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Bokslutskommuniké 2011 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -15,6 (-5,3) MSEK motsvarande -0,42 (-
0,14) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 317,8 (335,0) MSEK per den 
31 december 2011, motsvarande 8,55 (9,01) kronor per aktie. Koncernens 
likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 30,8 (77,4) MSEK. 
Under perioden har 65,8 MSEK i räntebärande skulder amorterats och vid 
utgången av 2011 har Novestra inga räntebärande skulder.  
 
I september avyttrades Novestras portföljbolag Qbranch till nederländska 
Imtech. Försäljningspriset inklusive förväntad tilläggsköpeskilling för 
Novestras aktier i Qbranch uppgick till 121,3 MSEK kontant, i tillägg till en 
utdelning om totalt 4,7 MSEK lämnad före avyttringen. Försäljningen 
motsvarade 3,4 kronor per Novestra-aktie.  
 
I juni förvärvades Novestras portföljbolag Netsurvey AB av det på First North 
noterade bolaget Wise Group AB. Transaktionen genomfördes till ett värde 
som översteg Novestras redovisade värde med cirka 14 procent.  
 
Värderingen av den onoterade portföljen har under 2011 påverkats negativt 
av den kraftiga nedgången på aktiemarknaderna, trots positiv utveckling i 
bolagen. Inledningen av 2012 har varit mer positiv på marknaden och ger 
förutsättningar för ökade värderingar.  
 
Extra bolagsstämma den 8 februari 2012 beslutade om ett bemyndigande för 
styrelsen att återköpa egna aktier. Styrelsen har beslutat att bolaget skall 
inleda återköp av aktier samt att detta skall ske i omgångar fram till 
årsstämman 2012.  
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Delårsrapport januari – september 2011 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -0,5 (18,1) MSEK motsvarande -0,01 
(0,49) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 332,9 (392,2) MSEK per den 
30 september 2011, motsvarande 8,95 (10,55) kronor per aktie. Koncernens 
likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 58,0 (106,2) MSEK. 
Under perioden har 50,5 MSEK i räntebärande skulder amorterats.  
 
I september avyttrades Novestras portföljbolag Qbranch till nederländska 
Imtech. Försäljningspriset inklusive förväntad tilläggsköpeskilling för 
Novestras aktier i Qbranch uppgick till 121,3 MSEK kontant, i tillägg till en 
utdelning om totalt 4,7 MSEK lämnad före avyttringen. Försäljningen 
motsvarade 3,4 kronor per Novestra-aktie och var 53 procent över det 
implicita värdet baserat på stängningskursen vid offentliggörandet den 31 
augusti 2011.  
 
Strategiska diskussioner avseende försäljningar eller notering fortsätter. 
Styrelsen har fattat ett principbeslut om att skifta ut hela eller delar av innehav 
som blir noterade till Novestras aktieägare. I tillägg till detta utvärderar 



Styrelsen möjligheten till en engångsutdelning den närmaste tiden.  
 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 224,4 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,5 procent. 
Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en 
avkastning om 4,6 procent per år. 
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Delårsrapport januari – juni 2011 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -7,5 (14,5) MSEK motsvarande -0,20 
(0,39) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 325,9 (388,6) MSEK per den 
30 juni 2011, motsvarande 8,8 (10,5) kronor per aktie. Koncernens likvida 
medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 35,4 (85,9) MSEK.  
 
I juni förvärvades Novestras portföljbolag Netsurvey AB av det på First North 
noterade bolaget Wise Group AB. Transaktionen genomfördes till ett värde 
som översteg Novestras redovisade värde med cirka 14 procent. Baserat på 
stängningskursen per den 13 juni 2011 för Novestra aktien blev det implicita 
övervärdet cirka 35 procent.  
 
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.  
 
Extra bolagsstämma den 22 december 2010 beslutade om en utskiftning av 
371 879 aktier i WeSC, motsvarande ett värde om cirka 34 MSEK. Denna 
utskiftning inräknad har Novestra distribuerat totalt 331 MSEK till aktieägarna 
under de senaste sex åren, motsvarande 8,9 SEK per aktie.  
 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien, inklusive utdelningar, 
uppgår till 225 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,5 procent. 
Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en 
avkastning 6,8 procent per år. 
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Delårsrapport januari – mars 2011 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 3,2 (14,2) MSEK motsvarande 0,09 
(0,38) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 336,6 (388,3) MSEK per den 
31 mars 2011, motsvarande 9,05 (10,44) kronor per aktie, efter utskiftning av 
aktier i WeSC motsvarande 0,93 kronor per aktie. Koncernens likvida medel, 
inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 38,5 (94,8) MSEK.  
 
