt att lämna Erbjudan-
det samt att Erbjudandet inte strider mot tillämpliga lagar, 
föreskrifter eller regler. Bolaget har godtagit att ersätta 
Avanza för vissa förluster och skadestånd om dessa upp-
står i samband med Erbjudandet.

Övertilldelningsoption 
Genom Placeringsavtalet ger de Säljande aktieägarna 
Avanza en option att köpa ytterligare upp till 204 450 
befintliga aktier från de Säljande aktieägarna endast i syfte 
att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbju-
dandet. Övertilldelningsoptionen är möjlig att utöva under 
en period om 30 dagar efter första dagen för handel i 
aktierna på First North.

Stabiliseringsliknande åtgärder
I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att 
genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, vidmakthål-
la eller på annat sätt påverka priset på aktierna (stabilise-
ringsliknande åtgärder) under upp till 30 dagar efter första 
dagen för handel i aktierna på First North. Mer specifikt 
kan Avanza övertilldela aktier eller utföra transaktioner i 
syfte att hålla aktiernas marknadspris på en högre nivå än 
den som kanske annars hade varit rådande på marknaden. 
Avanza är inte skyldigt att vidta några av dessa stabilise-
ringsliknande åtgärder och således finns det ingen garanti 
att dessa åtgärder kommer att genomföras; om de genom-
förs kan Avanza avbryta dessa åtgärder när som helst och 
åtgärderna måste avslutas i slutet av den ovan angivna 
30-dagarsperioden.

Under inga omständigheter kommer transaktioner att 
genomföras till ett pris som är högre än det pris som fast-
ställs i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperi-
odens utgång kommer Waystream att offentliggöra huruvi-
da stabiliseringsliknande åtgärder utfördes eller inte, det 
datum då stabiliseringsliknande åtgärder inleddes, det 
datum då stabiliseringsliknande åtgärder senast genom-
fördes samt det prisintervall inom vilket åtgärderna 
genomfördes för vart och ett av de datum då stabilise-
ringsliknande åtgärder genomfördes.

Rådgivares intressen
Avanza är finansiell rådgivare till Waystream i samband 
med Erbjudandet och Noteringen. Avanza (samt till dem 
närstående företag) kan i framtiden komma att tillhanda-
hålla tjänster inom ramen för den ordinarie verksamheten 
och i samband med andra transaktioner åt Waystream för 
vilka de kan komma att erhålla ersättning. Avanza kan där-
med komma att ha intressen som inte överensstämmer 
med, eller som står i konflikt med, potentiella investerares 
eller Bolagets intressen.

Närståendetransaktioner
Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av 
exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en 
del av Koncernens verksamhet. 

Bolagets dotterbolag Waystream AB har tillhandahållit 
lån till Bolaget om sammanlagt 6 471 298 kronor. Lånebe-
loppet uppgick per den 30 september 2015 till 7 124 771 
kronor inklusive upplupen ränta. Lånen löper tillsvidare 
med en årlig ränta om 4 procent.

Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne 
Löfstedt avseende tjänsten som redovisningsassistent vid 
Bolagets huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är på deltid 
(75 procent) och fast ersättning utgår med 30 000 kronor 
per månad. Susanne Löfstedt är syster till Bolagets CEO, 
Johnny Hedlund.

I samband med Bolagets förvärv av dotterbolaget Way-
stream AB, lånade Robert Idegren Holding AB1) och Spartoi 
Invest AB2) under 2012 ut 2 221 480 kronor vardera till 
Bolaget för betalning av köpeskillingen för förvärvet. Lånen 
om sammanlagt 4 442 960 kronor löpte med en årlig ränta 
om 10 procent, utbetalades den 14 oktober 2013 och åter-
betalades av Bolaget den 31 mars 2014.

Severin Invest AB3) har under perioden den 1 mars 2014 
till den 1 september 2015 tillhandahållit konsulttjänster åt 
Koncernen för ett sammanlagt belopp om 279 175 kronor. 
Tjänsterna har i huvudsak bestått av controllertjänster på 
deltid i samband med månadsboksluten samt analysarbete 
utförda av anställda i Severin Invest AB.

Dahltec AB4) har under perioden den 10 december 2012 
till den 30 juni 2015 tillhandahållit konsulttjänster åt Kon-
cernen för ett sammanlagt belopp om 1 817 041,50 kronor. 
Tjänsterna har i huvudsak bestått av affärsutveckling och 
kontaktskapande med potentiella partners och kunder.

Bolagets styrelseordförande Peter Kopelman har, 
genom bolaget Kopelman Consulting AB, under perioden 
den 22 april 2015 till den 31 augusti 2015 utfört konsult-
tjänster åt Koncernen för ett sammanlagt belopp om 

1) Robert Idegren Holding AB äger 11 893 aktier i Fiber Access NP Intressenter AB 
som i sin tur äger 3 500 000 aktier i Waystream. Robert Idegren Holding AB ägs 
av Robert Idegren, styrelseledamot i Fiber Access NP Intressenter AB.

2) Spartoi Invest AB äger 11 893 aktier i Fiber Access NP Intressenter AB som i sin 
tur äger 3 500 000 aktier i Waystream. Spartoi Invest AB ägs av John Wallmark, 
styrelseledamot i Fiber Access NP Intressenter AB och tidigare styrelseledamot 
i Waystream.

3) Severin Invest AB äger 1 602 aktier i Fiber Access NP Intressenter AB som i sin 
tur äger 350 000 aktier i Waystream. Severin Invest AB ägs av Eric Severin, tidi-
gare styrelseledamot i Waystream.

4) Dahltec AB äger 11 893 aktier i Fiber Access NP Intressenter AB som i sin tur 
äger 350 000 aktier i Waystream. Dahltec AB ägs av Staffan Dahlgren som är 
styrelseledamot i Bolaget.
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261 000 kronor. Tjänsterna har avsett finansiell rådgivning 
och strategiarbete utanför ramen för Peter Kopelmans sty-
relseuppdrag.

Se avsnittet ”Bolagsstyrning” för information om ersätt-
ning till styrelsen och ledande befattningshavare.

Med undantag för de närståendetransaktioner som 
beskrivits ovan har Bolaget inte varit part i några transak-
tioner med närstående under de senaste två räkenskaps-
åren.

Kostnader i samband med 
Erbjudandet
Bolagets kostnader i samband med Erbjudandet och Note-
ringen på First North förväntas uppgå till cirka 4,3 miljoner 
kronor. Sådana kostnader avser främst kostnader för revi-
sorer, juridiska ombud och tryckning av Prospektet. 
Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljnings-
likviden från de Säljande aktieägarna.

Certified Adviser
Bolaget har anlitat Avanza som Certified Adviser.

Dokument tillgängliga för granskning 
Bolagsordningar, årsredovisningar för Waystream och dess 
dotterbolag för räkenskapsåren 2014 och 2013, inklusive 
revisionsberättelse, samt delårsinformation för perioden 1 
januari–30 september 2015, hålls tillgängliga för gransk-
ning under kontorstid på Bolagets huvudkontor i Kista Sci-
ence Tower, Färögatan 33, Kista. Waystreams bolagsord-
ning och årsredovisning för räkenskapsåren 2014 och 2013 
samt delårsinformation för perioden 1 januari–30 septem-
ber 2015 finns även tillgängliga i elektronisk form på Way-
streams webbplats, www.waystream.com.

