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Bokslutskommuniké 2007 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 4,7 (-114,2) MSEK motsvarande 0,13 
(-3,07) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 421,8 (603,9) MSEK 
motsvarande 11,3 (16,2) SEK per aktie. Likvida medel uppgick till 16,4 
(293,4) MSEK. 
 
Novestra skiftade under perioden ut 185,9 MSEK, motsvarande 5 kronor 
per aktie, till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. 
 
Utvecklingen i portföljbolagen var fortsatt positiv, MyPublisher uppvisade 
en ökad tillväxt om 941 procent, Explorica visade en tillväxt om 23 procent 
och Qbranch 27 procent. I Strax var försäljningsutvecklingen negativ med 
4 procent jämfört med föregående år. 
 
Diino överträffade det uppsatta målet att ha 400 000 användare vid 
årsskiftet 2007, och antalet användare uppgick den 15 februari 2008 till 
cirka 750 000. I juli 2007 investerade Swisscom 2,3 MEUR i Diino. 
 
Innehavet i Nove Capital Fund löstes under våren in mot en total likvid om 
300,8 MSEK. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 
59 procent sedan maj 2005. 
 
1 Beräknat på kvarvarande verksamhet. Tillväxten totalt uppgick till cirka 74 procent för 2007 
jämfört med 2006. 

 
2007-11-07  08:45 

 
Delårsrapport januari – september 2007 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -9,5 (43,7) MSEK motsvarande -0,25 
(1,18) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 407,7 (761,8) MSEK 
motsvarande 10,96 (20,49) SEK per aktie. Likvida medel uppgick till 13,1 
(17,7) MSEK. 
 
Novestra skiftade under perioden ut 185,9 MSEK, motsvarande 5 kronor 
per aktie, till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. 
 
Utvecklingen i portföljbolagen var fortsatt positiv, MyPublisher uppvisade 
en ökad tillväxt om 72 procent, Explorica visade en tillväxt om 23 procent 
och Qbranch 22 procent. I Strax var försäljningsutvecklingen negativ 
jämfört med föregående år. 
 
Diino har uppvisat en kraftigt ökande tillväxt av nya användare och under 
oktober passerades 200 000 användare, vilket är en fyrdubbling sedan 
årsskiftet. Swisscom investerade 2,3 MEUR i Diino i juli. 
 
Innehavet i Nove Capital löstes under våren in mot en total likvid om 
300,8 MSEK. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 
59 procent sedan maj 2005. 
 



 
2007-08-21  08:50 

 
Delårsrapport januari – juni 2007 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 14,0 (34,0) MSEK motsvarande 0,38 
(0,91) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 431,2 (752,1) MSEK 
motsvarande 11,59 (20,22) SEK per aktie. Likvida medel uppgick till 22,6 
(14,6) MSEK. 
 
Novestra skiftade under perioden ut 185,9 MSEK, motsvarande 5 kronor 
per aktie, till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. 
 
Utvecklingen i portföljbolagen var fortsatt positiv, MyPublisher uppvisade 
en ökad tillväxt om 51 procent, Explorica visade en tillväxt om 25 procent 
och Qbranch 17 procent. I Strax ökade tillväxten inom 
mobiltelefontillbehör och uppgick till cirka 20 procent, medan volymerna 
inom mobiltelefoner minskade som beräknat, vilket ledde till en svagt 
negativ försäljningstillväxt totalt. 
 
Swisscom, en av Europas ledande operatörer, investerade 2,3 MEUR i 
Diino i juli. Efter investeringen uppgår Novestras ägarandel i Diino till cirka 
49 procent. 
 
Innehavet i Nove Capital har lösts in mot en total likvid om 300,8 MSEK, 
varav cirka en tredjedel utbetalades under februari och resterande del 
under april. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 59 
procent sedan maj 2005. 
 

