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Bokslutskommuniké 2016
Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den
kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen föreslår årsstämman en företrädesemission, fullt
säkerställd av bolagets huvudägare.

1 januari – 31 december 2016







Nettoomsättningen ökade till 58,7 (1,1) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (0,3) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (0,3) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 7,7 (0,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,095 (0,02) SEK
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

1 oktober – 31 december 2016
 Nettoomsättningen ökade till 27,1 (0,8) MSEK
 Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (0,4) MSEK
 Resultat efter finansnetto uppgick till 6,7 (0,4) MSEK
 Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 3,9 (0,3) MSEK
 Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
 Ripasso Energys listningsemission övertecknades och bolaget listades på NGM Nordic MTF.
 MultiDocker Cargo Handling genomförde nyemission som övertecknades.
 Swemets spridningsemission övertecknades.
 Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades och aktien noterades på NGM Nordic MTF.
 Konvertering av ca 9,6 MSEK, ca 82% av utestående konvertibellån.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 MultiDocker Cargo Handling listas på NGM Nordic MTF.
 Styrelsen föreslår årsstämman om företrädesemission för ökad tillväxt och expansion.
__________________________________________________________________________________
Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga
finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög
och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

VD-kommentar
2016 var Dividend Swedens första år som listat bolag. Emissionen som föregick listningen inbringade drygt
20 MSEK, varav hälften i eget kapital och hälften såsom konvertibelt förlagslån. Bolaget hade då en tydlig
affärsidé och uppsatta mål, men inget av det syntes i resultat- och balansräkningen. Idag, ett knappt år senare,
syns bolagets arbete i dessa räkningar och vi kan konstatera att vi lyckades nå och slå våra uppsatta mål. För
er som varit med och trott på bolaget vill jag tacka för det gångna året.
Utöver ett resultat efter finansnetto för året på 13,2 MSEK har Dividend Sweden till sina aktieägare delat ut
aktier i bolagen Ripasso Energy och MultiDocker Cargo Handling, som vid listningstidpunkten var ca 8
MSEK. Vårt mål är att fortsätta växa och fortsätta genomföra utdelningar av bolag till våra aktieägare. Dessa
aktieutdelningar för inte bara med sig ett utdelningsvärde för Dividends aktieägare, utan bidrar till att andra
spännande bolag kan fortsätta växa såsom listade bolag. Ripasso Energy och MultiDocker Cargo Handling
kapitaliserades med över 55 MSEK inför sina listningar och vi ser med tillförsikt på fortsättningen för dessa
bolag.
Utöver de gjorda aktieutdelningarna föreslår styrelsen en kontant utdelning om 0,05 kronor per aktie.
Bolagets namn, Dividend Sweden, avser vi fortsätta prägla verksamheten och den avkastning vi har som mål
att leverera till aktieägarna.
Samtidigt som vi upplevt ett starkt år har vi också fortsatt att utveckla vår affärsidé och vårt sätt att öka
affärsmöjligheterna. Inslaget av rådgivning mot de företag vi investerar i har minskat och fokus ligger på att
utveckla gjorda investeringar för att långsiktigt öka avkastningen.
Under fjärde kvartalet stärktes Dividends finansiella ställning med ca 9,6 MSEK då detta belopp
konverterades till aktier. Samtidigt som antalet aktier i bolaget ökade med ca 24 miljoner, sjunker våra
räntekostnader med ca 1 MSEK årligen, samtidigt som bolagets soliditet förstärks väsentligt.
Med ett nytt år satsar vi vidare mot tillväxt och för att fortsätta expansionen föreslår styrelsen en
företrädesemission, där syftet är tydligt att fortsätta växa med lönsamhet, för att bli en större och mer
attraktiv affärspartner för fler intressanta investeringar och bolag och därigenom skapa mer värde för våra
aktieägare. Emissionen kommer vara fullt säkerställd av bolagets huvudägare genom teckningsförbindelser
och garantier.
Vi ser an med stor tillförsikt på 2017 och med ett större arbetande kapital kommer bolaget fortsätta växa och
leverera utdelningar till sina aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick 2016 till 58,7 MSEK (f.å. 1,1). Marknaden för brygglån och emissionsgarantier i
kombination med många listningar har varit stark, samtidigt som kursutvecklingen i de mindre bolagen har
varit betydligt sämre än på de större listorna. Dock har denna kursutveckling inte påverkat bolagets intäkter i
någon större utsträckning.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till 47,4 MSEK (0,8) och utgjordes till största del av
inköp av värdepapper (45,5 MSEK) samt kostnader hänförliga till bolagets administration.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2016 uppgick till 11,3 MSEK (0,3), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 19% (27).
Resultat efter finansnetto
Resultatet efter finansnetto för helåret 2016 uppgick till 13,2 MSEK (0,3). Avkastningen på korta brygglån
har varit fortsatt god, samtidigt som konvertering av bolagets utestående konvertibellån drog ned
räntekostnaderna under fjärde kvartalet.
Resultat per aktie
För verksamhetsåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till 0,095 SEK (-0,0). Antalet utestående aktier är
81 307 754.
Konvertibelt förlagslån
Dividend Sweden upptog i mars, i samband med nyemission, ett konvertibelt förlagslån om totalt 11 796 750
SEK. Löptiden är till 2020-12-30, ränta 10% per år, utbetalas 30 juni och 30 december, 5% vid varje tillfälle.
Konvertering kan ske på innehavarens initiativ varje år 15 november – 15 december. Konverteringskursen är
0,40 SEK/aktie. Konverteringsperioden 2016 innebar en konvertering av ca 9,6 MSEK, vilket ökade antalet
aktier till 81 307 754. Per 31 december 2016 var det utestående konvertibellånet 2 148 448 SEK, vid full
konvertering kan antalet aktier öka med 5 371 120.

