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Bokslutskommuniké 2009 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 43,0 (-90,7) MSEK motsvarande 1,16 
(-2,44) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 374,1 (331,1) MSEK per 
den 31 december, motsvarande 10,06 (8,90) kronor per aktie. Koncernens 
likvida medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 76,5 (47,9) 
MSEK. 
 
Fortsatt positiv utveckling i portföljbolagen med stärkta marknadspositioner 
och kraftigt förbättrade resultat trots en mycket besvärlig marknadssituation 
under 2009. En mycket positiv inledning av 2010 rapporteras av de större 
portföljbolagen. 
 
Novestra har under perioden erhållit totalt 14,3 MSEK i utdelningar från 
portföljbolagen samt cirka 3,8 MSEK genom ett inlösenförfarande i WeSC 
och gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen har något 
ytterligare kapitalbehov. 
 

 
2009-11-10  08:55 

 
Delårsrapport januari – september 2009 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 27,7 (-81,3) MSEK motsvarande 0,75 
(-2,18) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 358,9 (340,6) MSEK per 
den 30 september, motsvarande 9,65 (9,16) kronor per aktie. Likvida 
medel, inklusive placeringar inom likviditetsförvaltningen, uppgick till 62,5 
(49,4) MSEK. 
 
Fortsatt positiv utveckling i portföljbolagen med stärkta marknadspositioner 
och kraftigt förbättrade resultat trots en mycket besvärlig 
marknadssituation. 
 
Novestra har under perioden erhållit totalt 7,5 MSEK i utdelningar från 
portföljbolagen och gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen 
har något ytterligare kapitalbehov. MyPublisher har beslutat att dela ut 
minst 4 MUSD under 2009 motsvarande cirka 7 MSEK för Novestra och 
efter periodens utgång har Novestra erhållit cirka 3,6 MSEK genom ett 
inlösenförfarande i WeSC. 
 

 
2008-08-25  08:55 

 
Delårsrapport januari – juni 2009 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 14,6 (3,0) MSEK motsvarande 0,39 
(0,08) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 345,8 (424,9) MSEK per 
den 30 juni, motsvarande 9,30 (11,43) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive placeringar inom likviditetsförvaltningen, uppgick till 37,4 (38,8) 
MSEK. 
 
Fortsatt positiv utveckling i portföljbolagen med stärkta marknadspositioner 



och kraftigt förbättrade resultat trots en mycket besvärlig 
marknadssituation. 
 
Novestra har under perioden erhållit totalt 6,0 MSEK i utdelningar från 
portföljbolagen och gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen 
har något ytterligare kapitalbehov. MyPublisher har efter periodens utgång 
beslutat att dela ut minst 4 MUSD under 2009 motsvarande cirka 7 MSEK 
för Novestra. 
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Delårsrapport januari – mars 2009 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -0,3 (-4,2) MSEK motsvarande -0,01 
(-0,11) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 330,8 (417,7) MSEK per 
den 31 mars, motsvarande 8,9 (11,2) kronor per aktie. Likvida medel, 
inklusive placeringar inom likviditetsförvaltningen, uppgick till 39,3 (41,0) 
MSEK. 
 
Flertalet portföljbolag har haft en fortsatt positiv försäljningsutveckling under 
perioden, vilket förväntas fortsätta under 2009. I samtliga större 
portföljbolag beräknas även resultatutvecklingen för helåret bli bättre för 
2009 jämfört med föregående år. Bolagen har under det senaste årets 
turbulens kraftigt ökat sina respektive marknadsandelar. 
 
Novestra gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen har något 
ytterligare kapitalbehov och räknar med att erhålla utdelningar om minst 5 
MSEK från portföljbolagen under det första halvåret 2009. 
 
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. 
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Pressmeddelanden 
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 

 
2010-04-06  14:00 

 
Årsredovisning 2009 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2009, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 
2010-03-22  17:45 

 
Kallelse till årsstämma i AB Novestra 
 
AB Novestra meddelar även genom ett pressmeddelande innehållet i 
kallelsen till årsstämma den 21 april 2010. 
 

 
2010-02-03  14:34 

 
Novestra förvärvar 24 procent av Nordberg Capital Partners 
 
Novestra har i samband en omstrukturering som skall möjliggöra ytterligare 
expansion förvärvat 24 procent av Nordberg Capital Partners. Norberg Capital 
är en liten investment bank som har varit verksamt i NewYork i mer än 30 år 
med fokus på transaktioner och aktiehandel i bolag noterade på de 



skandinaviska och östeuropeiska börserna. 
 

 
2010-01-28  14:21 

 
2009 ett bra år för portföljbolagen 
 
Novestras värdemässigt största innehav har samtliga haft en positiv 
utveckling trots besvärliga marknadsförhållanden under 2009. Qbranch nådde 
ett EBITDA-resultat om cirka 40 MSEK och såväl MyPublisher som Explorica 
uppvisade kraftigt förbättrade resultat. MyPublisher ökade sitt preliminära 
EBITDA-resultat med cirka 100 procent till 40 MSEK och visade en något 
högre försäljning än föregående år. Explorica som avslutade sitt räkenskapsår 
den 31 augusti 2009 ökade sitt EBITDA-resultat med över 600 procent till 41 
MSEK. 
 