Ovannämnda årsredovisningar eller information på eller 
som refereras till på Bolagets hemsida utgör inte del av 
och är inte införlivade genom hänvisning i detta Prospekt.
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Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktu-
aliseras för fysiska personer och aktiebolag med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen baseras på att 
aktierna i Bolaget skatterättsligt anses som marknadsnoterade vilket är fallet om handel med aktierna på First 
North sker i tillräckligt stor omfattning. Sammanfattningen vänder sig till fysiska personer och aktiebolag som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande 
behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av Erbjudandet. Den behandlar exem-
pelvis inte de speciella regler som gäller för så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag, aktier som ägs av 
handels- eller kommanditbolag eller innehav av aktier som behandlas som lagertillgångar i en näringsverk-
samhet. De regler som beskrivs nedan innefattar inte heller de situationer då aktier i Bolaget ägs via en kapi-
talförsäkring. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare, som t.ex. investmentbolag, försäkringsbolag, och investeringsfonder. Varje aktieägare rekom-
menderas att inhämta råd från lokal skatteexpertis.

Beskattning för fysiska personer och 
dödsbon
Avyttring av aktier 
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkom-
ster såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring av 
aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 
beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen 
efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de 
avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsut-
gift). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften 
med tillägg för courtage. Anskaffningsutgiften beräknas 
enligt genomsnittsmetoden, som innebär att anskaffnings-
utgiften för en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaff-
ningsutgiften för aktier av samma slag och sort beräknat 
på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hän-
syn tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. 
Alternativt kan anskaffningsutgiften beräknas utifrån 
schablonmetoden, dvs. att anskaffningsutgiften bestäms 
till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försälj-
ningsutgifter.

Om omkostnadsbeloppet är högre än försäljningsersätt-
ningen uppkommer en kapitalförlust. Kapitalförlust vid för-
säljning av aktier i Bolaget är avdragsgill. Sådan förlust kan 
kvittas mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade del-
ägarrätter under samma år med undantag för andelar i 
investeringsfonder som innehåller endast svenska ford-
ringsrätter (svenska räntefonder). Om full kvittning inte 
kan ske är överskjutande förlust avdragsgill till 70 procent 
mot övriga kapitalinkomster. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighets-
skatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för 
underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 
procent för underskott därutöver. Underskott kan inte spa-
ras till ett senare beskattningsår.

Utdelning
För fysiska personer och dödsbon som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige beskattas utdelningar från Bolaget 
som inkomst av kapital.

För fysiska personer som är bosatta i Sverige och 
svenska dödsbon uppgår skatten på utdelningar till 30 
procent (25 procent om aktien är onoterad) på utdelat 
belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euro-
clear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av för-
valtaren. Att notera är att Euroclear innehåller 30 procent 
preliminärskatt även på utdelat belopp från onoterade 
aktier.

Aktier på investeringssparkonto
Vad som sägs ovan om kapitalvinst, kapitalförlust och 
utdelning gäller inte för aktier på ett investeringssparkon-
to, där det i stället sker en schablonbeskattning baserad 
på värdet av tillgångarna på kontot. En schablonintäkt 
beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med 
statslåneräntan per utgången av november, året före 
beskattningsåret. Denna schablonintäkt beskattas sedan 
som inkomst av kapital.

Onoterade aktier kan inte förvaras på ett investerings-
sparkonto. Vid en avnotering av en noterad aktie som för-
varas på ett investeringssparkonto kommer aktien att bli 
en kontofrämmande (otillåten) tillgång på kontot. Det finns 
särskilda regler om hur länge en kontofrämmande tillgång 
får finnas kvar på ett investeringssparkonto och hur 
anskaffningsvärdet på tillgången ska beräknas när den tas 
ut från kontot.

Investeraravdrag
Fysiska personer kan vid förvärv av andelar i mindre före-
tag göra avdrag för halva förvärvskostnaden i inkomstsla-
get kapital under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda 
(investeraravdrag). Avdrag får göras på ett underlag som 

Skattefrågor i Sverige
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uppgår till maximalt 1 300 000 kronor per skattskyldig. Det 
sammanlagda underlaget för avdraget får tillsammans med 
investeringar från andra fysiska personer och dödsbon 
uppgå till maximalt 20 miljoner kronor i det företag avdra-
get avser. För att avdrag ska medges måste en rad villkor 
vara uppfyllda. Varje investerare som avser att utnyttja 
investeraravdraget bör rådfråga skatterådgivare för att 
säkerställa att dessa villkor är uppfyllda.

Tilldelning till anställda 
För anställda som tecknar och tilldelas aktier i samband 
med Erbjudandet för ett lägre pris än marknadsvärdet kan 
förmånsbeskattning aktualiseras. Undantag från förmåns-
beskattning föreligger om de anställda (inklusive styrelse-
ledamöter, suppleanter och befintliga aktieägare) på sam-
ma villkor som andra, förvärvar högst 20 procent av det 
totala antalet utbjudna aktier och den anställde inte erhål-
ler aktier till ett värde överstigande 30 000 kronor.

Beskattning för juridiska personer
Avyttring av aktier och utdelning
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvin-
ster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med en skattesats om 22 procent. Beräkningen av kapital-
vinst respektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma 
sätt som för fysiska personer och dödsbon i enlighet med 
vad som beskrivits ovan.

Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om 
en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort 
förlusten, kan den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter hos ett annat företag i 
samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mel-
lan företagen och båda företagen begär det för ett 
beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt eller 
som skulle ha haft det om inte något av företagens bokfö-
ringsskyldighet upphör. En kapitalförlust som inte kan 
utnyttjas det år den uppkommer får sparas och dras av från 
kapitalvinster ett senare år. 

Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier. Kapi-
talvinster på näringsbetingade andelar är skattefria och 
kapitalförluster på sådana andelar är ej avdragsgilla. Även 
utdelning på näringsbetingade andelar är skattefri. Mark-
nadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland annat 
om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos investera-
ren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av 
rösterna eller betingas av den rörelse som bedrivs av ägar-
företaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående 
företag. För att en kapitalvinst ska vara skattefri och en 
kapitalförlust inte avdragsgill avseende marknadsnoterade 
aktier förutsätts även att aktierna varit näringsbetingade 
hos innehavaren under en sammanhängande tid om minst 
ett år före avyttringen. För att en utdelning på marknads-
noterade aktier ska vara skattefri krävs att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att aktien blivit näringsbeting-
ad.

Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer och dödsbon
Försäljning av aktier
Aktieägare i Bolaget som inte är skatterättsligt hemmahö-
rande i Sverige (begränsat skattskyldiga) beskattas nor-
malt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier i 
Bolaget (se dock vissa undantag nedan). Dessa aktieägare 
kan dock bli föremål för inkomstbeskattning i sin hemvist-
stat. Sådan aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare 
om de skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra 
för deras del.