 
2007-04-24  08:57 

 
Delårsrapport januari – mars 2007 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 14,8 (32,0) MSEK motsvarande 0,40 
(0,86) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 618,7 (824,5) MSEK 
motsvarande 16,64 (22,17) SEK per aktie. Likvida medel, inklusive 
återstående likvid från Nove Capital Fund, uppgick till 266,4 (325,3) 
MSEK. 
 
De fyra största portföljbolagen uppvisade en fortsatt försäljningstillväxt på 
mellan 15 % och 50 %. 
 
Novestra erhöll under perioden ytterligare en utdelning av aktier i Akamai 
från Continuum till ett värde av 8,4 MSEK. 
 
Innehavet i Nove Capital har lösts in mot en total likvid om 300,8 MSEK, 
varav cirka en tredjedel utbetalades under februari och resterande del 
under april. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 
59 % sedan maj 2005. 
 
Styrelsen har föreslagit årsstämman den 24 april 2007 att 5 kronor per 
aktie utskiftas till aktieägarna genom ett inlösenförfarande, där varje aktie 
i Novestra delas i två aktier, varav en aktie kommer att lösas in mot 5 
kronor. 
 
Den positiva utvecklingen i Diino har aktualiserat ett beslut kring 
innehavet. Novestra har för avsikt att antingen skifta ut ägandet till 
aktieägarna i samband med en notering av bolaget eller öka ägarandelen 
och konsolidera Diino. 
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offentliggörande 

Pressmeddelanden 
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 

 
2008-04-07  08:00 

 
Årsredovisning för 2007 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2007, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 
2008-03-25  08:00 

 
Kallelse till årsstämma i AB Novestra 
 
AB Novestra meddelar även genom ett pressmeddelande innehållet i 
kallelsen till årsstämma den 23 april 2008. 
 

 
2008-01-17  15:45 

 
Accelererande tillväxt i portföljbolagen under det fjärde kvartalet 
 
Novestras portföljbolag har generellt haft en stark försäljningsutveckling under 
det fjärde kvartalet. Bland annat var försäljningstillväxten för MyPublisher 108 
procent och för Qbranch 37 procent under fjärde kvartalet. Explorica nådde 
en försäljningstillväxt om 23 procent för räkenskapsåret 2006/2007 och Strax 
försäljning minskade totalt med ca 4 procent under 2007. Antalet användare 
ökade kraftigt i Diino och man har förhoppningar att nå en miljon användare 
under första halvåret 2008. 
 

 
2008-01-10  17:09 

 
Diino överträffar sina mål 
 
I Novestras delårsrapport för det tredje kvartalet 2007 angavs en målsättning 
om att portföljbolaget Diino skulle nå 400 000 aktiverade konton per den 31 
december 2007. Per den 8 januari 2008 hade Diino 640 000 registrerade 
användare. Novestra äger ca 49 procent av kapitalet och rösterna i Diino AB.  
 

 
2007-12-13  13:15 

 
Över 1 miljon nerladdningar av MyPublishers BookMaker under 2007 
 
Novestras portföljbolag MyPublishers mjukvara BookMaker har laddats ner 
mer än en miljon gånger under årets första elva månader. Totalt har 
Bookmaker laddats ner över två miljoner gånger. Mjukvaran och de digitala 
fotobokstjänsterna har blivit rankad ”Bäst i kategorin” av Wall Street Journal 
2005 och 2006, samt av PC-Magazine 2007. 
 

 
2007-08-27  15:07 

 
Portföljbolaget MyPublishers fotoböcker har utnämnts till bästa 
fotobokprodukten av PC-Magazine 
 
MyPublisher erbjuder de bästa fotoböckerna på den amerikanska marknaden 
enligt PC-Magazines genomgång av digitalfotobaserade produkter och 
tjänster. Jämförelser har gjorts med bland andra Kodak Galleries, SnapFish 
och ShutterFly. PC-Magazine anser också att MyPublishers mjukvara och 
internetsajt är överlägsna vad beträffar användarvänlighet. 
 

