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Bokslutskommuniké 2010 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -5,3 (43,0) MSEK motsvarande -0,14 
(1,16) kronor per aktie. Eget kapital före beslutad utskiftning uppgick till 368,9 
(374,1) MSEK per den 31 december 2010, motsvarande 9,92 (10,06) kronor 
per aktie. Koncernens likvida medel, inklusive innehav av noterade aktier, 
uppgick till 77,4 (76,5) MSEK.  
 
Extra bolagsstämma den 22 december 2010 beslutade om en utskiftning av 
371 879 aktier i WeSC, motsvarande ett värde om cirka 34 MSEK. 
 
Diino, där Novestra äger 47 procent, fick i slutet av 2010 sin största order 
någonsin från ett av Europas större telekomoperatörer. Ordern uppgick till 
närmare 7 MSEK. 
 
Strategiska diskussioner avseende försäljningar eller notering pågår för 
närvarande i tre av portföljbolagen, där rådgivare för respektive process har 
anlitats. Styrelsen har fattat ett principbeslut om att skifta ut hela eller delar av 
innehav som blir noterade till Novestras aktieägare.  
 
Qbranch har beslutat om att ansöka om en notering vid Nasdaq OMX 
Stockholm under 2011. 
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Delårsrapport januari – september 2010 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 18,1 (27,7) MSEK motsvarande 0,49 
(0,75) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 392,2 (358,9) MSEK per den 
30 september, motsvarande 10,55 (9,65) kronor per aktie. Koncernens likvida 
medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 106,2 (62,5) MSEK. 
 
Portföljbolagens balansräkningar är fortsatt mycket starka och Novestra 
förväntar att Novestras andel av utdelningarna under 2010 kommer att uppgå 
till totalt cirka 14 MSEK.  
 
Styrelsens målsättning är att innehavet i WeSC skall skiftas ut till Novestras 
aktieägare. Novestra innehar cirka 11 procent av de utestående aktierna i 
WeSC motsvarande cirka 100 MSEK i värde den 30 september 2010. 
 
I september slutfördes en omfattande refinansiering av Strax som ett sista 
steg i den omstrukturering som har pågått en längre tid. I samband med 
refinansieringen ökade Novestras ägande i Strax till 25 procent, med en 
möjlighet att öka till 32 procent. 
 
Qbranch har beslutat om att ansöka om en notering vid Nasdaq OMX 
Stockholm under 2011. 
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Delårsrapport januari – juni 2010 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 14,5 (14,6) MSEK motsvarande 0,39 
(0,39) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 388,6 (345,8) MSEK per den 
30 juni, motsvarande 10,5 (9,3) kronor per aktie. Koncernens likvida medel, 
inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 85,9 (37,4) MSEK.  
 
Vi ser stärkta marknadspositioner och positiva utsikter för samtliga 
portföljbolag under 2010.  
 
Med nuvarande utveckling bedömer styrelsen att det finns goda möjligheter till 
positiv värdeutveckling de kommande 12 månaderna samt goda möjligheter 
till likviditet i portföljen genom avyttringar eller noteringar. 
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Delårsrapport januari – mars 2010 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 14,2 (-311) MSEK motsvarande 0,38 (-
0,01) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 388,3 (330,8) MSEK per den 
31 mars, motsvarande 10,4 (8,9) kronor per aktie. Koncernens likvida medel, 
inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 94,8 (39,4) MSEK. 
 
Starka marknadspositioner och positiva utsikter för samtliga portföljbolag 
under 2010.  
 
Med nuvarande utveckling i de större portföljbolagen bedömer styrelsen att 
det finns goda möjligheter till likviditet i portföljen genom avyttringar eller 
noteringar och positiv värdeutveckling. 
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Pressmeddelanden 
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 
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Årsredovisning 2010 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2010, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
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Qbranch förvärvar verksamheten i Datametrix Outsourcing 
 
Novestras portföljbolag Qbranch förvärvar kundavtal samt tar över 46 
anställda från Datametrix Outsourcing AB. Datametrix Outsourcing ingår idag 
i Tele2 koncernen. 
 

 
2011-03-28  14:00 

 
Kallelse till årsstämma 27 april 2011 
 
AB Novestra meddelar även genom ett pressmeddelande innehållet i 
kallelsen till årsstämma den 27 april 2011. 
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Påminnelse avseende utskiftning av aktier i WeSC och courtagefri 
handel i inlösenaktier 
 
Som tidigare offentliggjorts har AB Novestra (publ) (”Novestra” eller ”Bolaget”) 
beslutat skifta ut 371.879 aktier i portföljbolaget WeSC AB (publ) (WeSC”) 
genom ett inlösenförfarande med en tidplan enligt pressmeddelandet. 
 

 
2010-12-22  17:15 

 
Kommuniké från extra bolagsstämma 
 
Vid dagens extra bolagsstämma i AB Novestra (publ) (”Novestra”) beslutades 
i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av aktier i portföljbolaget 
WeSC AB (publ) (”WeSC”).  
 
Utskiftningen av aktier i WeSC genomförs i form av ett automatiskt 
inlösenförfarande enligt vilket varje befintlig aktie i Novestra delas upp i två 
aktier, varav en aktie, vilken benämns inlösenaktie, kommer att lösas in mot 
likvid i form av aktier i WeSC. För att kunna genomföra inlösen på ett 
tidseffektivt sätt genomförs också en ökning av aktiekapitalet genom 
fondemission. 
 