En fysisk person som är bosatt utanför Sverige kan 
beskattas i Sverige vid försäljning av delägarrätter (t.ex. 
aktie, teckningsrätt, konvertibel inlösenrätt och säljrätt 
som avser aktier och andel i investeringsfond) om perso-
nen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid 
något tillfälle under de 10 närmaste föregående kalender-
åren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. 
Regeln är även tillämplig på dödsbon efter svenskar bosat-
ta i utlandet. Den svenska beskattningsrätten kan dock 
vara begränsad genom de skatteavtal som Sverige ingått 
med andra länder.

Källskatt på utdelning
För utländska aktieägare, som erhåller utdelning från Sve-
rige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 
procent men den kan som regel reduceras genom före-
skrift i tillämpligt skatteavtal. Avdraget för kupongskatt 
verkställs normalt av Euroclear eller annan utbetalare som 
Bolaget har anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. Om Bolaget inte har uppdragit åt 
Euroclear eller annan att betala utdelningen ska avdraget 
verkställas av Bolaget. I de fall kupongskatt har innehållits 
med 30 procent trots att aktieägaren är berättigad till en 
lägre kupongskattestats kan aktieägaren begära återbetal-
ning hos Skatteverket före utgången av det femte kalen-
deråret efter utdelningstillfället.

Juridiska personer
Försäljning av aktier
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för vinst vid avyttring av 
svenska aktier. De kan dock bli föremål för inkomstbeskatt-
ning i sin hemviststat. Dessa aktieägare bör därför rådfråga 
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erbjudan-
det kan medföra.

Källskatt på utdelning
För utländska aktieägare, som erhåller utdelning från Sve-
rige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 
procent men den reduceras i regel genom föreskrift i till-
lämpligt skatteavtal. Avdraget för kupongskatt verkställs 
på samma sätt som vid utdelning till fysiska personer och 
dödsbon i enlighet med det som beskrivits ovan.
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Skattefrågor i Sverige

För det fall aktierna är näringsbetingade utgår inte 
kupongskatt om det utländska bolaget motsvarar ett 
svenskt bolag som kan ta emot utdelning skattefritt och 
utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit 
skattefri för ett svenskt bolag. Beskattningen av det 
utländska bolaget måste anses likartad den beskattning 
som gäller för svenska aktiebolag alternativt krävs att det 
utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige 
har ingått med det land i vilket det utländska bolaget har 
hemvist.

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist 
inom EU/EES utgår vidare normalt inte svensk kupongskatt 
om aktieägaren innehar 10 procent eller mer av andelska-
pitalet i det utdelande bolaget. 

Redovisning av utdelning med hemvistintyg ska dock 
göras även om kupongskatt inte utgår.
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Edge router Router för aggregering och distribuering av trafik.
Ethernet En samling standardiserade metoder för datorkommunikation i hög hastighet via kabel.
FTTB Förkortning av engelskans Fiber-to-the-business som syftar på fiberanslutningar till företag.
FTTH Förkortning av engelskans Fiber-to-the-home som syftar på fiberanslutningar till hushåll.
Molntjänster Molntjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner som erbjuds från en central plats på inter-

net istället för att placeras lokalt hos ett företag eller i ett hem.
MPLS En teknik för att genom switching-teknik transportera IP-paket till rätt destination.
Nätverksswitch En komponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk.
P2P-nätverk Förkortning av engelskans Peer-to-Peer network som syftar på anslutningar där slutkunden 

har en dedikerad fiber/kabel.  
PON Förkortning av engelskans Passive optical networks, passiva optiska nätverk på svenska, vil-

ket är nätverk där användarna delar på samma fiber och kapacitet. Finns med flera olika stan-
darder, t.ex. GPON med en bandbredd om minst 1 Gbit/s. 

SDN Av engelskans Software Defined Networking, ett samlingsnamn för metoder som möjliggör 
kontroll över ett nätverk via mjukvara och datamodeller för nätverket. 

Service router Router för tjänstehantering. Även kallat BNG router. 
UTM Av engelskans Unified Threat Management, en säkerhetslösning i nätverkssäkerhetsindustrin 

som syftar till att samla säkerhetsfunktioner i en och samma produkt, t.ex. brandvägg, antivi-
rus, innehållsfiltrering och intrångsdetektering/prevention. 

VPN Av engelskans Virtual Private Network, en teknik för att skapa säkra förbindelser mellan två 
punkter i ett nätverk som inte är säkert. 

Ordlista
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Historisk finansiell information

Finansiell delårsinformation

Perioden i sammandrag

1 januari-30 september 2015
•• Nettoomsättningen uppgick till 39 716 (38 084) Tkr
•• Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 

4 257 (6 778) Tkr
•• Periodens resultat efter skatt uppgick till 274 (3 107) Tkr
•• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

6 789 (9 437) Tkr

Viktiga händelser under perioden
•• Genom vår partner Netnordic har vi förhandlat fram en 

ramorder med slutkunden Fibra angående utbyggnad av 
deras nätverk samt utbyte av gammal utrustning. Totalt 
ordervärde 9,7 MSEK med leveranser under 2015 och 
2016.

•• Under FTTH-mässan i Warszava presenterades bolagets 
nya router-plattform MPC480 för första gången. 

•• Ramorder för 2015 mottagen från Netnordic Bredbånd 
A/S i Norge.

•• Bolaget lanserar sitt kommande stöd för Software Defi-
ned Networking (SDN) via Netconf och Yang vid FTTH-
mässan i Warszava. 

•• OpenNet i Norge har valt Waystream som leverantör för 
sin fortsatta verksamhet genom partnern Fiberdata.

•• Bolaget erhåller en via sin partner Conscia A/S en större 
order för uppgradering av utrustning i slutkunden Fibias 
nät.

•• Karlstad Stadsnät väljer vår partner Netnordic till kom-
munikationsoperatör med utrustning från Waystream för 
utbyggnad av deras nätverk i Mitt Nät-regionen samt 
utbyte av existerande utrustning från Huawei,

•• Bolaget erhåller via sin partner Netnordic AB en ramor-
der för utbyggnad av stadsnätet i Borås under de kom-
mande tre åren.

•• Bolaget erhåller produktcertifiering (homologation) för 
samtliga produktfamiljer i Ryssland.

•• Den första partnern i Ryssland, Raycom Scandinavia 
JSC, erhåller importtillstånd för bolagets produkter.

•• Vi genomför produkttester med Comfortel, Osnova Tele-
com, A2, Intellect Net, Inforum, i Ryssland.

•• Vi genomför produkttester med Multimedia i Polen.
•• Vår Schweiziska partner Trigon levererar tillbehör ur 

Waystreams sortiment till nätverk med andra huvud-
leverantörer av utrustning, t,ex, Huawei, vilket ökar 
 Trigons och Waystreams närvaro i marknaden.

•• Vår MS 4000 testas av kunder i USA

•• Bolaget tecknar via sin partner Netnordic AB ett tvåårigt 
supportavtal med KPN i Holland.

•• Du i FAE väljer att säga upp sin support av sitt gamla 
nätverk. Detta får effekt från och med maj 2015.