Extra bolagsstämma den 22 december 2010 beslutade om en utskiftning av 
371 879 aktier i WeSC, motsvarande ett värde om cirka 34 MSEK. Denna 
utskiftning inräknad har Novestra distribuerat totalt 331 MSEK till aktieägarna 
under de senaste sex åren, motsvarande 8,9 SEK per aktie. Avkastningen 
sedan 2002 på Novestra-aktien, inklusive utdelningar, motsvarar 234 procent, 
eller 14,4 procent per år.  
 
Affärsläget för portföljbolagen är mycket starkt och utsikterna för betydligt 
högre tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2011 bedöms som mycket goda. 
Det föreligger för närvarande ej heller något ytterligare kapitalbehov i något av 
portföljbolagen.  
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Pressmeddelanden 
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 
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Årsredovisning 2011 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2011, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
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Kallelse till årsstämma 26 april 2012 
 
Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 
26 april 2012 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 
20, Stockholm 
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AB Novestra har beslutat genomföra återköp av egna aktier 
 
Styrelsen för AB Novestra (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande 
styrelsen erhållit av extra bolagsstämma den 8 februari 2012, att förvärva 
egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX 
Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan 
den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen. 
 
Återköpen kommer att ske i omgångar fram till årsstämman 2012 och är 
beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. 
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Kommuniké från Extra bolagsstämma i Novestra 
 
Vid dagens extra bolagsstämma i AB Novestra (publ) (”Bolaget”) beslutades i 
enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om 
förvärv och överlåtelse av egna aktier. 
 

 
2012-01-30  09:00 

 
Swisscom väljer Diino för personal cloud solution 
 
Swisscom AG, en av Europas ledande telekom-operatörer, har lanserat en 
Personal Cloud-tjänst baserat på en plattform från Novestras portföljbolag 
Diino Systems AB. Tjänsten som kommer att driftas av Swisscom består av 
en back-end application, klient-programvara samt management- och 
supportsystem. Tjänsten riktar sig mot privatkundsmarknaden och erbjuder ett 
enkelt sätt att ta back-up på viktig information för Swisscoms befintliga 
bredbandskunder. Tjänsten är vidare den första inom Swisscoms Personal 
Cloud Solution. 
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Kallelse till extra bolagsstämma 
 
Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 8 februari 2012 klockan 16.00 
för beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 
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Qbranch säljs till holländska Imtech 
 
Novestras portföljbolag Qbranch säljs till holländska Imtech. 
Försäljningspriset inklusive förväntad tilläggsköpeskilling för Novestras aktier i 



Qbranch uppgår till 121 MSEK kontant, i tillägg till en utdelning om totalt 4,7 
MSEK lämnad före avyttringen. Försäljningen motsvarar cirka 3,4 kronor per 
Novestra-aktie. Försäljningspriset är 20 procent högre än det per den 30 juni 
2011 redovisade värdet, eller 53 procent över det implicita värdet baserat på 
stängningskursen per den 31 augusti 2011. 
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Novestra säljer portföljbolag 

Wise Group AB, noterat vid Nasdaq OMX First North, Stockholm, har 
förvärvat Novestras portföljbolag Netsurvey Bolinder AB. Netsurvey är ett av 
Sveriges ledande företag inom medarbetarundersökningar. Den kontanta 
köpeskillingen uppgår till 23,5 miljoner kronor. Härutöver har Netsurvey 
lämnat en utdelning om 3 miljoner kronor till Netsurveys aktieägare. 
Novestras ägande före transaktionen uppgick till 45,3 procent av utestående 
aktier i Netsurvey.  
 
Transaktionen genomförs till ett värde som överstiger Novestras redovisade 
värde med cirka 14 procent. Baserat på stängningskursen per den 13 juni 
2011 för Novestra aktien blir det implicita övervärdet cirka 35 procent. 
Netsurvey är värdemässigt Novestras minsta innehav och stod per den 31 
mars 2011 för cirka 3 procent av Novestra redovisade värden. 
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Fortsatt tillväxt för Qbranch 
 
Novestras portföljbolag Qbranch visar fortsatt kraftig tillväxt. Den starka 
orderingången under andra halvan av 2010 har börjat synas i siffrorna i takt 
med att uppdragen har driftsatts. Under de första fyra månaderna 2011 
uppgår tillväxten till närmare 20 procent och för april månad är tillväxten över 
30 procent.  
 
Tillväxten till följd av den starka orderingången i kombination med förvärvet av 
sourcing-verksamheten i Datametrix gör att bolaget ser mycket positivt på 
2011. 
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Kommuniké från AB Novestras årsstämma 
 
Vid årsstämman i AB Novestra (publ) 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. Vidare omvaldes KPMG AB, 
med huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. 
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Årsredovisning 2010 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2010, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 
 


