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Bokslutskommuniké 2018
1 januari – 31 december 2018
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade till 113,3 (59,3) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -10,8 (-6,7) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -10,8 (-3,3) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,03) SEK
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober – 31 december 2018
• Nettoomsättningen minskade till 3,8 (12) MSEK
• Resultat efter finansnetto uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Avtal om ägarspridning med Realtid Media, Transiro, Targeteveryone och Evendo.
• Genomförandet av två riktade emissioner i samband med förvärv av aktier uppgående till totalt 57,5
MSEK.
• Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, Hubory och Transfer Jobb.
• Sammanläggning av aktier 10:1.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Avtal om ägarspridning av aktier i Wifog, Brandbee och Nexar.
• Extra bolagsstämma den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i 7 olika bolag, uppgående till
ett totalt värde om ca 18 MSEK, motsvarande ca 0,65 kr/aktie.

__________________________________________________________________________________
Dividend Sweden
Dividend Sweden AB 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 har under 2018 upplevt ett mycket blandat år. Vi har flyttat fram positionerna genom
förvärv av portföljer och aktier, där vi till största del betalt med nyemitterade aktier. Vårt egna kapital har
ökat från 45 till 113 miljoner. Samtidigt har vi under en längre tid jobbat för att genomföra ägarspridningar
av redan noterade bolag, vilket vi under hösten kom i mål med i ett antal fall, medan några avtal tecknades i
januari 2019. Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelningar av bolag till ett värde
uppgående till cirka 18 miljoner kr.
Den andra sidan av 2018 har varit att ett antal av våra portföljbolag har utvecklats mycket svagt kursmässigt,
samtidigt som behovet av kapital i dessa bolag fortsatt varit högt. Den turn around vi sett komma har dröjt,
vilket har slagit hårt mot vårt resultat under 2018.
Vi kan se att möjligheterna för fortsatt expansion finns, både vad gäller att köpa aktieportföljer, bolag eller
enskilda aktier, helt eller delvis genom betalning med nyemitterade aktier. Vid en första tanke kan man tro
att detta innebär en utspädning som drabbar de befintliga aktieägarna. Även om det tillkommer fler aktier,
tillkommer även ett värde som bidrar till att behålla eller öka Dividends substansvärde per aktie, som vid
årsskiftet uppgick till cirka 3,20 kr per aktie.
Under 2018 har vi engagerat oss mycket i att aktivt försöka påverka de bolag vi investerat i att utvecklas åt
rätt håll, i termer av värdeskapande för aktieägarna. I detta ligger naturligtvis att bolagen och dess ledning
behöver se vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att vägen framåt ska vara positiv såväl för bolaget som
dess aktieägare.
Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 45 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant,
inkluderat de i januari beslutade utdelningarna. Samtidigt som utdelningarna är en viktig del av vår
verksamhet jobbar vi vidare med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många
bolag.
Vår uppfattning är att våra utdelningar bidrar till de utdelade bolagens värde, samtidigt som våra aktieägare
får ta del av ägande i nya, spännande bolag.

Bo Lindén
VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 113,3 MSEK (f.å. 59,3). Intäkterna påverkas positivt framför allt av
förvärv av aktier mot betalning genom kvittning i riktade emissioner, vilket lett till att bolaget har en större
aktieportfölj. 2018 var ett svagt år för mindre bolags kursutveckling. Däremot var efterfrågan på kapital stor,
vilket ökat på kursfallen i många aktier med kapitalbehov, vilket påverkat intäkterna och värdet på
aktieportföljen negativt.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till 134,4 MSEK (67,8) och utgjordes till största delen
av inköp av värdepapper (65,1 MSEK), samt kostnader hänförliga till bolagets administration.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2018 uppgick till -21,1 MSEK (-8,5), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om -19% (-14%). Nedgången är till största delen hänförlig till mycket svag kursutveckling
för ett antal innehav av aktier, vilket påverkat värdeutveckling i aktieinnehaven negativt.
Resultat efter finansnetto
Resultatet efter finansnetto för helåret 2018 uppgick till -10,8 MSEK (-6,7). Det positiva finansnettot om
10,3 MSEK består av garantiersättningar, ersättning för ägarspridningar samt räntor på kota lån, minskat med
räntekostnader.
Resultat per aktie
För verksamhetsåret uppgick resultatet per aktie efter skatt till -0,39 SEK (-0,03). Antalet utestående aktier är
27 398 364, varav 266 666 av serie A och 27 131 698 av serie B. B-aktierna är upptagna till handel på NGM
Nordic MTF. Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om en sammanläggning av aktier, en s k omvänd split
10:1.
Bolagets substansvärde, uppgick vid rapportperiodens slut till 3,21 kr/aktie.
Aktieinnehav
Dividend har en aktieportfölj uppgående till ca 102,5 MSEK. Nedan ges översiktlig information om de
portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.

Börsnoterade innehav
Totalt innehar Dividend Sweden ca 25 börsnoterade aktier, nedan listas de 10 största innehaven per
2018-12-31. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 49,9 MSEK.
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Aktie
Liv ihop
Targeteveryone
Nilsson Special
Nexar
Papily
Matra Petroleum
Wifog
Annexin
MultiDocker
Photocat

Antal
2 373 052
4 131 386
433 568
5 903 291
33 529 701
918 837
25 202 028
1 128 042
4 890 852
202 622
Summa

Värde, MSEK
13,3
7,4
4,1
2,7
2,3
2,2
2,0
1,9
1,9
1,5
39,3

Onoterade innehav
Dividend innehar även aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 31 december 2018 uppgick till
ca 52,6 MSEK. Av dessa beräknas aktier med bokfört värde om ca 20 MSEK noteras inom 3-6 månader och
ca 25 MSEK inom 6-12 månader. Största onoterade innehav är Zenterio, Intropris, Transfer Jobb, Bember
och Classic Living, vars sammanlagda värde uppgår till ca 40,7 MSEK.

