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Bokslutskommuniké 2014 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Starkt avslut av 2014 och goda förutsättningar för 2015 med ett 
anpassat kostnadsläge. Koncernens resultat uppgick till -3,1      
(-41,6) MSEK motsvarande -0,08 (-1,15) kronor per aktie. Eget 
kapital uppgick till 206,1 (209,2) motsvarande 5,54 (5,63) kronor 
per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade 
aktier uppgick till 12,9 (15,5) MSEK. 
 
Resultatet för 2014 har påverkats negativt av värdenedgång i det 
noterade portföljbolaget WeSC med -6,8 MSEK.  
 
Koncernens resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2014 
uppgick till 7,6 (-6,4) MSEK.  
 
Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras 
delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och 
noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering 
kommer att ske under 2015. Förutsättningarna bedöms idag som goda 
eftersom bolaget har haft en positiv utveckling under 2014. 
 
Strax uppnådde en försäljning om cirka 70 MEUR, vilket motsvarar en 
tillväxt om cirka 10 procent, EBITDA-resultatet ökade med cirka 65 
procent och överstiger 5 MEUR. För 2015 räknar strax med ytterligare 
försäljningsökning och fortsatt kraftig resultatförbättring.   
 
I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av 
kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. 
Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra. 
 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 198,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,6 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 9,1 procent per år.   
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Delårsrapport januari – september 2014 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 
Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2014 
uppgick till -10,7 (-35,2) MSEK motsvarande -0,29 (-0,98) kronor per 
aktie. Eget kapital uppgick till 198,5 (253,3 före utskiftning av 37,2 
MSEK), motsvarande 5,34 kronor per aktie (6,81 före utskiftning av 
1,00 kronor per aktie). Koncernens likvida medel och innehav av 
noterade aktier uppgick till 14,6 (45,5) MSEK. 
 
Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade 
portföljbolaget WeSC med -7,6 MSEK.  

 
Koncernens resultat för perioden 1 juli – 30 september 2014 uppgick till 



-0,6 (-11,5) MSEK.  
 

Novestra erhölll cirka 2,4 MSEK i utdelning från Explorica under det 
tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet beräknas ytterligare cirka 
16,0 MSEK erhållas från tidigare avyttringar av innehav som vid 
periodens utgång redovisas som fordringar. 

  
Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras 
delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och 
noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering 
kommer att ske inom 6 månader. Förutsättningarna bedöms idag som 
goda eftersom bolaget har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 
2014. 

 
Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 65 MEUR 
för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för 
räkenskapsåret 2013/2014.  
 
I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av 
kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. 
Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra. 

 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 197,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,5 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,7 procent per år.   
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Delårsrapport januari – juni 2014 
 
Viktiga händelser under andra kvartalet 
Koncernens resultat uppgick till -10,1 (-23,7) MSEK motsvarande -0,27 
(-0,66) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 199,1 (255,0 före 
utskiftning av 37,2 MSEK), motsvarande 5,35 kronor per aktie (7,18 
före utskiftning av 1,00 kronor per aktie). Koncernens likvida medel och 
innehav av noterade aktier uppgick till 10,8 (37,8) MSEK. 

 
Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade 
portföljbolaget WeSC med -5,8 MSEK.  
 
Novestra har efter periodens utgång erhållit cirka 2,4 MSEK i utdelning 
från Explorica. Under året beräknas ytterligare cirka 16,0 MSEK 
erhållas från tidigare avyttringar av innehav. 
 
Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras 
delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och 
noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering 
kommer att ske inom 6 månader. Förutsättningarna bedöms idag som 
goda eftersom bolaget har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 
2014. 
 
Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 68 MEUR 
för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för 
räkenskapsåret 2013/2014. Det första kvartalet 2014 låg bägge 
bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen. 
 
I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskriftning av 
kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC.  
Samtidig utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra. 
 



Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 189,5 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,3 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,5 procent per år.   
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Delårsrapport januari – mars 2014 
 
Viktiga händelser under första kvartalet 
Koncernens resultat uppgick till -7,2 (-19,4) MSEK motsvarande -0,19 
(-0,54) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 202,0 (259,2 före 
utskiftning av totalt 37,2 MSEK) MSEK per den 31 mars 2014, 
motsvarande 5,43 (6,97 före utskiftning av 1,00 kronor per aktie) kronor 
per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier 
uppgick till 10,1 (20,9) MSEK. 
Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade 
portföljbolaget WeSC med -5,3 MSEK.  

 
Under året beräknas ytterligare cirka 16,0 MSEK erhållas från tidigare 
avyttringar av innehav. 
 
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. Det första kvartalet 2014 låg bägge 
bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen. 
 
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar 
uppgår till 193,0 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,4 
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma 
period har gett en avkastning om 8,0 procent per år.   
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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.   
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Årsredovisning 2014 
Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2014. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.novestra.com. 
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Kommuniké från AB Novestras årsstämma 
 
Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat- 
och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och 
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades att årets 
till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 162 887 049 kronor 
ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes 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 Mårten Asplund, för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
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Kallelse till årsstämma 
Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 
19 maj 2014 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 
20, Stockholm 
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Årsredovisning 2013 samt nytt datum för årsstämma o ch delårsrappot 
för det första kvartalet 2014 
Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2013. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.novestra.com. 
 
Årsstämma är planerad till den 19 maj 2014 klockan 16.00 och samma dag 
kommer delårsrapporten för det första kvartalet 2014 att offentliggöras. 
 



 