•• Peter Kopelman tillträder som styrelseordförande i juni.
•• Första varianterna av MPC480 hårdvara och mjukvara 

tillgängliga för kunder

Viktiga händelser efter perioden
Extra bolagsstämma den 29 september 2015 beslutade att 
Bolagets firmanamn skulle ändras till Waystream Holding 
AB samt om en uppdelning av aktien 10:1 (så kallad split), 
varvid varje aktie delas upp i 10 aktier, vilket ökade antalet 
aktier i Bolaget till 5 445 620. 

Extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 beslutade om 
införandet av två incitamentsprogram.

Det ena incitamentsprogrammet är riktat till ledande 
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i 
Bolaget, som inte är större aktieägare, och består av 
208 008 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt 
att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40 
kr per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samt-
liga teckningsoptioner tillkommer 208 008 aktier och 
utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till 
cirka 3 procent.

Det andra incitamentsprogrammet är riktat till styrelse-
ledamöter, som inte är större aktieägare, i Bolaget och 
består av 104 000 teckningsoptioner. Varje tecknings-
option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs om 40 kr per aktie. Vid full teckning och fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillkommer 
104 000 aktier och utspädnings effekten för befintliga 
aktieägare uppgår till cirka 1,5 procent.

Nyckeltal
Nyckeltal för koncernen 2015 2014 2014

jan-sep jan-sep jan-dec
Intäktsförändring % 4% 46% 18%
Rörelsemarginal % 4% 12% 14%
Vinstmarginal % 1% 8% 10%
Soliditet % 40% 47% 43%
Omsättning per anställd, 
tkr 1 589 1 656 2 322
Medelantal anställda 25 23 23
Antal aktier 544 562 544 562 544 562
Vinst per aktie, kr 0,5 5,7 9,6
Eget kapital per aktie, kr 38,7 34,0 38,0
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Historisk finansiell information

Kommentarer från VD
Årets första tre kvartal har präglats av god aktivitetsnivå 
och gott samarbete med våra partners och slutkunder i 
Skandinavien, där vi ser nyutbyggnad, uppgraderingar och 
konsolidering av nätverk som starka drivkrafter.

Waystream har en uttalad strategi att expandera försälj-
ningen geografiskt och vår närvaro i Ryssland och Öst-
Europa har under perioden resulterat i pågående förhand-
lingar med ett antal potentiella partners, återförsäljare och 
kunder.  Vi har också framgångsrikt genomfört kundtester 
av vår utrustning och genererat bra intresse för vår nyligen 
lanserade router-plattform, MPC480, där tester nu är under 
planering.

Vi ser också en del aktivitet i andra delar av Europa, 
bland annat har vår partner Optisis under perioden valt att 
kliva in i rollen driftsansvarig för ett flertal nätverk under 

uppbyggnad i Österrike och tillsammans ser vi fram emot 
en utbyggnad av dessa nätverk framöver.

Under perioden har vi rekryterat en CFO till koncernen 
och öppnat rekryteringar av seniora utvecklare både i Kina 
och i Sverige. Under senvåren startades även ett utveck-
lingsteam upp i Indien med hjälp av en outsourcingpartner 
i syfte att komplettera och stärka utvecklingsförmågan i 
bolaget ytterligare under framtagningen av resterande 
varianter av MPC480-plattformen. 

Vi går ur årets tredje kvartal med de första produkterna i 
MPC480-serien lanserade och ett antal intressanta möjlig-
heter att öppna upp ny marknad i Ryssland, Polen, Österri-
ke och Skandinavien. 

Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB
Kista den 9 oktober 2015

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter
Rörelsens intäkter ökade under perioden januari-septem-
ber 2015 med 15 procent jämfört med samma period före-
gående år. Främst beror ökningen på ökad aktivering av 
produktutveckling. Omsättning per anställd för de 3 första 
kvartalen 2015 uppgick till 1,59 miljoner kronor, att jämföra 
med 1,67 miljoner kronor för samma period 2014

Resultat
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,3 miljo-
ner kr under perioden jämfört med 6,8 miljoner kr under 
samma period föregående år. Skillnaden förklaras framför 
allt av en lägre bruttomarginal under perioden jämfört med 
samma period föregående år. Detta beror främst på valuta-
påverkan på större ramorder, men också en förändrad pro-
duktmix vid försäljning.

Resultatet för perioden uppgick till 0,3 (3,1) miljoner kr. I 
resultatet ingår kostnader av i engångskaraktär som härrör 
sig till arbetet med noteringen.  Dessa kostnader uppgår till 
1,3 miljoner kronor.

Investeringar
Bolagets immateriella tillgångar har ökat sedan 2014 och 
uppgår nu till 37,6 miljoner kronor. Ökningen är hänförlig till 
balanserade utgifter för produktutveckling.  De materiella 

tillgångarna har hållit sig relativt stilla vid 0,7 miljoner kro-
nor per sista september 2015 jämfört med 1,0 miljon kronor 
för samma period 2014. Lagervärdet ligger på samma nivå 
för båda jämförelseperioderna 4,6 (4,7) miljoner kronor. 
Kundfordringar har ökat underperioden från 4,6 miljoner 
kronor per sista september 2014 till 8,5 miljoner kronor.

Kassaflöde
Kassaflödet från löpande verksamheten efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till 6,8 miljoner kr under perioden 
jämfört med 9,4 miljoner kr samma period föregående år. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-10,7 miljoner kr (-10,5 miljoner kr) och avser främst inves-
tering i produktutveckling. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 4,0 miljoner kronor för perioden 
2015 jämfört med 0,9 miljoner kronor för samma period 
föregående år. Ökningen under 2015 är hänförlig till ett 
upptaget lån.

Finansiell ställning
Waystreams egna kapital uppgick per 30 september 2015 
till 21,1 miljoner kronor

Personal
Waystreams koncern hade 25(23) fulltidsanställda per 30 
september 2015, varav 3 kvinnor (3). 
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Historisk finansiell information

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen
Koncernen 2015 2014 2014
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 39 716 38 084 53 398
Aktiverade arbeten 10 808 5 968 9 647
Övriga rörelseintäkter - - 423
Rörelsens intäkter 50 524 44 052 63 468

 
Handelsvaror -17 784 -14 092 -21 106
Bruttoresultat 32 741 29 960 42 362

 
Övriga externa kostnader -11 160 -9 449 -13 719
Personalkostnader -16 342 -13 706 -18 168
Övriga rörelsekostnader -982 -26 -44
Rörelseresultat före avskrivningar 4 257 6 778 10 432

 
Avskrivningar av imm- och materiella 
anläggningstillg -2 473 -2 147 -2 903
Rörelseresultat 1 784 4 632 7 529

 
Kostnader av engångskaraktär i samband 
med notering -1 272 - -
Finansnetto -333 -212 -315
Resultat efter finansiella poster 179 4 420 7 214

 
Skatt 95 -1 313 -1 967
Periodens resultat 274 3 107 5 247
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Historisk finansiell information

Balansräkning i sammandrag - Koncernen
Koncernen 2015 2014 2014
(tkr) 30 sep 30 sep 31 dec
Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 37 643 25 331 29 222
Materiella anläggningstillgångar 754 1 044 955
Summa anläggningstillgångar 38 397 26 375 30 177

