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Viktig information
Detta informationsmemorandum (”Memorandumet”) 
är upprättat med anledning av den företrädesemission 
(”Erbjudandet”) i Precio Systemutveckling AB (publ) 
organisationsnummer 556347-2926 (”Precio” eller ”Bolaget”) 
som annonserades, genom pressmeddelande, av Precios 
styrelse (”Styrelsen”) den 27 augusti 2014. Styrelsen ansvarar 
för innehållet i detta Memorandum och försäkrar att alla 
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att 
informationen som presenteras i detta Memorandum, såvitt 
Styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingen information har utelämnats som kan påverka dess 
innebörd.

Undantag från prospektskyldighet
Företrädesemissionen är undantagen från prospektskyldighet 
enligt 2 kap. 4 § 5 lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument (”LHF”). Alltså, undantagen på basis av att de 
erbjudanden, inklusive detta, om överlåtbara aktierelaterade 
värdepapper som erbjudits av emittenten till allmänheten 
under en 12-månadersperiod (och inte undantagits på annan 
basis enligt 2 kap. 4 § LHF) utan att prospekt har upprättats, 
understiger 2,5 miljoner euro. Följaktligen har Memorandumet 
inte granskats av Finansinspektionen.

Rådgivare
Consensus Asset Management AB (publ)1 (”Consensus”) är 
finansiell rådgivare och bistår även som emissionsinstitut åt 
Precio i samband med företrädesemissionen. Consensus har 
bistått Styrelsen vid upprättandet av Memorandumet. Då 
samtliga uppgifter direkt eller indirekt härrör från Styrelsen, 
friskriver sig Consensus från allt ansvar i förhållande till 
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra 
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta 
Memorandum. Memorandumet kommer att hållas tillgängligt 
på Precios samt Consensus hemsida, www.precio.se respektive 
www.consensusam.se under hela teckningstiden. 

Tillämpliga regler
Tvist med anledning av innehållet i Memorandumet skall 
avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol. 
Investerare som väcker talan vid domstol kan tvingas svara 
för motpartens kostnader för juridiskt biträde samt betala för 
översättning av Memorandumet.

Begränsningar av Erbjudandet
Erbjudandet som behandlas i detta Memorandum riktar sig 
varken direkt eller indirekt till personer som är bosatta i USA, 
Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Australien, Japan, Sydafrika 
eller andra länder där deltagande kräver upprättande av 
ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Teckningsanmälningar som 
inkommer från personer bosatta i ovan nämnda länder kan 
komma att lämnas utan avseende.

Information från tredje part
Informationen i Memorandumet kommer antingen direkt 
ifrån Styrelsen, Bolagets offentligt tillgängliga information 
eller ifrån tredje part som Styrelsen anser vara tillförlitlig. 
Beträffande information från tredje part så har, såvitt 
Styrelsen känner till, denna återgivits korrekt och inget har 
utelämnats som skulle kunna förändra innebörden av den 
återgivna informationen. Utöver där det specifikt anges 
i Memorandumet har ingen information granskats eller 
reviderats av Bolagets revisor.

Framtidsorienterad information
Memorandumet kan innehålla framtidsorienterad 
information. Sådan framtidsorienterad information speglar 
Styrelsens nuvarande framtidsuppfattning baserad på rådande 
marknadsförhållanden och skall således inte ses som någon 
garanti då den i hög grad kan påverkas av ofrånkomliga risker 
och osäkerhetsfaktorer. Framtidsorienterad information kan 
urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller 
aktuella sakförhållanden.

Underlag för investering
Innan ett eventuellt investeringsbeslut fattas, bör all information 
i Memorandumet noga övervägas och en investerare bör 
även analysera och bilda sig en egen uppfattning om det 
rådande makroekonomiska klimatet. En investerare skall vara 
medveten om att investeringar i finansiella instrument alltid 
innebär ett visst risktagande och att delar av, eller hela, det 
investerade beloppet kan gå förlorat. 

1  F d Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
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Sammanfattning
Denna kortfattade sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Memorandumet och innehåller inte nödvändigtvis all 
information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras på Memorandumet i dess helhet samt en egen 
omvärldsanalys. Den som väcker talan vid domstol med anledning av Memorandumet kan bli tvungen att svara för kostnaderna 
för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat sammanfattningen om 
denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet eller om den inte, tillsammans med andra delar 
av Memorandumet, ger nyckelinformation till ledning för investerare som överväger att investera i Bolaget.