Finansiell ställning
Per den 31 december 2016 uppgick det egna kapitalet till 26,5 1 MSEK (0,4), exklusive obeskattade reserver
om ca 3,4 MSEK (0,1), som består av avsättningar till periodiseringsfond med maximalt belopp (25% av
resultatet före avsättningar). Kassa och kassaliknande tillgångar uppgick till 2,3 MSEK (0,5). I samband med
emissionen tidigare i år upptogs ett konvertibelt lån om totalt 11,8 MSEK, varav ca 2,1 MSEK återstår som
skuld 31 december 2016. Några övriga skulder finns inte, utöver normala verksamhetsskulder. Soliditeten
uppgick vid rapportperiodens utgång till 75%.

Väsentliga händelser under perioden
Ripasso Energy, vars aktier ägarspreds under tredje kvartalet till Dividend Swedens aktieägare, genomförde
en listningsemission som övertecknades och bolagets aktier listades på NGM Nordic MTF.
MultiDocker Cargo Handling ägarspreds under fjärde kvartalet och genomförde därefter en listningsemission
som även den övertecknades.

Swemet, listade på NGM Nordic MTF, genomförde en spridningsemission, delvis till Dividend Swedens
aktieägare. Emissionen övertecknades och Swemet fick ca 600 nya aktieägare, vilket är en dubblering av
antalet aktieägare i bolaget.
Dividend Swedens utestående konvertibel kan konverteras till aktier på 0,40 kr/aktie, varje år 15 november –
15 december, fram till förfall 30 december 2020. Under fjärde kvartalet 2016 konverterades ca 9,6 MSEK till
aktier (ca 82%) vilket ökade bolagets antal aktier till 81 307 754. Samtidigt minskade konvertibellånet till
2 148 448 SEK.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
MultiDocker Cargo Handling noteras på NGM Nordic MTF den 12 januari 2017.
Styrelsen i Dividend Sweden föreslår årsstämman om en företrädesemission för att öka möjligheterna till
ytterligare tillväxt och snabbare expansion. Emissionen kommer att vara fullt säkerställd av bolagets
huvudägare genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Fullständiga villkor finns i kallelsen till
årsstämman publicerad den 17 januari 2017.

Kommande händelser
Årsstämma
Delårsrapport jan - mars 2016
Delårsrapport april - juni 2016
Delårsrapport juli - september 2016
Bokslutskommuniké 2016

14 februari 2017
26 april 2017
23 augusti 2017
26 oktober 2017
15 februari 2018

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas
till årsredovisningen för 2015 vilken finns att tillgå på bolagets hemsida www.dividendsweden.se.

Finansiell information
RESULTATRÄKNINGAR
Belopp i MSEK

2016-10-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

27,1

0,9

58,7

1,1

-21,0
-0,8

-0,3
-0,1

-45,4
-2,0

-0,6
-0,2

Rörelseresultat

5,3

0,5

11,3

0,3

Finansnetto

1,4

1,9

0

Resultat efter finansnetto

6,7

0,5

13,2

0,3

-1,7

0

-3,3

-0,1

5,0

0,4

9,9

0,2

-1,1

-0,1

-2,2

0

3,9

0,3

7,7

0,2

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Värdepapper
Övriga externa kostnader

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat efter skatt

BALANSRÄKNINGAR
Belopp i MSEK
2016-12-31

2015-12-31

Omsättningstillgångar
Värdepapper

28,5

0,1

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

1,0
7,2

0,1
1,0

Kassa och bank

2,3

0,5

Summa omsättningstillgångar

39,0

1,7

SUMMA TILLGÅNGAR

39,0

1,7

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

4,1

0,5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Periodens resultat

0,0
14,8
7,7

-0,2

Summa eget kapital

26,6

0,5

Obeskattade reserver

3,4

0,1

Långfristiga skulder

2,1

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt på periodens resultat
Övriga kortfristiga skulder

0,0
2,2
4,7

0,0
0,0
1,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

39,0

1,7

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

0,2

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i MSEK

Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna
Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2016-12-31

Aktiekapital
0,5

Överkursfond

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat
0,4
-0,4

3,6

14,8

4,1

14,8

7,7
7,7

Summa
eget kapital
0,9
-0,4
18,4
7,7
26,6

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i MSEK

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Ökning/minskning värdepapperslager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

6,7
0,0

0,4
0,0

13,2
0,0

0,3
0,0

-18,3
2,0
4,2

0,0
-1,0
1,0

-28,4
-7,2
3,7

0,3
-1,1
0,9

-5,4

0,4

-18,7

0,4

0
0,4
0,1
0,5

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ökning/minskning av konvertibellån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9,6
-9,6
0,1
0,1

0

18,3
2,1
0,1
20,5

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-5,3
7,6
2,3

0,4
0,1
0,5

1,8
0,5
2,3

NYCKELTAL
Belopp i MSEK

Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Resultat efter finansnetto, MSEK
Rörelsemarginal
Balansomslutning, MSEK
Soliditet
Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie, SEK

2016-12-31

2015-12-31

58,7
11,3
13,2
19%
39,0
75%
81 307 754
0,095

1,4
0,3
0,3
21%
1,7
34%
10 000 000
0,02

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Stockholm den 17 januari 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