 
Omsättningstillgångar  
Varulager 4 576 4 734 3 257
Kundfordringar 8 549 4 638 11 759
Övriga kortfristiga fordringar 67 610 1 056
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 628 2 745 1 457
Kassa och bank 706 410 578
Summa omsättningstillgångar 14 526 13 137 18 107
Summa tillgångar 52 923 39 512 48 284

Eget kapital och skulder  
Eget kapital  
Aktiekapital 545 545 545
Övrigt tillskjutet eget kapital 14 623 14 623 14 623
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 890 3 360 5 535
Summa eget kapital 21 058 18 528 20 702

 
Avsättningar  
Uppskjuten skatteskuld 2 583 2 024 2 678
Övriga avsättningar 787 306 127
Summa avsättningar 3 370 2 330 2 805

 
Långfristiga skulder  
Checkräkning 8 062 321 5 455
Skulder till kreditinstitut 1 138 3 424 2 852
övriga skulder 539 1 911 2 298
Summa långfristiga skulder 9 739 5 656 10 606

 
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 4 286 571 1 143
Leverantörsskulder 6 016 4 872 5 779
Aktuella skatteskulder 73 102 105
Övriga kortfristiga skulder 4 852 4 568 4 349
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 529 2 886 2 795
Summa kortfristiga skulder 18 756 12 999 14 171
Summa eget kapital och skulder 52 923 39 512 48 284
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Historisk finansiell information

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen
Koncernen 2015 2014 2014
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec
Resultat efter finansnetto 179 4 420 7 214
Avskrivningar 2 473 2 147 2 903
Övriga justeringar 746 127 -36
Betald inkomstskatt -29 -3 -140
Förändring av rörelsekapital 3 420 2 746 -930
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 789 9 437 9 011

 
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -184 -138 -148
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -10 481 -10 378 -14 770
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - -123
Kassaflöde från investeringsverksamhet -10 665 -10 516 -15 041

 
Finansieringsverksamhet  
Förändring av checkräkningskredit 2 607 -6 211 -1 077
Upptagna lån 1 429 3 995 3 995
Nyemission - 3 119 3 119
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 036 903 6 037

 
Periodens kassaflöde 160 -176 7
Likvida medel vid årets början 578 551 551
Kursdifferens i likvida medel -32 35 20
Likvida medel vid årets slut 706 410 578

Förändring i eget kapital - Koncernen
Koncernen 2015 2014 2014
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec
Ingång eget kapital 20 702 12 091 12 091
Omräkningsdifferenser 82 211 245
Övrigt tillskjutet kapital - 3 075 3 075
Ökat aktiekapital - nyemission  44 44
Periodens resultat 274 3 107 5 247
Utgående eget kapital 21 058 18 528 20 702

Aktien

Största ägarna per 30 september 2015

Ägare Antal Aktier
Andel av kapital 

och röster, %
Fiber Access NP Intressenter AB 350 000 64,3%
Fiber Access NP Management Intressenter AB 150 891 27,7%
Hans Westberg 7 143 1,3%
Dahltec AB 9 600 1,8%
MH Köhler invest AB 14 000 2,6%
Ulf Tidblom 7 143 1,3%
QLI Ltd 1 500 0,3%
Stig Blomgren 4 285 0,8%
Summa 544 562 100%

Utdelning
Bolaget har inte genomfört någon utdelning under räkenskapsåren 2013 och 2014. Vinstmedel ska i första hand återinveste-
ras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av Koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultat-
tillväxt.
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Resultaträkning i sammandrag – Moderföretaget
Moderföretaget 2015 2014 2014
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec
Övriga externa kostnader -13 -44 -247
Övriga rörelsekostnader - -202 -
Rörelseresultat -13 -245 -247

 
Finansnetto -194 -283 -347
Resultat efter finansiella poster -206 -529 -594

 
Skatt - - -
Periodens resultat -206 -529 -594

Balansräkning i sammandrag - Moderföretaget
Moderföretaget 2015 2014 2014
(tkr) 30 sep 30 sep 31 dec
Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Finansiella anläggningstillgångar 20 219 20 096 20 219
Summa anläggningstillgångar 20 219 20 096 20 219

 
Omsättningstillgångar  
Kassa och bank 4 17 17
Summa omsättningstillgångar 4 17 17
Summa tillgångar 20 224 20 113 20 236

 
Eget kapital och skulder  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 545 545 545
Summa bundet eget kapital 545 545 545

 
Fritt eget kapital  
Balanserad vinst eller förlust 12 761 13 354 13 354
Periodens resultat -206 -529 -594
Summa fritt eget kapital 12 555 12 825 12 760
Summa Eget kapital 13 099 13 370 13 305

 
Långfristiga skulder  
Övriga långfristiga skulder till koncernen 6 471 6 346 6 471
Summa långfristiga skulder 6 471 6 346 6 471

 
Kortfristiga skulder  
Skulder till koncernföretag 653 396 460
Övriga kortfristiga skulder - 1 -
Summa kortfristiga skulder 653 397 460
Summa eget kapital och skulder 20 224 20 113 20 236

Förändring i eget kapital – Moderföretaget
Moderföretaget 2015 2014 2014
(tkr) jan-sep jan-sep jan-dec
Ingång eget kapital 13 305 10 780 10 780
Nyemission - 3 119 3 119
Periodens resultat -206 -529 -594
Utgående eget kapital 13 099 13 370 13 305

Aktiekapital om 544 562 består av 544 562 aktier
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Övrig information
Risker och osäkerheter i verksamheten
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb 
teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på 
funktionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer 
höga krav på Bolaget att kontinuerligt utveckla produkter 
och tjänster som möter kundernas krav. Bolaget har för 
avsikt att fortsätta nyutveckla och vidareutvecklasina pro-
dukter. Tids – och kostnadsaspekter för utveckling av pro-
dukter kan på förhand vara svåra att fastställa med exakt-
het. Det finns således en risk att en planerad 
produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att 
anpassa till marknadens behov än planerat.

Valutarisker finns både i form av transaktions- och 
omräkningsrisker. Waystreams försäljning och inköp sker , 
förutom i SEK även i euro och USD. Waystream är således 
exponerade mot förändringar i värdet på SEK i förhållande 
till euro och USD. Om det skulle ske växelkursförändringar, 
och de åtgärder Waystream vidtagit för att säkra sådana 
växelkursförändringar skulle visa sig vara otillräckliga, kan 
Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning 
påverkas negativt. 

Redovisningsprinciper
Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 2013 och 2014 års Koncernredo-
visning finns att läsa i Prospekt som upprättats i samband 
med bolagets anslutning till Nasdaq First North.

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av 
exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en 
del av Koncernens verksamhet.

Bolagets dotterbolag Waystream AB har tillhandahållit 
lån till Bolaget om sammanlagt 6 471 298 kronor. Lånebe-
loppet uppgick per 30 september 2015 till 7 124 771 kronor 
inklusive upplupen ränta om 4 procent.

Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne 
Löfstedt avseende tjänster som redovisningsassistent vid 
Bolagets huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är deltid (75 
procent) och fast ersättning utgår med 30 000 kronor per 
månad. Susanne Löfstedt är syster till Bolagets CEO, John-
ny Hedlund.