Allmänt om Precio
Precio Systemutveckling AB (publ) (koncernmoder) är ett 
systemutvecklings- och IT-konsultföretag som har drygt 120 
anställda utspridda på sex olika kontor i Sverige, ett i Ho 
Chi Minh-staden (Vietnam) samt ett litet försäljningskontor 
i London (England). Bolaget profilerar sig som ett 
kompetenskraftigt IT-företag som lägger stor vikt vid att 
förstå kundens verksamhet och behov. Affärsmodellen är 
att utveckla paketerade eller skräddarsydda IT-lösningar, 
med fokus på Microsoftprodukter, som skapar affärsnytta, 
kostnadseffektivitet och verkligt värde för kunderna och 
sedan bistå med support och förvaltning av de framtagna 
lösningarna. 

Bolagets B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North 
Premier. Bolagets Certified Adviser är Consensus. 

Risker
Innan ett investeringsbeslut tas är det viktigt att överväga alla 
de risker som bedöms vara väsentliga för Precios framtida 
utveckling och för Precios aktie, varför potentiella investerare 
noga bör överväga allt som nämns i avsnittet Riskfaktorer. 

Sammanfattningsvis, är de mest framträdande riskerna med 
att äga aktier i ett bolag vars aktier handlas på en mindre 
handelsplattform att likviditeten i aktien kan vara låg och det 
kan medföra svårigheter att sälja av ett större innehav utan 
att priset på bolagets aktie påverkas väsentligt. En annan stor 
risk är att aktien uppför sig volatilt oberoende av utvecklingen 
i Bolaget.

Bland andra risker som kan påverka Precios framtida utveckling 
är de kostnader som Bolaget kan ådra sig för att rekrytera 
och behålla kompetent personal av väsentlig karaktär. Om 
konjunkturläget försämras skulle det kunna innebära en lägre 
efterfrågan på IT-konsulttjänster vilket skulle leda till lägre 
priser och sämre marginaler för en IT-konsult som Precio.

Tendenser på Precios marknad
Marknadsutsikterna under fortsättningen av 2014 bedöms 
vara relativt goda. Precio upplever en ökad efterfrågan från 
tillverkande företag, ideella organisationer och tjänsteföretag. 
Efterfrågan från offentlig sektor är oförändrad, men inom 
denna sektor förutspås sjunkande timpriser.

Erbjudandet och motiv
Den 27 augusti meddelade Styrelsen, genom pressmeddelande, 
att Precio skall genomföra en företrädesemission med syfte 
att stärka Bolagets beredskap för eventuella rörelseförvärv. 
Denna företrädesemission är det erbjudande som behandlas 
i detta Memorandum. Erbjudandet innebär att aktieägare i 
Bolaget erbjuds att teckna en ny B-aktie för varje nitton aktier 
av serie B som aktieägaren innehade på avstämningsdagen 
den 11 september 2014. Allmänheten är också välkommen att 
ansöka om att teckna aktier i emissionen men deras önskan 
om att teckna kommer bara att tillgodoses om det finns aktier 
kvar efter att alla aktieägare har fått teckna det antal aktier som 
de önskar. Teckningskursen för företrädesemissionen är 5,75 
kronor per aktie.

Precio har erhållit garantiutfästelser om 100 procent av 
emissionsbeloppet av Bolagets största aktieägare, Midsjörevet 
AB.
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VD har ordet

Bolaget och marknaden
Precio har sedan drygt ett år tillbaka haft en mycket positiv 
utveckling med tillväxt och ökad lönsamhet. Tillväxten mätt 
som omsättningsökning ligger på en årstakt av 18 %. Resultat 
och lönsamhet har förbättrats kraftigt och rörelsemarginalen 
för det första halvåret 2014 är strax under 8 %. Räntabiliteten 
på sysselsatt kapital är drygt 14 %. Den finansiella ställningen 
är fortsatt stark med en soliditet på över 75 % och i stort 
sett enbart rörelseskulder. Likviditeten är också god även om 
tillväxten innebär att finansieringsbehovet av rörelsekapital 
ökat.