 
2010-12-22  14:39 

 
Qbranch tar nya order och positiv utveckling 
 
Novestras portföljbolag Qbranch har haft en period av positiva händelser som 
har börjat att ge effekt. Sommaren och hösten 2010 har varit en av de 
starkaste perioderna ordermässigt i Qbranchs historia, då bolaget teckande 
ett flertal nya avtal och intentionsavtal kring IT-outsourcing. Ordervärde på 
nytecknade avtal under perioden uppgår till cirka 180 miljoner kronor och 
avtalsstocken totalt uppgår till ca 1 miljard kronor.  
 
Senast i raden av betydelsefulla order är en förlängning och utökning av 
avtalet med Praktikertjänst med ett affärsvärde om 28 miljoner kronor. 
 

 
2010-12-20  14:38 

 
Information avseende föreslagen utskiftning av aktier i WeSC 
 
Styrelsen för Novestra har upprättat en informationsbroschyr avseende 
utskiftningen av aktier i WeSC. Informationsbroschyren finns tillgänglig på 
Bolagets webbplats, www.novestra.com, och på Remiums webbplats, 
www.remium.com. 
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Novestra sammankallar extra bolagsstämma för beslut om utskiftning 
av aktier i portföljbolaget WeSC till aktieägarna 
 
Styrelsen för Novestra har beslutat att i ett första steg föreslå att totalt 
371.879 aktier i WeSC skiftas ut till aktieägarna. Baserat på sista betalkurs för 
WeSC-aktierna på NASDAQ OMX First North den 6 december 2010 uppgår 
marknadsvärdet på de WeSC-aktier som utskiftas till cirka 36,6 miljoner 
kronor motsvarande närmare 10 procent av det egna kapitalet i Novestra. 
 

 
2010-12-07  19:30 

 
Kallelse till extra bolagsstämma – utskiftning av aktier WeSC 
 
Novestra sammankallar extra bolagsstämma den 22 december 2010 kl 16.00 
för beslut om utskiftning av aktier i portföljbolaget WeSC till aktieägarna. 
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Refinansiering möjliggör ökat ägande i Strax 
 
Strax har under de senaste tre åren genomgått en omfattande 
omstrukturering vilket har lett till successivt förbättrade bruttomarginaler och 
lönsamhet. Den positiva utvecklingen i bolaget har möjliggjort en 
refinansiering, där inte bara likviditetssituationen förbättras utan även 
balansräkningen väsentligt stärks upp.  
 
För att möjliggöra refinansieringen har Novestra garanterat 1 MEUR av den 
totala finansieringen på 10 MEUR och kan därför öka sin ägarandel till 32 
procent till en attraktiv värdering. 
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Diino levererar backup-tjänst till Moderna Försäkringar 
 
Diino har utvecklat och levererat en backup-tjänst i samarbete med Moderna 
Försäkringar. Den nya tjänsten bygger på Diinos egenutvecklade teknologi 
och säkerställer att individuella försäkringstagares digitala bilder och filer som 
lagrats i datorer inte försvinner vid stöld, brand och andra skador. Diinos 
backup-tjänst kommer att ingå utan extra kostnad i de cirka 200 000 hem- och 
villaförsäkringar som tillhandahålls av Moderna Försäkringar. 
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Qbranch siktar på börsnotering 
 
Novestras portföljbolag Qbranch AB har beslutat att ansöka om notering vid 
Nasdaq OMX Small Cap under 2011. Qbranch är ett av Sveriges ledande 
konsultföretag inom serverdrift och fullskalig IT-outsourcing och har idag 435 
medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 

 
2010-07-08  12:00 

 
Diino lanserar iPhone-applikation 
 
Diino, Sveriges största backup- och lagringstjänst, finns nu även som iPhone-
applikation och fungerar på iPhone, iPad eller iPod Touch. Applikationen 
möjliggör för alla iPhone-användare att lagra, nå och ge andra tillgång till 
bilder, filmer och andra filer med hjälp av Diino direkt från sin iPhone. 
 

 
2010-05-26  14:45 

 
Novestra erhåller utdelningar om 6 MSEK 
 
Novestra får sammanlagt 6,0 miljoner kronor i utdelning från portföljbolagen 
Qbranch och Netsurvey och räknar med ytterligare två betydande utdelningar 
från andra portföljbolag under innevarande år. Under 2009 erhöll Novestra 
totalt 18,1 miljoner kronor i utdelningar och genom ett inlösenförfarande. 
 

 
2010-05-06  09:33 

 
Diino levererar back-up tjänst i Danmark 
 
ComX, en av Danmarks ledande bredbandsoperatörer lanserar ComX 
Backup. Systemet som ComX använder för ComX Backup är utvecklat av 
Novestras portföljbolag Diino AB. Tjänsten innebär att ComX kunder enkelt 
och snabbt kan lagra och säkerhetskopiera sina digitala filer till ett säkert 
lagringsutrymme på internet. 
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Kommuniké från AB Novestras årsstämma 
 
Vid dagens årsstämma i AB Novestra omvaldes, i enlighet med 
valberedningens förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, 
Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt 
omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde 
därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. 
 

 
2010-04-06  14:00 

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

 


