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Bokslutskommuniké 2017
1 januari – 31 december 2017
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade till 59,3 (58,7) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (11,3) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -6,7 (13,2) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3,3 (7,7) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,095) SEK
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober – 31 december 2017
• Nettoomsättningen minskade till 12,0 (27,1) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (5,3) MSEK
• Resultat efter finansnetto uppgick till -4,1 (6,7) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,1 (3,9) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK i mars.
• Utdelning av aktier i Sensec Holding och Attana till ett värde om ca 5,7 MSEK eller 0,05 SEK per aktie.
• Avtalade utdelningar av Transfer Jobb och Hubory.
• Konvertering av ca 0,4 MSEK av utestående konvertibellån, som därefter uppgår till ca 1,7 MSEK.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Avtal har tecknats med Vilhelmina Mineral, där en riktad emission ska ske till Dividend Sweden, som
kommer dela ut 90% av dessa aktier, förutsatt godkännande på kommande årsstämma.

__________________________________________________________________________________
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
Dividend Swedens andra verksamhetsår som listat bolag är till ända. Jag konstaterar att 2017 var tvärtemot
2016 ett resultatmässigt mycket svagt år för oss, och trots att vi efter sommaren såg tydlig förbättring i
marknad och resultat, vändes det till ett fjärde kvartal som utvecklades mycket svagt.
Marknaden för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och
NGM Nordic MTF var under början av 2017 stark, med god efterfrågan på kapital samtidigt som investerare
generellt var riskvilliga och investerade i såväl nyintroduktioner som i eftermarknaden. Dock vändes detta i
slutet av första kvartalet totalt när investerare blev mycket avvaktande och många emissioner tecknades
mycket lågt med påföljd att emissionsgaranter tilldelades stora delar av många emissioner. En annan följd
blev att många bolag på de mindre listorna fick en mycket svag kursutveckling, vilket i sin tur påverkar
bolagens möjligheter att resa ytterligare kapital.
Efter sommaren återkom riskaptiten från många investerare med lyckade emissioner och stigande kurser
under några månader följde, för att i november återigen vända till en mycket svag kursutveckling. För
Dividend Sweden har påverkan varit mycket tydlig och resultatet för helåret har utfallit mycket svagt, där
fjärde kvartalet utmärkte sig som årets sämsta.
Vi genomförde under 2017 två utdelningar av aktier i andra bolag till våra aktieägare, samt avtalade om
ytterligare tre stycken utdelningar i spännande bolag som skall listas:
-Sensec Holding: säkerhetsbolaget som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av en extra
bolagsstämma i april. Utdelningen verkställdes i maj och Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni.
-Attana: bolaget arbetar med kontraktsforskning och besitter unik know how. Delades ut till Dividends
aktieägare i november, efter beslut av en extra bolagsstämma samma månad.
-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som kommer delas ut under första kvartalet 2018. Beslut togs på
stämman i november 2017.
-Hubory: det kommande ”clearing huset” för svenska stadsnät. Beslut om utdelning på årsstämman 2018.
-Vilhelmina Mineral: prospekteringsbolag med starka kanadensiska huvudägare som har vana av att ta bolag
till gruvdrift. Avtal tecknades efter fjärde kvartalets utgång om utdelning av aktier.
Värdet på de genomförda utdelningarna i Sensec och Attana uppgick till ca 5,7 MSEK. Det innebär att
tillsammans med den kontanta utdelningen om ca 4,1 MSEK har vi under 2017 delat ut 9,8 MSEK till våra
aktieägare, vilket vi trots verksamhetsresultatet är nöjda med. Baserat på aktiekursen den 31/12 2017
motsvarar utdelningen ca 19% direktavkastning.
Vi jobbar vidare med att utveckla vår portfölj, men det har i vissa fall tagit betydligt längre tid än vad vi
räknat med och på vägen skapat större förluster än beräknat. Dock arbetar vi vidare utan förminskad kraft
med de bolag som vi anser kunna ge god avkastning under 2018. Vi ser också att när vi lyckas med vår
förutsatts att aktivt bidra till bolagens utveckling ger detta resultat tämligen omgående. Vi ser också att
möjligheten till ytterligare utdelningar av aktier i intressanta bolag på väg mot listning är fortsatt god och
kommer vara en viktig del i vår utdelningsstrategi även för 2018.

Bo Lindén
VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick 2017 till 59,3 MSEK (f.å. 58,7). Marknaden för brygglån och emissionsgarantier i
kombination med många listningar har varit stark, dock har kursutvecklingen i de mindre bolagen varit
betydligt sämre än på de större listorna.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till 67,8 MSEK (47,4) och utgjordes till största delen av
inköp av värdepapper (65,1 MSEK), därutöver kostnader hänförliga till bolagets administration.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2017 uppgick till -8,5 MSEK (11,3), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om -14% (19). Nedgången är till största delen hänförlig till mycket svag kursutveckling för
ett antal innehav av aktier.
Resultat efter finansnetto
Resultatet efter finansnetto för helåret 2017 uppgick till -6,7 MSEK (13,2). Avkastningen på korta brygglån
har varit fortsatt god, men resultatet tyngs av nämnda svaga kursutveckling.
Resultat per aktie
För verksamhetsåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till -0,03 SEK (0,095). Antalet utestående aktier
är 109 505 103, inklusive 1 094 765 interimsaktier som är under konvertering.
Konvertibelt förlagslån
Dividend Sweden upptog våren 2016 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 0,36 SEK/aktie.
Konverteringsperioden 2017 innebar en konvertering av ca 0,4 MSEK (2016: ca 9,6 MSEK), vilket ökade
antalet aktier till 109 505 103. Per 31 december 2017 var det utestående konvertibellånet 1 754 333 SEK, vid
full konvertering kan antalet aktier öka med 4 873 147.