En del av framgångarna beror på att vi kompletterat vårt 
utbud av högkvalitativa konsulttjänster med paketerade och 
semi-paketerade lösningar. En paketerad lösning innebär 
att vi erbjuder kunden en lösning som utgår från en färdig 
kärna av funktionalitet som sedan kan anpassas till specifika 
behov. Kärnan, eller paketet, säljs som en licens och 
anpassningsarbetet som ett konsultprojekt. Det innebär att 
en del av försäljningen inte är direkt kopplad till arbetad tid 
men givetvis ligger ett tidigare utvecklingsarbete bakom den 
paketerade lösningen. Vi har som princip att inte balansera 
utvecklingsarbete som en tillgång utan allt utvecklingsarbete 
kostnadsförs löpande.
 
De framgångar vi haft med paketerade lösningar gör att vi 
kommer att fortsätta och intensifiera arbetet med att ta 
fram sådana. Det kommer vara en viktig del för vår fortsatta 
tillväxt men även övriga delar av vår leverans som består av 
projektleveranser, förvaltnings- och supportåtaganden samt 
specialistkonsulttjänster kommer, som jag bedömer det, ha en 
positiv utveckling.
 
Bakgrund till emissionen
Detta erbjudande beskriver den företrädesemission som 
du som aktieägare kan ta del av men för att ge bakgrund 
till denna emission vill jag också kommentera den riktade 
emission som styrelsen samtidigt beslutat om i enlighet med 
det bemyndigande som årsstämman givit styrelsen.

Precio befinner sig på en marknad och i ett utvecklingsläge 
där möjligheterna till både nationell och internationell 
expansion är stora. En expansion som kan komma att kräva 
finansiella resurser som inte kan finansieras enbart med 
internt genererade medel utan också ger upphov till behov 
av lånefinansiering och/eller nyemissioner. All expansion 
i Precio kommer att ske i finansiell balans vilket innebär 
att en helt lånefinansierad expansion inte är ett alternativ. 
Möjligheten till finansiering genom tillskott av eget kapital 
är central. Precio har innan beslutade emissioner en ägarbild 
med cirka 1 000 ägare där huvudägarna är involverade i 
Bolagets drift. Bolaget saknar institutionella eller andra starka 
finansiella ägare. I en expansiv fas har Bolaget, och därigenom 
alla ägare, en fördel om ägare av denna typ finns med för att 
t ex garantera en framtida större företrädesemission. Syftet 
med den riktade nyemission som görs i samband med denna 
mindre företrädesemission är att ge Bolaget denna fördel både 
genom tillgång till expertis och kapital. Jag bedömer detta som 
en mycket viktig komponent för att skapa rörelsefrihet och 
handlingskraft för att möjliggöra expansion. 

Den riktade nyemissionen har ett värde för Bolaget, och 
därmed för nuvarande ägare men sker till villkor som gör att 
en företrädesemission med ännu bättre villkor är motiverad 
för att kompensera nuvarande ägare för utspädningseffekten. 
Villkoren är avvägda för att vara attraktiva och jag hoppas 
givetvis att du tycker att erbjudandet är intressant och att du 
fortsatt vill vara ägare i Precio. 

Stockholm den 5 september 2014

Christer Johansson
Verkställande direktör
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Bakgrund och motiv
 
På bolagsstämman den 6 maj 2014 bemyndigades Styrelsen 
att med, eller utan, avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
nyemittera 800 000 aktier av serie B i Bolaget. Den 27 
augusti 2014 meddelade Styrelsen genom pressmeddelande 
att de med stöd av ovan nämnda bemyndigande kommer att 
genomföra två nyemissioner om sammanlagt 792 786 aktier av 
serie B. Nyemissionerna genomförs i syfte att stärka Bolagets 
beredskap för eventuella rörelseförvärv.

En nyemission om totalt 400 000 aktier riktas till tre 
kvalificerade investerare vilka besitter stora kunskaper inom 
bland andra området corporate finance. Styrelsen bedömer att 
denna kompetens är viktig för Bolaget och kommer att vara till 
stor nytta vid eventuella kommande förvärv och vid fortsatt 
kapitalanskaffning. Behovet av denna kompetens motiverar i 
detta fall avvikandet från aktieägarnas företrädesrätt. Priset 
per aktie i den riktade emissionen sätts till 6,20 kronor och 
den sammanlagda utspädningen för befintliga aktieägare 
uppgår till 5,07 procent. Aktierna som emitteras i den riktade 
emissionen äger rätt till utdelning för första gången vid den 
utdelning som bestäms på årsstämman 2015.
 

