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Bokslutskommuniké 2012 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -27,4 (-15,6) MSEK motsvarande -
0,76 (-0,42) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 281,1 (317,8) 
MSEK per den 31 december 2012, motsvarande 7,82 (8,55) kronor per 
aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier 
uppgick till 18,1 (30,8) MSEK. Avveckling av Diino har belastat 
resultatet med 24 MSEK.  

 
Novestras onoterade portföljbolag uppvisade mycket bra försäljning 
och resultat under det sista kvartalet 2012, speciellt de två största 
innehaven Strax och MyPublisher. I Strax, som varit det enda bolaget i 
portföljen med lånefinansiering uppgick nettokassan till cirka 2,5 MEUR 
vid utgången av 2012 (-6,0).   

 
De preliminära siffrorna för 2012 är en omsättning om 65,4 MEUR 
(61,4) för Strax med ett EBITDA resultat uppgående till 5,6 MEUR 
(4,0), en försäljning om 34,6 MUSD (32,5) för MyPublisher med ett 
EBITDA resultat uppgående till 7,0 MUSD (3,0) och för Explorica, vars 
räkenskapsår avslutades den 31 augusti 2012, uppgick omsättningen 
till 69,1 MUSD (69,3) med ett EBITDA-resultat om 2,8 MUSD (1,1) för 
det brutna räkenskapsåret 2011/2012.  

 
Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 är mycket goda. Tillväxt och 
resultat i såväl Strax som MyPublisher förväntas öka med drygt 20% 
innevarande år. Kvarvarande portfölj består av bolag som uppvisar 
både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär stora 
möjligheter i det pågående arbetet med exitstrategier.    

 
Vid årsstämma den 26 april 2012 förnyades styrelsens mandat att 
återköpa egna aktier.  Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier 
och totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 227 407 aktier 
återköpts.  

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 206,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 11,9 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 7,1 procent per år.   
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Delårsrapport januari – september 2012 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -28,4 (-0,5) MSEK motsvarande -
0,78 (-0,01) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 280,2 (332,9) 
MSEK per den 30 september 2012, motsvarande 7,79 (8,95) kronor per 
aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier 
uppgick till 18,1 (58,0) MSEK. Avveckling av Diino har belastat 
resultatet med 24 MSEK. 

 



Novestras största innehav, MyPublisher och Strax, utvecklas bättre än 
förväntat och beräknas uppnå en tillväxt om cirka 10-15 procent för 
2012 med väsentligt förbättrade resultat trots generellt svagare 
marknadsklimat. 
 
en positiva utvecklingen och de starka balansräkningarna i 
portföljbolagen kommer att ge utrymme för utdelningar från bolagen 
samtidigt som Strax har amorterat över 2 MEUR av rörelsekrediterna 
under perioden.  

 
Novestras kvarvarande portfölj består av tillväxtbolag som uppvisar 
både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär stora 
möjligheter i det pågående arbetet med exitstrategier.    

 
Vid årsstämma den 26 april 2012 förnyades styrelsens mandat att 
återköpa egna aktier.  Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier 
och totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 227 407 aktier 
återköpts.  

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 200,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 11,6 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 6,8 procent per år.   
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Delårsrapport januari – juni 2012 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till 1,2 (-7,5) MSEK motsvarande 
0,03 (-0,20) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 310,2 (325,9) 
MSEK per den 30 juni 2012, motsvarande 8,6 (8,8) kronor per aktie. 
Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 
22,1 (35,4) MSEK.  

 
Novestras största innehav, MyPublisher och Strax, utvecklas bättre än 
budget och förväntas uppnå en tillväxt om cirka 15 procent för 2012 
med väsentligt förbättrat resultat. 

 
en goda utvecklingen och de starka balansräkningarna i portföljbolagen 
kommer att ge utrymme för utdelningar från bolagen och endast Diino 
har ett eventuellt marginellt kapitalbehov. 

 
Fortsätter den positiva utvecklingen bedöms möjligheterna för 
värdetillväxt under 2012 som mycket goda och fokus på exitstrategier 
för portföljbolagen fortsätter.    

 
Vid årsstämma den 26 april 2012 förnyades styrelsens mandat att 
återköpa egna aktier.  Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier 
och totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 har 1 177 882 aktier 
återköpts.  

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 216,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,2 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 6,2 procent per år.   
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Delårsrapport januari – mars 2012 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 



Koncernens nettoresultat uppgick till 1,1 (3,2) MSEK motsvarande 0,03 
(0,09) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 313,0 (336,6) MSEK per 
den 31 mars 2012, motsvarande 8,61 (9,05) kronor per aktie. 
Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 
20,4 (38,5) MSEK.  

 
Affärsläget för portföljbolagen är starkt och utsikterna för högre tillväxt 
och förbättrad lönsamhet under 2012 bedöms som goda. Det föreligger 
för närvarande ej heller något ytterligare kapitalbehov i något av 
portföljbolagen.   

 
Fortsätter den positiva utvecklingen bedöms möjligheterna för 
värdetillväxt under 2012 som mycket goda.    

 
Extra bolagsstämma den 8 februari 2012 beslutade om ett 
bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier. Styrelsen 
beslutade att inleda återköp av aktier och totalt har 809 576 aktier 
återköpts.  

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 216,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,2 procent. 
Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en 
avkastning om 6,5 procent per år.   