Definitioner
Definitioner av nyckeltal
Intäktsförändring
Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period 
föregående år.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning

Vinstmarginal
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställ-
da

Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

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

Styrelsen intygar
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de 

företag som ingår i koncernen står inför.

Denna delårsrapport har granskats av bolagets revisorer.

Kista 14 oktober 2015

 Peter Kopelman Johnny Hedlund
 Styrelseordförande VD och ledamot

 Helén Köhler Stefan Tegenfalk
 Ledamot Ledamot

Staffan Dahlgren
Ledamot
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Revisors rapport för finansiell delårsinformation

 

 

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell  
delårsinformation i  sammandrag (delårsrapport) upprättad i  
enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den �nansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 
Waystream Holding AB (publ) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta 
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
�nansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av �nansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor . En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för �nansiella frågor och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att ska�a oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identi�erade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 

Slutsats 

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

Stockholm den  14 oktober 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Magnus �orling  
Auktoriserad revisor 
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Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2013 och 2014

Resultaträkning – koncernen

Belopp i SEK Not
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 53 397 946 45 235 171
Aktiverat arbete för egen räkning 9 646 735 904 157
Övriga rörelseintäkter 423 246 -

63 467 927 46 139 328

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -21 105 816 -17 293 252
Övriga externa kostnader 4,5 -13 719 431 -11 458 297
Personalkostnader 6 -18 167 589 -12 690 054
Avskrivningar av materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar -2 902 581 -2 639 422
Övriga rörelsekostnader -43 503 -180 917
Summa rörelsens kostnader -55 938 920 -44 261 942

Rörelseresultat 7 529 007 1 877 386

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 3 344 11 810
Räntekostnader -318 309 -473 813
Summa resultat från finansiella poster -314 965 -462 003

Resultat efter finansiella poster 7 214 042 1 415 383

Skatt på årets resultat 7 -1 966 997 -705 273
Årets resultat 5 247 045 710 110
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Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK Not 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 8 7 979 069 8 858 414
Patent och licenser 9 727 821 973 966
Balanserade utgifter för produktutveckling 10 1 436 677 2 245 656
Pågående utvecklingsarbeten 11 19 078 679 4 695 124

29 222 246 16 773 160

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 954 961 1 183 275

954 961 1 183 275

Summa anläggningstillgångar 30 177 207 17 956 435

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 3 256 903 2 174 645

3 256 903 2 174 645

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 759 269 12 324 208
Övriga fordringar 1 055 584 787 118
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 457 128 508 550

14 271 981 13 619 876

Kassa och bank 577 742 550 868

Summa omsättningstillgångar 18 106 626 16 345 389

SUMMA TILLGÅNGAR 48 283 833 34 301 824
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Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK Not 2014-12-31 2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14

Aktiekapital 544 562 500 000
Övrigt tillskjutet kapital 14 622 778 11 548 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 534 576 42 903
Summa eget kapital 20 701 916 12 090 903

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 15 2 677 603 710 606
Övriga avsättningar 16 127 400 306 000
Summa avsättningar 2 805 003 1 016 606

Långfristiga skulder 17
Checkräkningskredit 18 5 454 978 6 532 287
skulder till kreditinstitut 2 852 142 -
Övriga skulder 2 298 396 1 643 944
Summa långfristiga skulder 10 605 516 8 176 231

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 1 142 858 -
Leverantörsskulder 5 779 145 5 355 858
Skatteskulder 105 286 245 088
Övriga kortfristiga skulder 4 348 853 3 496 135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 795 256 3 921 003
Summa kortfristiga skulder 14 171 398 13 018 084

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 283 833 34 301 824

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 20 16 000 000 8 000 000
Summa 16 000 000 8 000 000

Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelser 21 210 000 1 000 000
Summa 210 000 1 000 000
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Kassaflödesanalys
Belopp i SEK Not 2014-12-31 2013-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 7 529 007 1 877 386
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 22 2 866 236 2 520 836
Erhållen ränta 3 344 11 810
Erlagd ränta -318 309 -473 813
Betald inkomstskatt -139 802 -134 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital 9 940 476 3 801 538

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -1 082 257 1 063 750
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -652 105 -397 348
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 804 710 -2 566 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 010 824 1 901 743

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -147 873 -857 720
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9,10,11 -14 769 835 -5 087 316
Förvärv av dotterföretag -123 495 -
Kassaflöde från investeringsverksamhet -15 041 204 -5 945 036

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit -1 077 309 2 883 968
Upptagna lån 3 995 000 -
Nyemission 3 119 341 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 037 032 2 883 968

Årets kassaflöde 6 653 -1 159 325
Likvida medel vid årets början 550 868 1 710 193
Kursdifferens i likvida medel 20 221 0
Likvida medel vid årets slut 577 741 550 868
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Koncernförhållanden
Waystream Holding AB (publ) är moderbolag till Waystream 
AB, org.nr. 556887-8762  med säte i Kista, som i sin tur är 
moderbolag till Shanghai Packetfront Network Products 
Co., Ltd, med säte i Shanghai..

Not 1 Redovisnings- och värderings-
principer
Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Detta 
är den första koncernredovisningen för Waystream Holding 
AB som presenteras och företaget har tillämpat kapitel 35 i 
K3, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Inget av de 
frivilliga undantagen från retroaktiv tillämpning har 
använts. . 

Koncernredovisning
Waystream Holding AB upprättar koncernredovisning. 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finan-
siella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomis-
ka fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på 
enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunt då förvärvaren får bestämmande inflytan-
de. Från och med den tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till sum-
man av verklig värde vid förvärvstidpunkten för erlagda till-
gångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade eget kapitalsinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärv samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga vär-
det vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara till-
gångar och övertagna skulder. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och konstnader, identifier-
bara tillgångar och skulder.

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärva-
de identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, 
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovis-
ning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas pos-
terna i dessa företags balans- och resultaträkningar till 
balansdagskurs respektive årets genomsnittskurs. De 
valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i acku-
mulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Rapportering för verksamhetsgrenar och 
geografiska marknader
Koncernen har bara en verksamhetsgren i dagsläget.

Verksamheten äger huvudsakligen rum i Sverige. Kon-
cernen har ett utvecklingscenter i Shanghai Försäljningen 
sker främst på den nordiska marknaden.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består av varuförsäljning och tjänste-
uppdrag, support.

Varuförsäljning redovisas till verkligt värde av vad före-
taget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
företaget får betalt i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts till köpa-
ren.

Tjänsteuppdrag redovisas enligt K3 23.26 där en intäkt 
från ett tjänsteuppdrag med obestämt antal aktiviteter 
under en bestämd tidsperiod ska redovisas linjärt över 
tidsperioden om inte någon annan metod bättre återspeg-
lar färdigställandegraden. Vi periodiserar intäkten över pe-
rioden som supportavtalet gäller.

Ränta
Ränta redovisas som intäkt enligt den s k effektivränte-
metoden.