Den andra emissionen, som är det Erbjudande som behandlas 
i detta Memorandum, är en företrädesemission med 
företrädesrätt för ägare av Bolagets aktier av serie B om totalt 
392 786 B-aktier à 5,75 kronor. För varje 19 aktier av serie B 
berättigas till teckning av en ny aktie. De nya aktierna äger 
rätt till utdelning vid den avstämningsdag för utdelning som 
närmast följer efter Bolagsverket har registrerat emissionen. 
De aktieägare som inte tecknar i företrädesemissionen 
kommer att få sitt ägande utspätt med 5 procent. Bolagets 
största ägare, Midsjörevet AB, garanterar emissionen till 100 
procent av teckningsbeloppet.

Emissionsgarantier
Precio har erhållit garantiutfästelser om 100 procent av 
emissionsbeloppet av Bolagets största aktieägare, Midsjörevet 
AB. Midsjörevet ägs av medlemmar av ledningsgruppen och 
anställda i Precio Systemutveckling AB. Den 27 juni 2014 
lämnade Midsjörevet ett kontantbud till aktieägarna i Precio 
enligt reglerna om budplikt, enbart motiverat av att fullfölja 
budplikten som uppstod vid ett tidigare förvärv. Efter utfallet 
av budpliktsbudet äger Midsjörevet 32,57 procent av det 
totala kapitalet och 31,81 procent av röstetalet i Precio.
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Den 27 augusti 2014 beslutade Styrelsen, med stöd av det 
bemyndigande som den erhållit på årsstämman den 6 maj 
2014, att emittera 392 786 aktier av serie B med företrädesrätt 
till teckning för ägare av Bolagets B-aktie i förhållande till 
innehav.

Härmed inbjuds Bolagets aktieägare samt allmänheten att 
teckna B-aktier i Precio Systemutveckling AB (publ) i enlighet 
med villkoren i Memorandumet. Syftet med emissionen 
är stärka Bolagets finansiella beredskap för eventuella 
rörelseförvärv.

Precio har erhållit garantiutfästelser av Bolagets största 
aktieägare Midsjörevet AB motsvarande 100 procent av 
emissionsbeloppet och företrädesemissionen kommer således

att inbringa 2 258 520 kronor i eget kapital, före sedvanliga 
emissionskostnader.

Styrelsen försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för 
att säkerställa att informationen som presenteras i detta Memorandum, 
såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingen information har utelämnats som kan påverka dess innebörd.

Stockholm den 10 september 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier

Erbjudandet:
Aktie:    Precio Systemutveckling AB (publ) B-aktie. Handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
    kortnamn PRCO B och ISIN-kod SE0000141137.

Avstämningsdag:   Avstämningsdag för fastställande av vilka som skall erhålla företrädesrätt till teckning var den 11
    september 2014. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt var den 8 september 2014. Första dag
    för handel exklusive teckningsrätt var den 9 september 2014.

Teckningstid:   16 september – 30 september 2014.

Teckningskurs:   5,75 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt:   Aktierna emitteras med företrädesrätt för Precios B-aktieägare. För varje (1) befintlig B-aktie, på
    avstämningsdagen, erhålls en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av
    en (1) nyemitterad aktie av serie B, enligt primär företrädesrätt. Aktier som inte tecknas med primär 
    företrädesrätt skall i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning genom subsidiär
    teckningsrätt.

Teckningspost:   Teckning utan stöd av teckningsrätter sker i poster om 1 000 B-aktier à 5 750 kronor.
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
På årsstämman den 6 maj 2014 bemyndigandes Styrelsen att 
med, eller utan, avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
fatta beslut om nyemission om 800 000 aktier av serie B mot 
kontant betalning, genom kvittning eller genom apport. Den 27 
augusti 2014 meddelade Styrelsen, genom pressmeddelande, 
att Precio skall genomföra en fullt garanterad nyemission 
om maximalt 392 786 aktier av serie B till emissionskurs 5,75 
kronor per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare, 
av serie B, som kommer att öka det egna kapitalet med totalt 
2 258 520 kronor före sedvanliga emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning
Ägare av aktier, av Serie B, i Precio äger företrädesrätt till 
teckning av de nyemitterade aktierna i proportion till befintligt 
innehav per avstämningsdagen den 11 september 2014.  För 
varje nitton (19) innehavda B-aktier berättigas till teckning av 
en (1) ny aktie av serie B till kursen 5,75 kronor per aktie, så 
kallad primär företrädesrätt. Aktier som inte tilldelas genom 
primär företrädesrätt skall i första hand tilldelas befintliga 
aktieägare genom subsidiär företrädesrätt.