 
2007-07-31  13:30 

 
Swisscom investerar i Diino AB 
 
Novestras portföljbolag Diino har genomfört en riktad nyemission till 



Swisscom, som investerar ca 2,3 MEUR i bolaget. Swisscoms ägarandel efter 
full utspädning kommer att uppgå till ca 25 procent av utestående kapital och 
röster i Diino. 
 
I samband med Swisscoms investering har Novestra konverterat en del av 
utestående lån. Efter konverteringen och Swisscoms investering kommer 
Novestras ägarandel i Diino uppgå till ca 49 procent. Genom konvertering av 
ytterligare lån till bolaget kan Novestra nå en ägarandel om ca 52 procent av 
utestående kapital och röster i Diino. 
 

 
2007-07-02  11:16 

 
Qbranch tecknar ytterligare outsourcingavtal om 65 MSEK 
 
Qbranch har tecknat ett outsourcingavtal med Sydsvenska Dagbladet och 
Skånemedia kring outsourcing av teknik- och applikationsdrift samt 
användarsupport i helpdesk och på plats. Avtalet är tecknat på fem år med 
möjlighet till förlängning. Affärsvärdet är cirka 65 MSEK. 
 

 
2007-06-26  15:46 

 
Qbranch tecknar outsourcingavtal värt 100 MSEK 
 
Novestras portföljbolag Qbranch har skrivit ett femårigt outsourcingavtal med 
Praktikertjänst. Qbranch får ansvaret för Praktikertjänsts IT-drift och 
användarsupport. Avtalet som löper över fem år är värt ca 100 MSEK. 
 

 
2007-05-25  13:49 

 
Sista dag för handel med inlösenaktier i AB Novestra 
 
Idag, fredagen den 25 maj, är sista dag för handel med inlösenaktier i AB 
Novestra på OMX Nordiska Börs Stockholm. Inlösenaktierna löses därefter 
automatiskt in för 5 kronor per aktie. Utbetalningen av inlösenbeloppet sker 
omkring den 4 juni 2007. 
 

 
2007-05-24  13.30 

 
Fortsatt stark tillströmning av Diino-användare 
 
Novestras portföljbolag Diino har passerat 100 000 användare. Tillväxten av 
antalet nya användare har sedan början på året varit stark och förväntas 
fortsätta. Huvuddelen av de nya användarna kommer från Mexico, Sverige, 
England, Indien och USA. 
 

 
2007-04-25  08:50 

 
Kommuniké från AB Novestras årsstämma 
 
Årsstämman fastställde föreslagen utskiftning till aktieägarna om 5,00 kronor 
per aktie genom ett inlösenförfarande innefattande aktiedelning, minskning av 
aktiekapitalet samt fondemission. Som avstämningsdag för utskiftningen 
fastställdes den 9 maj 2007. Utbetalning beräknas ske till aktieägarna 
omkring den 4 juni 2007. 
 

 
2007-04-24  16:11 

 
Kommentarer från bolagsstämman: Positiv utveckling i Diino 
 
”Diino har haft en exceptionell utveckling det senaste kvartalet och har nu 
kommit upp i samma internettrafik som Xdrive.com, en konkurrent som 
förvärvades av AOL i oktober 2005. Trots den här utvecklingen dröjer det 
något år innan vi kan bedöma om Diinos relativa framgångar har lett till en 
stabil position på den här växande marknaden.” säger Novestras VD Johan 
Heijbel i samband med dagens bolagsstämma. 
 



 
2007-04-24  16:09 

 
Kommentarer från bolagsstämman 
 
”Utveckling bland portföljbolagen har varit övervägande positiv de senaste tre 
åren, även om tillväxten mattades av något under 2006. Tillväxten under 2007 
förväntas i de flesta fall fortsätta på samma nivå som 2006 eller något bättre. 
Novestra ser för närvarande större potential än risk bland portföljbolagen och 
det finns förutsättningar för en positiv värdeutveckling under det närmaste 
året.” säger Novestras VD Johan Heijbel i samband med dagens 
bolagsstämma. 
 

 
2007-04-10  19:59 

 
Årsredovisning 2006 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2006, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 