Leasing – leasingtagare
Finansiellla leasingavtal redovisas som anläggningstill-
gångar i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta 
av leasingobjektets verkliga värde och nuvärde av minimi-
leasingavgifterna vid ingången av avtalet.Skulden som 
hänför sig till avtalet redovisas bland räntebärande skulder. 
Leasingavtalen redovisas delade i räntekostnader och 
amortering av leasingskuld.

Koncernen har för närvarande endast operationella lea-
singavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusi-
ve förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för 
tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kost-
nad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Koncernens ersätt-
ningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning 
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas  
och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller infor-
mella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. 
Företaget har inga förmånsbestämda pensionsplaner eller 
övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Utgiften för avgiftbestämda planer redovisas som en kost-
nad under den period de anställda utför de tjänster som 
ligger till grund för förpliktelsen.
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Inkomstskatter
Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella inkomst-
skatter och uppskjuten skatt som uppkommit till följd av 
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder, beräknade i enlighet med  
balansräkningsmetoden. Uppskjuten skattefordran av-
seende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskatt-
ning. Uppskjutna skattekostnader och intäkter till följd av 
temporära skillnader som uppstått under perioden redovi-
sas i resultaträkningen på raden Skatt på årets resultat till-
sammans med verklig skattekostnad.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs planerat och systematiskt 
sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de upp-
kommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas akti-
veringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit 
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när erfor-
derliga förutsättningar är uppfyllda.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulera-
de avskrivningar och nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immate-
riell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänför-
bara utgifter ( t ex material och löner)

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en 
oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverk-
ningen och uppgår till mer än  ett obetydligt belopp räknas 
in i anskaffningsvärdet.

Låneutgifter aktiveras inte i utvecklingsarbeten.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill representerar skillnaden melllan anskaffningsvär-
det för rörelseförvärv och det verkliga värdet av övertagna 
tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivning-
ar.

Patent och licenser redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resul-
taträkningen.

Följande avskrivningstid tillämpas: 

Koncern år
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 5 år
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent och licenser 5 år
Goodwill 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår för-
utom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kom-
ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet 
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till till-
gångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för 
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostna-
der.

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstid tillämpas: 

Koncern år
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar – materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation 
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. 
Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde. 

Återvinningsvärde är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärde beräknas nuvärdet av de 
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i 
den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före 
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

För balanserade utvecklingsprojekt, ännu inte färdig-
ställda och där avskrivning inte sker, görs en årlig ned-
skrivningsprövning.

Varulager
Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beak-
tats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- 
principen.

Garantireserv
En avsättning redovisas när den underliggande produkten 
eller tjänsten har sålts. Vid försäljning lämnar företaget 1-2 
års produktgaranti. Avsättningar för dessa åtaganden görs 
baserat på historisk information om uppkomna kostnader 
för att reglera krav enligt garantivillkoren.
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Utländsk valuta
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära till-
gångs- och skuldposter i utländsk valuta till balansdagens 
avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 
transaktionsdagens avistakurs.

Finansiella poster
Finansiella poster redovisas i enlighet med reglerna i K3, 
kapitel 11, vilket innebär att värderinge sker utifrån 
anskaffningsvärdet. Finansiella poster som redovisas i 
balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga ford-
ringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella till-
gångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från dem har löpt ut eller överförts och bolaget 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är för-
knippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

Kundfordringar och andra fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar med undantag för poster som förfal-
ler mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassas som 
anläggningstillgångar. Fordringar redovisas initialt till 
anskaffningsvärde och värderas sedan till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som 
skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mel-
lanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallopunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid 
den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande förhållanden 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkli-
ga utfallet kan avvika dessa uppskattningar och bedöm-
ningar.

Uppskattningarna och antaganden ses över regelbun-
det. Evetuella ändringar redovisas i den period ändringen 
görs, om den endast påverkar den perioden, eller den peri-
ode ändringen görs och framtida perioder om ändringen 
påverkar både aktuell och framtida perioder.

De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen 
avser främst redovisat värde på immateriella tillgångar. Det 
bokförda värdet är beroende av att den framtida markna-
den för bolagets produkter utvecklas som förväntat. Per 
den 31 december 2014 är bedömningen att redovisat värde 
på dessa produkter inte överstiger verkligt värde.

Not 3 Nettoomsättning per geografiskt 
område

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Nettoomsättning 53 397 946 45 235 171

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 27 515 877 25 029 421
Övriga norden 22 273 611 17 091 988
Polen, Slovenien 1 305 893 968 194
Schweiz 481 070 846 890
Övrigt 1 821 495 1 298 678

53 397 946 45 235 171

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till 
revisorer

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Pwc
Revisionsarvode 144 200 92 000
Andra uppdrag 21 720
Summa 165 920 92 000

Not 5 Operationell leasing – 
leasingtagare

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Framtida minimileasingavgifter 
avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 
ett år 1 300 420 1 223 009
Förfaller till betalning senare 
än ett men inom 5 år 2 337 550 3 637 970

3 637 970 4 860 979

Räkenskapsårets kostnads-
förda leasingavgifter 1 029 748 1 119 066

Av leasingavgiften utgör 891 053 kr hyra för lokalkostnader. 
Hyresavtalet i Sverige löper på 5 år efter 

Avtalet i Shanghai löper ut 2016-02-28 med möjlighet 
till förlängning samt indexklausul.
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Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Koncernen

2014-01-01-
2014-12-31 Varav män

2013-01-01-
2013-12-31 Varav män

Sverige 12 10 11 10
Shanghai 11 10 8 8
Totalt 23 20 19 18

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
Koncernen

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Lön och andra ersättningar till styrelse och VD 1 465 253 1 454 219
Pensionskostnader för styrelse och VD 277 188 277 200
Sociala kostnader styrelse och VD 542 281 538 707
Löner och andra ersättningar, övrig personal 11 073 735 6 978 851
Pensionskostnader till övriga anställda 1 093 524 917 516
Sociala kostnader övriga anställda 3 638 249 2 504 841

18 090 230 12 671 333
Styrelsearvode utgår ej till personer som är anställda inom koncernen
Bolaget har enligt avtal 3 månaders uppsägning mot verkställande direktör.