Avstämningsdag
Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”), 
för fastställande av vilka som äger företrädesrätt att teckna i 
emissionen, var den 11 september 2014. Sista dagen för handel 
i Precios aktie inklusive teckningsrätt var den 8 september 
2014 och första dagen exklusive teckningsrätt var således den 
9 september 2014.

Teckningsrätter
Den primära företrädesrätten utövas med stöd av 
teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för 
varje, på avstämningsdagen, befintlig B-aktie. Teckningsrätter 
inbokas på aktieägares VP-konto/depå utan särskild avisering 
från Euroclear. För teckning av en (1) nyemitterad aktie 
erfordras nitton (19) teckningsrätter. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och således 
utan värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer då att 
avregistreras från aktieägares VP-konto/depå, utan avisering 
från Euroclear.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,75 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske i enlighet med instruktionerna som 
följer nedan, under perioden 16 september – 30 september 
2014. Styrelsen kommer inte att förlänga teckningstiden.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Teckning med stöd av teckningsrätter registreras hos Euroclear 
när betalningen har mottagits av Consensus, vilket normalt 
innebär tre bankdagar efter att betalningen utförts. Teckningen 
registreras först som BTA på tecknarens VP-konto och 
tecknaren erhåller en VP-avi som bekräftar att inbokningen 
har skett. Notera att aktieägare som har förvaltarregistrerat 
innehav via depå hos bank eller fondkommissionär delges 
information från respektive förvaltare. Efter teckningstidens 
utgång kommer emissionen att registreras hos Bolagsverket 
och BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier av serie B, 
utan särskild avisering.

Handel med aktier
De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel 
på NASDAQ OMX First North Premier. Kortnamn för 
Precios B-aktie är PRCO B och ISIN-kod är SE0000141137.

Handel med teckningsrätter och BTA
Varken teckningsrätter eller BTA kommer att handlas på 
organiserad marknadsplats.

Information till direktregistrerade och 
förvaltarregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade B-aktieägare 
i, den av Euroclear förda, aktieboken för Precio erhåller 
förtyckt emissionsredovisning med inbetalningsavi, 
särskild anmälningssedel och en kort introduktion till 
Erbjudandet som behandlas i Memorandumet. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna 
teckningsrätter och antalet aktier som de berättigar till 
teckning av. 

Den som är upptagen i de i anslutning till aktieboken förda 
förteckningarna över panthavare och förmyndare erhåller 
inget utskick utan meddelas separat.

Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav erhåller 
information och anvisningar från respektive förvaltare om 
hur anmälan om teckning och betalning ska ske.

Memorandumet kommer att hållas tillgängligt på Precios 
hemsida www.precio.se och på Consensus hemsida 
www.consensusam.se under hela teckningstiden.
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Aktieägare bosatta utanför Sverige
Erbjudandet riktas inte till aktieägare som är bosatta i USA, 
Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Australien, Japan, Sydafrika 
eller andra länder där deltagande kräver upprättande av 
ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt.

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och har rätt att 
teckna aktier i emissionen skall kontakta Consensus för 
information och anvisningar om hur teckning och betalning 
skall ske på telefonnummer +46 31 745 50 02.

Teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske 
genom samtidig kontant betalning. Betalningen skall vara 
Consensus tillhanda senast den 30 september 2014. Observera 
att betalningen kan ta upp till tre bankdagar att nå mottagaren.

Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av 
nedanstående alternativ:

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I de fall aktieägare önskar utnyttja samtliga erhållna 
teckningsrätter från innehavet på avstämningsdagen för 
teckning, sker anmälan om teckning av aktier genom betalning 
enligt instruktioner på den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear.

Särskild anmälningssedel
I de fall aktieägare önskar utnyttja ett annat antal teckningsrätter 
än det antal som angivits på erhållen emissionsredovisning, 
vare sig aktieägaren önskar teckna aktier för ett lägre belopp än 
den har rätt till enligt utsänd emissionsredovisning eller för ett 
högre belopp genom förvärvade teckningsrätter, skall anmälan 
ske genom särskild anmälningssedel och enligt instruktioner 
angivna på densamma. Den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear skall då inte användas. Särskild anmälningssedel 
finns tillgänglig för nedladdning på www.precio.se samt 
www.consensusam.se.