Finansiell ställning
Per den 31 december 2017 uppgick det egna kapitalet till 41,4 MSEK (26,6). Kassa och kassaliknande
tillgångar uppgick till 0,5 MSEK (2,3). I samband med emissionen 2016 upptogs ett konvertibelt lån om
totalt 11,8 MSEK, varav ca 1,7 MSEK återstår som skuld 31 december 2017. Några övriga skulder finns
inte, utöver normala verksamhetsskulder. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 91% (75).

Väsentliga händelser under perioden
Marknaden för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och
NGM Nordic MTF börjande under 2017 såsom 2016 avslutades; god efterfrågan på kapital samtidigt som
investerare generellt var riskvilliga och investerade i såväl nyintroduktioner som i eftermarknaden. I slutet av
första kvartalet skedde en total vändning från investerarnas sida och många emissioner tecknades mycket
lågt med påföljd att emissionsgaranter tilldelades stora delar av många emissioner. En annan följd blev att
många bolag på de mindre listorna fick en mycket svag kursutveckling vilket i sin tur påverkar bolagens
möjligheter att resa ytterligare kapital.

Efter sommaren återkom riskaptiten från många investerare och lyckade emissioner och stigande kurser
under några månader följde, för att i november återigen vända till en mycket svag utveckling. För Dividend
Sweden har påverkan varit mycket tydlig och resultat för helåret har utfallit mycket svagt.
Under februari och mars 2017 genomförde Dividend Sweden en företrädesemission som tillförde bolaget
cirka 22 MSEK efter emissionskostnader.
Under 2017 genomförde Dividend Sweden två utdelningar av aktier i andra bolag till sina aktieägare, samt
avtalade om ytterligare två:
-Sensec Holding: säkerhetsbolaget som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av en extra
bolagsstämma i april. Utdelningen verkställdes i maj och Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni.
-Attana: bolaget arbetar med kontraktsforskning och besitter unik know how. Delades ut till Dividends
aktieägare i november, efter beslut av en extra bolagsstämma samma månad.
-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som kommer delas ut under första kvartalet 2018. Beslut togs på
stämman i november 2017.
-Hubory: det kommande ”clearing huset” för svenska stadsnät. Beslut om utdelning på årsstämman 2018.
I samband med emissionen under 2016 utgav Dividend Sweden ett konvertibelt förlagslån om ca 11,8
MSEK. Detta förlagslån löper fram till december 2020, med möjlighet att konvertera årligen under perioden
15 november - 15 december varje år till kursen 0,36 kr per aktie. Redan under 2016 valde innehavare med
över 80% av konvertibeln att konvertera till aktier och under 2017 konverterades ytterligare ca 3,3%.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Avtal har tecknats med Vilhelmina Mineral, där en riktad emission ska ske till Dividend Sweden, som
kommer dela ut 90% av dessa aktier, förutsatt godkännande på kommande årsstämma.

Kommande händelser
Årsstämma
Delårsrapport jan - mars 2018
Delårsrapport april - juni 2018
Delårsrapport juli - september 2018
Bokslutskommuniké 2018

26 april
26 april
23 augusti
26 oktober
15 februari 2019

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

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Värdepapper
Övriga kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat efter skatt

2017-10-01
2017-12-31

2016-10-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

12,0

27,1

59,3

58,7

-15,5
-0,9

-21,0
-0,8

-65,1
-2,7

-45,4
-2,0

-4,4

5,3

-8,5

11,3

0,3

1,4

1,8

1,9

-4,1

6,7

-6,7

13,2

-

-1,7

3,4

-3,3

-4,1

5,0

-3,3

9,9

0,0

-1,1

0,0

-2,2

-4,1

3,9

-3,3

7,7

BALANSRÄKNINGAR
Belopp i MSEK
2017-12-31

2016-12-31

Omsättningstillgångar
Värdepapper

37,9

28,5

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

1,1
5,8

1,0
7,2

Kassa och bank

0,5

2,3

Summa omsättningstillgångar

45,3

39,0

SUMMA TILLGÅNGAR

45,3

39,0

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

5,5

4,1

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Periodens resultat

3,6
35,6
-3,3

0,0
14,8
7,7

Summa eget kapital

41,4

26,6

Obeskattade reserver

3,4

Långfristiga skulder

1,7

2,1

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt på periodens resultat
Övriga kortfristiga skulder

0,0
0
2,2

0,0
2,2
4,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

45,3

39,0

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna
Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2017-12-31

Aktiekapital
4 065 388

Överkursfond
14 772 095

1 409 867

20 794 520

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat
7 714 533
-4 065 388

5 475 255

35 566 615

-3 357 010
292 135

Summa
eget kapital
26 552 016
-4 065 388
22 204 387
-3 357 010
41 334 005

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i MSEK

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

-4,1

6,7

-6,7

13,2

Ökning/minskning värdepapperslager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

0,5
2,5
0,3

-18,3
2,0
4,2

-9,4
1,3
-4,6

-28,4
-7,2
3,7

-0,8

-5,4

-19,4

-18,7

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ökning/minskning av konvertibellån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,4
-0,4

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

22,1
-0,4
-4,1
17,6

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

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

-1,2
1,7
0,5

-5,3
7,6
2,3

-1,8
2,3
0,5

1,8
0,5
2,3

NYCKELTAL

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

2017-12-31

2016-12-31

59,3
-8,5
-6,7
-14%
45,3
91%
109 505 103
-0,03

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

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

Stockholm den 15 februari 2018

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