 
 
Datum för 
offentliggörande  

Pressmeddelanden  
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 
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Årsredovisning 2012 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2012, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
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Kallelse till årsstämma 25 april 2013 
 
Aktieägare i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 
25 april 2013 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 
20, Stockholm 
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PORTFÖLJBOLAG INLEDER FÖRSÄLJNINGSPROCESSER OCH 
JUSTERAR VÄRDERINGAR FÖR DESSA PORTFÖLJBOLAG 
 
Två av Novestras delägda portföljbolag har utsett rådgivare i pågående M&A- 
och noteringsprocesser. Novestra räknar med att det är sannolikt att 
försäljningar eller notering sker i två av portföljbolagen inom 6-9 månader. De 
värdeindikationer som har getts har visat på värderingsmultiplar i spannet 1 – 
1,5 gånger årsförsäljningen vilket skiljer sig från de kassaflödesvärderingar 
som Novestra har använt vid NAV beräkning.  
 
Dessa värderingar ger i ett av bolagen ett värde som betydligt understiger det 
värde som Novestra redovisar innehavet till och i ett fall betydligt överstiger 
värdet som Novestra beräknat. Sammantaget bedöms den nu aktuella 
värderingen av portföljbolagen vara i linje med det per den 31 december 2012 
redovisade värdet för portföljen för de två bolag som är aktuella för 
transaktioner.  
 
Novestra kommer att göra justeringar enligt ovanstående i Q1 rapporten.  



 
Novestra deltar som vid tidigare försäljningar i arbetet med 
försäljningsprocesserna, men har begränsad kontroll då man inte är 
majoritetsägare i något av bolagen. 
 

 
2013-01-30  09:00  

 
STARKT AVSLUT 2012 FÖR DE ONOTERADE PORTFÖLJBOLAGEN  
 
Novestras onoterade portföljbolag uppvisade bra försäljning och mycket bra 
resultat under årets sista kvartal. Detta gäller speciellt de två stora innehaven, 
MyPublisher och Strax.  Även när man ser på helåret så är det bra tillväxt och 
resultatutveckling där preliminära siffror för MyPublisher visar en omsättning 
om 34,6 MUSD och ett EBITDA resultat uppgående till 7,0 MUSD. Strax 
uppvisar en omsättning om 65,4 MEUR med ett EBITDA-resultat om 5,6 
MEUR. För Explorica, vars räkenskapsår avslutades 
31augusti 2012, uppgick omsättningen till 69,1 MUSD med ett EBITDA-
resultat om 2,8 MUSD för det brutna räkenskapsåret 2011/2012. 
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NOVESTRAS GARANTIÅTAGANDE FÖR STRAX GROUP GMBH 
UPPHÖR I SAMBAND MED ÅTERBETALNING AV LÅN OM 2 MEUR  
 
Utvecklingen i Novestras portföljbolag Strax är fortsatt mycket stark med en 
betydande resultatförbättring under 2012. Den positiva resultatutvecklingen i 
kombination med en effektiv hantering av rörelsekapitalet har möjliggjort att 
Strax har amorterat mer än 2 MEUR av rörelsekrediterna per den 30 
september 2012. För Novestras del innebär amorteringen att Novestra till 
årsskiftet 2012 ej kommer att ha kvar några garantiåtagenden för Strax 
räkning. 
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AVVECKLING AV INVESTERINGEN I NOVESTRAS PORTFÖLJBOL AG 
DIINO SYSTEMS AB 
Novestras minsta portföljbolag Diino har arbetat med att utveckla en 
plattformslösning för bolagets online backup, storage och file-sharing 
mjukvara. Tjänsten som Diino har utvecklat för Swisscom är färdig och 
nyligen driftsatt. Swisscom har på grund av vad som har kommunicerats som 
ändrad strategi för produktsegment inte lanserat tjänsten bredare. Förutom 
det rent kommersiella avbräck som detta innebär för Diino har det även den 
indirekta effekten att Swisscom Ventures ej kommer att göra ytterligare 
investeringar i bolaget. 
 
Efter omfattande övervägande har Novestra beslutat sig för att inte ta på sig 
ett långsiktigt finansieringsansvar då Diino på grund av sin storlek bedöms ha 
begränsad möjlighet att utvecklas så att det passar in i Novestras nuvarande 
strategi. Diino omsatte 2011omkring 7 miljoner kronor vilket skall jämföras 
med den sammantagna omsättningen i AB Novestras 4 kvarvarande 
portföljbolag som totalt omsatte 1,7 miljarder kronor under 2011 och visade 
fortsatt tillväxt med god lönsamhet. 
 
Den senaste tiden har stora ansträngningar gjorts för att finna en lösning för 
Diinos finansiering och dessa ansträngningar fortsätter men risken för en 
likvidation eller konkurs är överhängande trots de ansträngningar som pågår. 
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AB Novestra (publ) har beslutat genomföra återköp a v egna aktier 
 
Styrelsen för AB Novestra (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande 
styrelsen erhållit av årsstämma den 26 april 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. 
 
Bolaget innehar per dagens datum 809 576 egna aktier. Antalet utestående 
aktier i bolaget är 37 187 973. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att 
inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier. 
 
Återköpen kommer att ske i omgångar fram till årsstämman 2013 och är 
beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. 
 
Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att 
distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare 
kapitalanvändning i bolaget vilket sammantaget bedöms ha en positiv 
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett 
ökat aktieägarvärde. 
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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 2011 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2011, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 

 
 