Finansiell ställning
Per den 31 december 2018 uppgick det egna kapitalet till 87,9 MSEK (41,4). Kassa och kassaliknande
tillgångar uppgick till 2,4 MSEK (0,5). Bolaget har ett konvertibelt lån om ca 1,7 MSEK, samt skulder för
förvärvade aktier om ca 11,7 MSEK samt verksamhetsrelaterade skulder. Soliditeten uppgick vid
rapportperiodens utgång till 77% (91).
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.
Per 31 december 2018 var det utestående konvertibellånet 1 754 333 SEK, vid full konvertering kan antalet
aktier öka med 4 873 147.

Väsentliga händelser under perioden
Under 2018 har mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF haft stor
efterfrågan på kapital. Däremot har kurserna generellt varit nedåtgående, samtidigt som investerarna förlorat
pengar har riskviljan sjunkit markant, vilket lett till svaga teckningsutfall i emissioner och ytterligare fallande
kurser som följd.
I juni 2018 förvärvade Dividend 4 aktieportföljer uppgående till drygt 50 MSEK. Betalning skedde genom
en riktad nyemission av aktier. I september förvärvades aktier i Zenterio, där likvid skedde dels med aktier
dels med kontanter. Aktiedelen genomföres som en riktad emission i november.

Under 2018 genomförde Dividend Sweden tre utdelningar av aktier i andra bolag till sina aktieägare:
-Vilhelmina Mineral: prospekteringsbolag som delades ut till Dividends aktieägare efter beslut av
årsstämman i april och utdelningen verkställdes i maj.
-Hubory: det kommande ”clearing huset” för svenska stadsnät, som delades ut i oktober. Beslut om utdelning
på årsstämman 2018.
-Transfer Jobb: jobbmatchningstjänst som delades ut i november 2018. Beslut om utdelning fattades på
årsstämman 2018.
Utöver dessa tre utdelningar avtalade Dividend om utdelning av ytterligare fyra: Realtid Media, Transiro,
Evendo och Targeteveryone.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Avtal har i januari tecknats med Wifog, Brandbee och Nexar, där Dividend ska genomföra ägarspridning av
aktier i bolagen.
En extra bolagsstämma den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i 7 olika bolag: Realtid Media,
Transiro, Evendo, Targeteveryone, Wifog, Brandbee och Nexar. Värdet av utdelningarna uppgår totalt till ca
0,65 kr/aktie, eller ett totalt belopp om ca 18 MSEK.

Kommande händelser
Årsstämma
Delårsrapport jan - mars 2019
Delårsrapport april - juni 2019
Delårsrapport juli - september 2019
Bokslutskommuniké 2019

20 mars
26 april
23 augusti
25 oktober
14 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

2018-10-01 2017-10-01
2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

3,8

12,0

113,3

59,3

Rörelsens kostnader
Värdepapper
Övriga kostnader

-14,5
-1,1

-15,5
-0,9

-130,8
-3,6

-65,1
-2,7

Rörelseresultat

-11,8

-4,4

-21,1

-8,5

7

0,3

10,3

1,8

-4,8

-4,1

-10,8

-6,7

-

-

-

3,4

-4,8

-4,1

-10,8

-3,3

0

0

0

0

-4,8

-4,1

-10,8

-3,3

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat efter skatt

BALANSRÄKNINGAR
Belopp i MSEK
2018-12-31

2017-12-31

Omsättningstillgångar
Värdepapper

102,5

37,9

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

6,8
1,8

1,1
5,8

Kassa och bank

2,4

0,5

Summa omsättningstillgångar

113,5

45,3

SUMMA TILLGÅNGAR

113,5

45,3

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

13,7

5,5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Periodens resultat

0,2
84,8
-10,8

3,6
35,6
-3,3

87,9

41,4

1,7

1,7

0,2
0
23,7

0,0
0
2,2

113,5

45,3

Inga
Inga

Inga
Inga

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt på periodens resultat
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Balanserad
vinst inkl.

Summa

fond periodens resultat

eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Överkurs-

Belopp i MSEK

Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 2018-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna
Nyemission
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-12-31

5,5

8,2
13,7

35,6

0,3

41,4

-0,1

-0,1
57,4
-10,8
87,9

49,2
84,8

-10,8
-10,6

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i MSEK

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

-4,8

-4,1

-10,8

-6,7

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

6,3
-2,9
3,3

0,5
2,5
0,3

-64,5
-1,7
21,5

-9,4
1,3
-4,6

1,9

-0,8

-55,5

-19,4

57,5

22,1
-0,4
-4,1
17,6
-1,8
2,3
0,5

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Ökning/minskning av konvertibellån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

-0,4

-0,1
57,4

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

1,9
0,5
2,4

-1,2
1,7
0,5

1,9
0,5
2,4

-0,4

NYCKELTAL

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

2018-12-31

2017-12-31

113,3
-21,1
-10,8
-19%
113,5
77%
27 398 364
-0,394
3,21

59,3
-8,5
-6,7
-14%
45,3
91%
109 505 103
-0,030
0,37

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

Stockholm den 15 februari 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande
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Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

