
Årligt dokument enligt 6 kap. 1b § lagen (1991:980)  om handel med finansiella 
instrument avseende AB Novestra 
 
Datum för  
offentliggörande  
  

Finansiella rapporter  
 
Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 

 
2014-02-11  08:55 

 
Bokslutskommuniké 2013 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Koncernens resultat uppgick till -41,6 (-27,4) MSEK motsvarande -1,15 
(-0,76) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 209,2 (281,1) MSEK 
per den 31 december 2013, motsvarande 5,63 (7,82) kronor per aktie. 
Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 
15,5 (18,1) MSEK. 
 
MyPublisher, där Novestra ägde 25 procent avyttrades i april 2013 till 
amerikanska Shutterfly, Inc. Novestras del av köpeskillingen uppgick till 
totalt 62,7 MSEK att jämföras med det per den 31 mars 2013 
redovisade värdet om 61,2 MSEK. 15 procent av köpeskillingen betalas 
18 månader efter avyttringstidpunkten, resterande del av köpeskillingen 
betalades ut kontant. 

 
Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras 
delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och 
noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring eller notering kommer 
att ske inom 9 månader. Förutsättningarna bedöms idag som goda 
eftersom bolagen har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 
2014. 

 
Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 75 MEUR 
för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för 
räkenskapsåret 2013/2014. Efter januari månads utgång så låg bägge 
bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen. 

 
Extra bolagsstämma den 10 oktober 2013 beslutade om utskiftning av 
1,00 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. 

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 199,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 10,5 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,6 procent per år.   

 
 

 
2013-11-07  08:55 

 
Delårsrapport januari – september 2013 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -35,2 (-28,4) MSEK motsvarande -
0,98 (-0,78) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 253,3 (280,2) 
MSEK per den 30 september 2013, motsvarande 6,81 (7,79) kronor per 
aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier 
uppgick till 45,5 (18,1) MSEK. 

  
MyPublisher, där Novestra ägde 25 procent avyttrades i april 2013 till 
amerikanska Shutterfly, Inc. Novestras del av köpeskillingen uppgick till 
totalt 62,7 MSEK att jämföras med det per den 31 mars 2013 
redovisade värdet om 61,2 MSEK. 15 procent av köpeskillingen har 



ställts som säkerhet i transaktionen och betalas ut om 18 månader, 
resterande del av köpeskillingen betalades ut kontant. 

 
Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras 
delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och 
noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring eller notering kommer 
att ske inom  9 månader.  

 
Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 bedöms som goda. 
Kvarvarande onoterade portfölj består av bolag som uppvisar både 
starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär bra förutsättningar 
i det pågående arbetet med avyttringar.    

 
Vid årsstämma den 25 april 2013 förnyades styrelsens mandat att 
återköpa egna aktier.  Totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 
har 1 657 407 aktier återköpts, varav 430 000 aktier under 2013. 
Styrelsen i Novestra beslutade, med stöd av bemyndigande från 
årsstämman 2013, att avyttra de 1 657 407 aktier som Novestra hade 
återköpt. Samtliga aktier avyttrades i september 2013. 

 
Extra bolagsstämma den 10 oktober 2013 beslutade om utskiftning av 
1,00 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. 

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 196,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 10,4 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,1 procent per år.   

 
 

 
2013-08-21  08:55 

 
Delårsrapport januari – juni 2013 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -23,7 (1,2) MSEK motsvarande -
0,66 (0,03) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 255,0 (310,2) 
MSEK per den 30 juni 2013, motsvarande 7,2 (8,6) kronor per aktie. 
Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 
37,8 (22,1) MSEK. 

  
MyPublisher, där Novestra ägde 25 procent avyttrades i april 2013 till 
amerikanska Shutterfly, Inc. Novestras del av köpeskillingen uppgick till 
totalt 61,6 MSEK att jämföras med det per den 31 mars 2013 
redovisade värdet om 61,2. 15 procent av köpeskillingen har ställts 
som säkerhet i transaktionen och betalas ut om 18 månader, 
resterande del av köpeskillingen betalades ut kontant. 

 
Ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag har utsett rådgivare i 
pågående M&A- och noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring 
eller notering kommer att ske inom  9 månader.  

 
Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 bedöms som goda. 
Kvarvarande onoterade portfölj består av bolag som uppvisar både 
starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär bra förutsättningar 
i det pågående arbetet med avyttringar.    

 
Vid årsstämma den 25 april 2013 förnyades styrelsens mandat att 
återköpa egna aktier.  Totalt sedan återköpen inleddes i februari 2012 
har 1 657 407 aktier återköpts, varav 430 000 under 2013. 

 
Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om 



utskiftning av 1.00 krona per aktie.  
 

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 198,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 10,5 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 7,2 procent per år.   
 

 
2013-04-25  08:55 

 
Delårsrapport januari – mars 2013 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens nettoresultat uppgick till -19,4 (1,1) MSEK motsvarande -
0,54 (0,03) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 259,2 (313,0) 
MSEK per den 31 mars 2013, motsvarande 7,56 (8,61) kronor per 
aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier 
uppgick till 20,9 (20,4) MSEK.  