 
2009-11-17  10:57 

 
Ny back-up tjänst i England levererad av Diino 
 
Ribbon Print, ett engelskt företag, lanserar en ny tjänst, Pickle My Data. 
Systemet som Ribbon Print använder för Pickle My Data är utvecklat av 
Novestras portföljbolag Diino AB. Tjänsten innebär ett enkelt och snabbt sätt 
att lagra och säkerhetskopiera foton, video, musik och andra filer. Lagrade 
filer på internet ger nya möjligheter att dela med sig och komma åt bilder och 
dokument var man än befinner sig.  
 

 
2009-10-21  17:45 

 
Valberedning inför årsstämma 2010 
 
Följande personer har utsetts till ledamöter av valberedningen: Theodor 
Dalenson i egenskap av ordförande i styrelsen samt som representant för 
aktieägaren Jan Söderberg, Johan Hessius som representant för aktieägaren 
Nove Capital Master Funt Ltd och Thomas Berg som representant för Anchor 
Secondary 4KS. De tre ledamöterna representerar tillsammans cirka 64 
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 
 

 
2009-10-16  13:15 

 
Explorica uppvisar kraftig resultatförbättring och lanserar ny tjänst 
 
Exploricas försäljning för räkenskapsåret 2008/2009 som avslutades i augusti 
2009 beräknas uppgå till cirka 470 MSEK, med ett preliminärt rörelseresultat 
om cirka 38 MSEK, vilket är en betydande resultatförbättring jämfört med 
samma period föregående år.  
 
Explorica introducerar sin nya tjänst Instant Tour CustomizerTM som gör det 
möjligt för lärare och studenter att på ett detaljerat sätt kundanpassa sin 
resplan direkt på Internet. Med Instant Tour CustomizerTM effektiviserar 
Explorica ytterligare sin bokningsprocess och stärker sitt erbjudande till 
bolagets kunder. 
 

 
2009-10-13  13:15 

 
Diino levererar system till AllTeles nya tjänst 
 
Novestras portföljbolag Diino, som specialiserar sig på onlinelagring och 
backup, har utvecklat det system som AllTele använder för sin nya tjänst 
Safeplace. Safeplace lanseras under oktober 2009 och innebär enkel och 
snabb lagring och säkerhetskopiering av foton, video, musik och andra filer. 
Lagrade filer och mappar kan skickas till, och delas med, vänner, kollegor och 
bekanta som är uppkopplad till internet. AllTele har cirka 120 000 kunder och 
är den femte största telekom- och internetoperatören i Sverige. 
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MyPublisher i omfattande samarbete med Best Buy i USA 
 
Novestras portföljbolag MyPublisher, Inc. har inlett ett omfattande samarbete 
med Best Buy, Inc., en av världens största återförsäljare av teknologi- och 
underhållningsprodukter så som datorer, kameror och skrivare samt 
mjukvara. Partnerskapet, som inleds den 11 oktober 2009, innebär att mer än 
800 Best Buy butiker runt om i USA öppnar butiksmontrar som presenterar 
MyPublishers produkter och mjukvara som en lösning för kunder som enklare 
vill hantera och visa upp sina digitala foton. Best Buy, som säljer flera miljoner 
datorer per år enbart i USA, har valt MyPublisher som partner inom det 
digitala fotosegmentet. 
 

 
2009-08-20  10:11 

 
Mobiloperatören 3 lanserar tjänst från Diino 
 
Novestras portföljbolag Diino och mobiloperatören 3 har idag offentliggjort att 
3s mobildatakunder i Sverige och Danmark nu med 3Säker Lagring enkelt 
kan lagra och säkerhetskopiera foton, videos, musik och andra filer direkt 
över 3s eget nät. Systemet som 3 använder för 3Säker är utvecklat av Diino 
AB. Lagrade filer och mappar kan enkelt skickas till, och delas med, kollegor, 
vänner och bekanta. Allt som behövs för mottagaren är att man är 
uppkopplad till internet.  
 

 
2009-07-14  09:00 

 
Uppdatering H1 2009 
 
Indikationerna för första halvåret 2009 visar på fortsatt god lönsamhet i 
Novestras portföljbolag. Samtliga bolag räknar med positivt kassaflöde för 
helåret 2009. Trots konjunkturläget har Novestras portföljbolag i både Sverige 
och USA haft en fortsatt god utveckling under det första halvåret samtidigt 
som konkurrenter i många fall har sett tillbakagångar vilket innebär att 
bolagen fortsätter att ta marknadsandelar och stärka sina positioner. 
 

 
2009-04-22  19:00 

 
Kommuniké från AB Novestras årsstämma 
 
Vid dagens årsstämma i AB Novestra omvaldes, i enlighet med 
valberedningens förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, 
Jens Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt 
nyvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde 
därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Den tidigare 
styrelseledamoten Colin Kingsnorth hade undanbett sig omval. 
 

 
2009-04-03  08:00 

 
Årsredovisning 2008 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2008, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 


