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Bokslutskommuniké 2008 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -90,7 (4,7) MSEK motsvarande -2,4  
(0,13) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 331,1 (421,8) MSEK per den 
31 december, motsvarande 8,9 (11,3) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive placeringar i noterade aktier, uppgick till 47,9 (53,4) MSEK.  
 
Novestra har en portfölj som i huvudsak består av mogna tillväxtbolag med 
god lönsamhet i varierande branscher som under 2008 hade en sammanlagd 
total försäljning uppgående till cirka 2 050 MSEK, med en sammanlagd 
EBITDA uppgående till cirka 100 MSEK.  
 
Försäljningen i MyPublisher för 2008 uppgick till cirka 210 MSEK, en tillväxt 
om cirka 56 procent, i Qbranch uppgick försäljningen till cirka 440 MSEK, 
motsvarande en tillväxt om cirka 20 procent och försäljningen i Strax uppgick 
till cirka 770 MSEK, motsvarande cirka 2 procent i tillväxt. I Explorica 
förväntas försäljning om cirka 580 MSEK för räkenskapsåret 2008/2009, 
motsvarande en tillväxt om cirka 15 procent.  
 
Den onoterade portföljen har justerats ned med totalt 78,4 MSEK under 2008. 
Värdejusteringen är inte hänförlig till utvecklingen i de respektive 
portföljbolagen utan reflekterar hur värderingsmultiplar har förändrats i 
rådande finansiella klimat. 
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Delårsrapport januari – september 2008 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -81,3 (-9,5) MSEK motsvarande -2,18  
(-0,25) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 340,6 (407,7) MSEK per den 
30 september, motsvarande 9,16 (10,96) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive likvida placeringar, uppgick till 49,4 (38,5) MSEK.  
 
Den kraftiga nedgången på de finansiella marknaderna under det tredje 
kvartalet har medfört att Novestra justerat ned redovisade värden för 
onoterade bolag med 76 MSEK. Denna justering sker inte på grund av 
utvecklingen i de enskilda bolagen utan på grund av hur denna typ av bolag 
värderas generellt sett i detta marknadsläge.  
 
Novestra bedömer att fem av sex portföljbolag kommer att slå 
omsättningsrekord i år, samtidigt som bolagen uppvisar positiva kassaflöden 
och ökade marginaler  
 
Utvecklingen i portföljbolagen har generellt varit stark under de första nio 
månaderna 2008. MyPublisher uppvisade en försäljningstillväxt om cirka 70 
procent, Qbranch 22 procent och Strax 2 procent. I Explorica förväntas 
försäljningstillväxten uppgå till cirka 20 procent för räkenskapsåret 2008/2009 
med förbättrad lönsamhet.  
 



Diino ser en fortsatt stark utveckling avseende antalet registrerade 
användare. Bolaget har mer än fördubblat antalet användare och passerade 
1,3 miljoner användare under perioden samtidigt som man kontinuerligt 
arbetat med att öka intäktsströmmarna och förstärka kassaflödet. 
 

 
2008-08-21  08:55 

 
Delårsrapport januari – juni 2008 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 3,0 (14,0) MSEK motsvarande 0,08 
(0,38) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 424,9 (431,2) MSEK per 
den 30 juni, motsvarande 11,42 (11,59) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive likvida placeringar, uppgick till 38,8 (47,6) MSEK. 
 
Utvecklingen i portföljbolagen har generellt varit stark under första halvåret 
av 2008. MyPublisher uppvisade en försäljningstillväxt om cirka 93 procent, 
Qbranch 38 procent och Strax 1 procent. I Explorica förväntas 
försäljningstillväxten uppgå till cirka 20 procent för räkenskapsåret 
2008/2009 med förbättrad lönsamhet. 
 
Diino ser en fortsatt mycket stark utveckling vad avser antalet registrerade 
användare. Bolaget har mer än fördubblat antalet användare och 
passerade en miljon användare under perioden samtidigt som man 
kontinuerligt arbetat med att öka intäktsströmmarna och förstärka 
kassaflödet. Under augusti månad förväntas bolaget passera 1,3 miljoner 
användare. 
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Delårsrapport januari – mars 2008 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -4,2 (14,8) MSEK motsvarande -0,11 
(0,40) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 417,7 (618,7) MSEK per 
den 31 mars, motsvarande 11,2 (16,6) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive likvida placeringar, uppgick till 41,0 (270,5) MSEK. 
 
Utvecklingen i portföljbolagen har varit stark under inledningen av 2008. 
MyPublisher uppvisade en försäljningstillväxt om cirka 115 procent, 
Qbranch 38 procent och Strax 1 procent. I Explorica förväntas 
försäljningstillväxten uppgå till cirka 20 procent för räkenskapsåret 
2008/2009 med en förbättrad lönsamhet. 
 
Diino ser en fortsatt mycket stark utveckling vad avser antalet registrerade 
användare. Bolaget räknar med att fördubbla antalet användare jämfört 
med inledningen av 2008 till cirka en miljon användare under första 
halvåret 2008. 
 
Utvecklingen bland portföljbolagen har varit positiv, men periodens resultat 
har påverkats negativt med 16,8 MSEK på grund av den försvagade 
amerikanska dollarn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Datum för 
offentliggörande 

Pressmeddelanden 
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 
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Årsredovisning för 2008 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2008, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
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Kallelse till årsstämma i AB Novestra 
 
AB Novestra meddelar även genom ett pressmeddelande innehållet i 
kallelsen till årsstämma den 22 april 2009. 
 