 
Två av Novestras delägda portföljbolag har utsett rådgivare i pågående 
M&A- och noteringsprocesser, det är sannolikt att avyttring eller 
notering har skett i båda fallen inom  9 månader. Värderingsindikationer 
har föranlett justeringar av värden i portföljen. 

 
Utsikterna för bolagen i portföljen för 2013 bedöms som goda. 
Kvarvarande portfölj består av bolag och inklusive dotterbolag som 
uppvisar både starka kassaflöden och bra lönsamhet vilket innebär bra 
förutsättningar i det pågående arbetet med avyttringar.    

 
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 1 657 407 aktier 
återköpts.  

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 206,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 11,5 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,1 procent per år.   
  

 
 
Datum för 
offentliggörande  

Pressmeddelanden  
 
Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Novestras hemsida 
www.novestra.com. 

 
2014-04-08  14:00 

 
Årsredovisning 2013 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013,på svenska 
på www.novestra.com. 
 

 
2014-04-14  15:45 

 
Kallelse till årsstämma 19 maj 2014 
Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 
19 maj 2014 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 
20, Stockholm 
 

 
2013-10-10  16:15 

 
Kommuniké från extra bolagsstämma i Novestra 
Vid dagens extra bolagsstämma i AB Novestra (publ) (”Novestra”) beslutades 
i enlighet med styrelsens förslag om inlösen av aktier för utbetalning till 
aktieägarna. 



 
Inlösen av aktier genomförs i form av ett automatisk inlösenförfarande enligt 
vilken varje befintlig aktie i Novestra delas upp i två aktier, varav en aktie, 
vilken benämns inlösenaktie, kommer att lösas in mot en inlösenlikvid om 
1,00 krona per inlösenaktie. För att kunna genomföra inlösen på ett 
tidseffektivt sätt genomförs också en ökning av aktiekapitalet genom 
fondemission. Sammanlagt kommer 37.187.973 inlösenaktier lösas in till ett 
belopp om 37.187.973 kronor. 
 
Viktiga datum 
Handel i inlösenaktier på NASDAQ OMX Stockholm beräknas pågå under 
perioden från och med den 23 oktober 2013 till och med den 12 november 
2013 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 
15 november 2013, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa 
utbetalning av inlösenlikvid omkring den 20 november 2013. 
 
Styrelsen bemyndigades att justera datumen för handel i inlösenaktier samt 
avstämningsdag för indragning av inlösenaktier angivna ovan för det fall att 
styrelsen finner det nödvändigt. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa 
avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier och med stöd av detta 
bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av 
aktierna ska vara den 22 oktober 2013.  
 
Mer information om inlösenförfarandet finns i den informationsbroschyr som 
styrelsen har upprättat och som finns tillgänglig på bolagets webbplats, 
www.novestra.com. 
 

 
2013-09-16  18:30  

 
Kallelse till extra bolagsstämma  
Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till 
extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2013 klockan 15.00 i 
Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm 
 
 

 
2013-09-11  19:00 

 
NOVESTRA: UTSKIFTNING AV TOTALT 37,2 MSEK OCH 
TILLÄGGSINVESTERING 
Styrelsen i Novestra har som tidigare kommunicerats beslutat om utskiftning 
av 1 krona per aktie, motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK. Utskiftningen 
föreslås ske genom ett obligatoriskt inlösenförfarande och styrelsen avser att 
kalla till extra bolagsstämma att hållas första halvan av oktober 2013.    
  
Vidare har styrelsen i Novestra idag, med stöd av bemyndigande från 
årsstämman 2013, beslutat att avyttra de 1 657 407 aktier som Novestra har 
återköpt för att möjliggöra en tilläggsinvestering som bedöms kunna ske till 
attraktiva nivåer. 
 
 

 
2013-04-30  12:01 

 
NOVESTRA: MYPUBLISHER SÅLT TILL AMERIKASNKA SHUTTER FLY 
Shutterfly, Inc. har förvarvat samtliga aktier i MyPublisher, Inc. där Novestra 
hade en ägarandel om cirka 25 procent. Novestras del av köpeskillingen 
uppgår till totalt 61,6 MSEK, redovisat värde uppgick till 61,2 MSEK. 15 
procent av köpeskillingen har ställts som garanti i samband med 
transaktionen och utbetalas om 18 månader, resterande del av köpeskillingen 
betalas ut kontant omedelbart.   
"Avyttringen av MyPublisher är ett steg i avvecklingen av Novestras 
investeringsportfölj. Vi arbetar för att avyttra ytterligare ett innehav innan 
årsskiftet och den av styrelsen kommunicerade strategin är att skifta ut 
behållningen till våra aktieägare under året” säger Novestras VD, Johan 



Heijbel 
 

 
2013-04-25  18:00 

 
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. 
 

 
2013-04-04  09:00 

 
Årsredovisning 2012 
 
Novestra publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2012, både på 
svenska och engelska, på www.novestra.com. 
 
 

  
 
 