Styrelse och ledande befattningshavare 
Koncernen 2014-12-31 Varav män 2013-12-31 Varav män
Styrelseledamöter 5 100% 5 100%
Verkställande direktör 1 100% 1 100%

Not 7 Skatt på årets resultat

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Aktuell skatt 0 379 770
Uppskjuten skatt 1 966 997 325 503
Årets skattekostnad 1 966 997 705 273

Resultat före skatt 7 214 042 1 415 384

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 1 587 089 311 384
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 380 022 394 939
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -114 -1 050
Redovisad skattekostnad 1 966 997 705 273

Not 8 Goodwill

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 028 394 10 028 394
Genom förvärv av dotterförtag 123 495 -
Utgående anskaffningsvärde 10 151 889 10 028 394

Ingående avskrivningar -1 169 980 -167 140
Årets avskrivning enligt plan -1 002 840 -1 002 840
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 172 820 -1 169 980

Redovisat värde vid årets slut 7 979 069 8 858 414
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Not 9 Patent och licenser

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 396 848 1 069 864
Årets investering 369 943 326 984
Utgående anskaffningsvärde 1 766 791 1 396 848

Ingående avskrivningar -422 882 -175 962
Årets avskrivning enligt plan -616 088 -246 920
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 038 970 -422 882

Redovisat värde vid  
årets slut 727 821 973 966

Not 10 Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 275 093 4 209 884
Aktiverade utgifter intern 
utveckling 16 337 65 209
Valutakursdifferenser 11 349
Utgående anskaffningsvärde 4 302 779 4 275 093

Ingående avskrivningar -2 029 435 -843 219
Årets avskrivning enligt plan -829 311 -1 186 216
Valutakursdifferenser -7 353
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 866 099 -2 029 435

Redovisat värde vid  
årets slut 1 436 680 2 245 658

Not 11 Pågående utvecklingsarbeten

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 695 124
Under året nedlagda 
 kostnader 14 383 555 4 695 124
Utgående anskaffningsvärde 19 078 679 4 695 124

Redovisat värde vid 
årets slut 19 078 679 4 695 124

Not 12 Inventarier, verktyg och 
 installationer

Koncernen
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 546 119 689 928
Årets investering 147 873 857 720
Valutakursdifferenser 91 810 -1 529
Utgående anskaffningsvärde 1 785 802 1 546 119

Ingående avskrivningar -362 846 -159 398
Årets avskrivning enligt plan -454 331 -203 448
Valutakursdifferenser -13 664 -
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -830 841 -362 846

Redovisat värde vid  
årets slut 954 961 1 183 273

Not 13 Förutbetalda kostnader
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda kostnader 1 221 428 405 249
Hyror 196 332 91 301
Övrigt 39 368 12 000
Summa 1 457 128 508 550

Not 14 Eget kapital
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 500 000 500 000
Nyemission 44 562
Enligt balansräkningen 
innevarande år 544 562 500 000

Övrigt tillskjutet kapital
Belopp vid årets ingång 11 548 000 11 548 000
Nyemission 3 074 778 -
Enligt balansräkningen 
innevarande år 14 622 778 11 548 000

Annat eget kapital
Belopp vid årets ingång 2 020 -708 090
Ökning av aktiekapital -
Årets resultat 5 247 045 710 110
Enligt balansräkningen 
innevarande år 5 249 065 2 020

Förändring av reserver, ingår i 
annat eget kapital
Ingående balans 
omräknings differens 40 883 -
Årets förändring 244 628 40 883
Utgående balans 
omräkningsdifferens 285 511 40 883

Summa Eget Kapital vid 
årets utgång 20 701 916 12 090 903
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Not 15 Uppskjutna skatter
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Uppskjutna skatteskulder
Balanserade utgifter på 
utvecklingsarbete 2 321 197 198 914
Obeskattade reserver 356 406 511 691
Uppskjuten skatteskuld som 
redovisas i balansen 2 677 603 710 605

Not 16 Avsättningar, garantiförbindelser
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Ingående saldo 306 000 500 000
Nya avsättningar 0 0
Återfört outnyttjat belopp -178 600 -194 000
Summa Övriga avsättningar 
som redovisas i balansen 127 400 306 000

En avsättning redovisas när den underliggande produkten 
eller tjänsten har sålts. Vid försäljning lämnar företaget 1-2 
års produktgaranti. Avsättningar för dessa åtaganden görs 
baserat på historisk information om uppkomna kostnader 
för att reglera krav enligt garantivillkoren.

Not 17 Långfristiga skulder
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Förfaller till betalning senare 
än ett men inom 5 år 10 605 490 8 176 231
Förfaller senare än fem år 0 0

10 605 490 8 176 231

Not 18 Checkräkningskredit
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Beviljad kredit 11 000 000 7 000 000
Utnyttjad kredit 5 454 978 6 532 287

Not 19 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda intäkter 1 021 756 2 628 749
Semesterlöneskuld 775 365 702 579
Sociala avgifter 308 109 277 286
Löner & bonus 350 250 179 937
Övriga upplupna kostnader 339 776 132 452
Summa 2 795 256 3 921 003

Not 20 Ställda säkerheter
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Avseende skulder till 
 kreditinstitut
Företagsinteckningar 16 000 000 8 000 000
Summa ställda säkerheter 16 000 000 8 000 000

Not 21 Ansvarsförbindelser
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Garantiförbindelser 210 000 1 000 000
Summa ansvarsförbindelser 210 000 1 000 000

Not 22 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet, med mera
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Avskrivning enligt plan 2 902 580 2 639 422
Avsättningar -178 600 -194 000
Valutakursdifferenser 142 256 75 414

2 866 236 2 520 836

Underskrifter

Kista 14 oktober 2015

 Peter Kopelman Johnny Hedlund
 Styrelseordförande Verkställande direktör och styrelseledamot

 Staffan Dahlgren Stefan Tegenfalk
 Ledamot Ledamot

Helén Köhler
Ledamot
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Till styrelsen i Waystream Holding AB (publ) org nr. 556904-6476 

Revisors rapport avseende finansiel la  rapporter över historisk f inansiel l  information 

Vi har utfört en revision av de �nansiella rapporterna för Waystream Holding AB (publ) och dess dotterföretag 
(”koncernen”) på s. 66-75, som omfattar balansräkningen per den 31 december 2014 och 2013 och 
resultaträkningen, kassa�ödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett 
sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de �nansiella rapporterna 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de �nansiella rapporterna tas fram och 
presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av �nansiell ställning, resultat, förändringar i eget 
kapital och kassa�öde i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och 
årsredovisningslagen. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll 
som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de �nansiella rapporterna utan väsentliga 
felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de �nansiella 
rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om de �nansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision 
i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av �nansiell information i prospekt. Det innebär att vi 
följer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de 
�nansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av �nansiell information i prospekt 
innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de 
�nansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga 
felaktigheter i de �nansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen 
överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de 
�nansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa 
omständigheter men inte för att göra ett uttalande om e�ektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade 
presentationen i de �nansiella rapporterna. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande. 

Uttalande 

Enligt vår uppfattning ger de �nansiella rapporterna en rättvisande bild av Waystream Holding AB (publ) 
�nansiella ställning per den 31 december 2014 och 2013 och av dess resultat, redogörelse för förändringar i eget 
kapital och kassa�öden för dessa år i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
samt årsredovisningslagen.  

Stockholm den 14 oktober 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
Magnus �orling  
Auktoriserad revisor 
 

Revisors rapport för historisk finansiell information 
för räkenskapsåren 2013 och 2014



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I WAYSTREAM HOLDING AB (PUBL) 77

Historisk finansiell information

Denna sida har medvetet lämnats tom.
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Bolaget
Waystream Holding AB (publ)
Kista Science Tower 
Färögatan 33
164 51 Kista
+ 46 8 56 26 94 50
www.waystream.com

Finansiell rådgivare till Bolaget
Avanza Bank AB
Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93 Stockholm

Legal rådgivare till Bolaget 
Advokatfirman Lindahl KB
Mäster Samuelsgatan 20
Box 1065
101 39 Stockholm

Bolagets revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Box 1403 
183 14 Täby

Adresser
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