 
2009-01-19  14:20 

 
Stark utveckling i Novestras portföljbolag under 2008 
 
• I MyPublisher uppgick försäljningen under 2008 till cirka 215 MSEK, 
motsvarande en tillväxt om cirka 60 procent. 
 
• Qbranch fortsatte att stärka sin position på den svenska marknaden för IT-
outsourcing med en total försäljning uppgående till cirka 440 MSEK, 
motsvarande en tillväxt om cirka 21 procent med fortsatt god lönsamhet.  
 
• Strax har fortsatt att konsolidera verksamheten och har i samband med 
detta tillförts cirka 90 MSEK i eget kapital. Försäljningen för 2008 uppgick till 
cirka 745 MSEK.  
 
• I Netsurvey ökade försäljningen med cirka 10 procent och uppgick till cirka 
27,5 MSEK för 2008.  
 
• Exploricas innevarande räkenskapsår avslutas den 31 augusti 2009 och 
bolaget räknar med en försäljning uppgående till cirka 590 MSEK för helåret, 
motsvarande en tillväxt om cirka 15 procent. 
 
• Diinos användarbas har under året ökat från cirka 400.000 användare till 
1.400.000 användare.  
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Qbranch förnyar och utökar avtal med Riksbyggen och DN 
 
Novestras portföljbolag Qbranch har idag kommunicerat att man utökat 
avtalet avseende IT-outsourcing med Riksbyggen, i tillägg till det utökade 
avtalet med DN som kommunicerades i början av oktober. Avtalet med 
Riksbyggen har ett initialt affärsvärde på cirka 60 Mkr.  
 
De förnyade och utökade avtalen innebär att Qbranch fortsätter att ansvara 
för drift och support av IT-miljön hos Riksbyggen och DN i ytterligare tre år.I 
det utökade avtalet med DN får Qbranch även ansvar för att säkerställa 
tillgängligheten av DN:s verksamhetskritiska applikationer, inklusive DN:s 
webbsatsningar som nya påstan.nu och alltommotor.se. 
 

 
2008-10-10  13:45 

 
Fortsatt stark utveckling bland portföljbolagen under tredje kvartalet 
 
MyPublisher, Inc. uppvisar en tillväxt på cirka 80 procent under det tredje 
kvartalet. Qbranch har under det tredje kvartalet haft en tillväxt på cirka 11 



procent med en ackumulerande tillväxt på cirka 22 procent. Exploricas 
ordernivå har förbättrats markant och bolaget räknar med att 
försäljningstillväxten kommer att bli cirka 30 procent för det brutna 
räkenskapsåret 2008/2009.  
 
Strax, Inc. har uppvisat avsevärt förbättrade marginaler och lönsamhet under 
det tredje kvartalet. Netsurvey har fortsatt att växa med cirka 20 procent 
under kvartalet och helåret. Diinos användarbas har växt och beräknas snart 
nå cirka 1,5 miljoner användare.  
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Diino medverkar på Euro Tech Showcase 2008 
 
Novestras portföljbolag Diino kommer att medverka på Euro Tech Showcase 
2008 (www.EuroTechShowcase.com) som äger rum den 18-19 september i 
Redwood City, Kalifornien. Diino blev utvald efter en omfattande granskning 
av fler än 700 företag och godkändes av urvalskommittén på grund av 
bolagets starka tillväxtpotential på den amerikanska marknaden.  
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MyPublisher lanserar ny mjukvara och nya produkter 
 
Novestras portföljbolag MyPublisher har lanserat en ny version av sin 
mjukvara, MyPublisher 3.0, som i tillägg till de populära fotoalbumen nu även 
innefattar professionell design och framkallning av vykort och kalendrar.  
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Diino tecknar avtal med MXI Security 
 
Novestras portföljbolag Diino och MXI Security, ledande inom övervakade 
portabla säkerhetslösningar, har idag meddelat att de tecknat ett avtal där de 
erbjuder sina kunder en unik kombination av hög autentisering och 
användarvänlighet för skyddad tillgång till data som är lagrad online. 
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MyPublisher reviderar upp prognos 
 
MyPublisher har under årets första fyra månader haft en tillväxttakt som 
överstiger 100 procent. Under april var tillväxttakten 144 procent jämfört med 
samma månad 2007 och bolaget växer nu mer än dubbelt så snabbt som sina 
konkurrenter. Mot bakgrund av detta har bolaget höjt sina tillväxt- och 
resultatmål för 2008 och man räknar med att tillväxten för helåret 2008 blir 
över 100 procent med en väsentlig resultatförbättring.  
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Diino har passerat 1.000.000 användare  
 
Novestras portföljbolag Diino, marknadsledande i Europa inom 
lagringstjänster via Internet, har i dag tillkännagett att man har nått över en 
miljon registrerade användare. Diino har sedan september 2007 ökat sin 
användarbas med över 900 procent. 
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Kommuniké från AB Novestras årsstämma  
 
Vid gårdagens årsstämma i AB Novestra valdes, i enlighet med 
valberedningens förslag, genom omval Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, 
Anders Lönnqvist och Bertil Villard samt genom nyval Jens Wilhelmsen och 
Jan Söderberg till styrelseledamöter i bolaget. Stämman valde därvid Theodor 
Dalenson till styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten David E. 



Marcus hade undanbett sig omval. 
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Årsredovisning 2007 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2007, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 