Ifylld anmälningssedel skall vara Consensus tillhanda senast 
den 30 september 2014 klockan 15.00. Anmälningssedeln kan 
sändas till Consensus via post, e-post eller fax. Ofullständigt 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Inga ändringar får göras i tryckt text på 
anmälningssedeln. I det fall ett för stort belopp betalas in av 
tecknare kommer överskjutande belopp att återbetalas.

Teckning utan företrädesrätt
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedel ”Teckning utan företrädesrätt” som 
finns tillgänglig för nedladdning på www.precio.se samt 
www.consensusam.se under hela teckningstiden. 
Anmälningssedel Teckning utan företrädesrätt skall användas 
av investerare som önskar teckna aktier utan stöd av 
teckningsrätter. Notera att det är viktigt att kryssa i om du 
även har eller inte har tecknat aktier i emissionen med stöd av 
teckningsrätter. 

Ifylld anmälningssedel skall vara Consensus tillhanda senast 
den 30 september 2014 klockan 15.00. Anmälningssedeln 
kan sändas till Consensus via post, e-post eller fax. Endast en 
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Om flera 
anmälningssedlar insändes från samma investerare kommer 
den senast anlända att gälla. Ofullständigt eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Inga ändringar får göras i tryckt text på anmälningssedeln. I 
det fall ett för stort belopp betalas in av tecknare kommer 
överskjutande belopp att återbetalas.

I händelse av överteckning kommer Styrelsen att bestämma 
om tilldelning, varvid aktier som inte tecknats med primär 
företrädesrätt i första hand ska erbjudas samtliga aktieägare 
till teckning genom subsidiär företrädesrätt. Sådan tilldelning 
skall ske pro rata i förhållande till tecknarnas aktieinnehav 
per avstämningsdagen. Eventuella återstående aktier skall 
fördelas mellan övriga tecknare som tecknat utan stöd av 
teckningsrätter. I det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt 
ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier 
som dessa har önskat att teckna och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Notera att garanten Midsjörevet AB har samma rättigheter 
som övriga aktieägare vid teckning och således har subsidiär 
företrädesrätt gentemot övriga tecknare som inte innehar 
aktier på avstämningsdagen.

Efter teckningstidens utgång kommer Consensus att skicka 
ut avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning i emissionen. 
Betalning skall ske enligt instruktioner på avräkningsnotan. 
Leverans av aktier kommer att ske så snart emissionen har 
registrerats av Bolagsverket.
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Anmälningssedlar insändes till:
Consensus Asset Management AB
Att: Emissioner
Box 234
431 23 Mölndal

Tel: 031 745 50 02
Fax: 031 711 22 31
E-post: JS@consensusam.se

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna äger rätt till aktieutdelning från och 
med den avstämningsdag för utdelning som närmast infaller 
efter det att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras via 
pressmeddelande på Precios hemsida www.precio.se 
samt NASDAQ OMX First North Premiers hemsida 
www.nasdaqomxnordic.com snarast möjligt efter att resultatet 
har sammanställts vilket beräknas till vecka 41, oktober 2014.

Övrig information
Consensus är emissionsinstitut, det vill säga utför 
administrativa tjänster och hanterar värdepapper under 
företrädesemissionen. Det innebär inte i sig att den som 
tecknar i emissionen betraktas som kund hos Consensus.
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Riskfaktorer

De risker som behandlas nedan är både bolagsspecifika, branschspecifika och risker relaterade till innehav av värdepapper 
noterade på en mindre lista. De risker som presenteras, görs så utan inbördes rangordning och utgör de risker som Styrelsen 
bedömer vara väsentliga för Precios framtidsutveckling i dagsläget. Det finns naturligtvis en risk att de risker som bedöms vara 
obetydliga i dagsläget, och därför inte behandlas nedan, i framtiden utvecklas till att bli väsentliga för Precios verksamhet.

Marknadsrisker och konkurrens
Precio verkar inom IT-konsultmarknaden, vilken som de 
flesta marknader är känslig för konjunktursvängningar. En 
nedgång i marknadsefterfrågan till följd av en lågkonjunktur 
kan leda till att konkurrensen om de kontrakt som erbjuds på 
marknaden ökar, vilket i sin tur leder till att priserna pressas 
och att marginalerna för IT-konsulter blir lägre. En sådan 
utveckling skulle kunna vara menlig för Precios fortsatta drift 
och leda till en minskad omsättning och sämre resultat.

För att öka konkurrensförmågan, vilket även minskar Bolagets 
konjunkturkänslighet, satsar Precio på att differentiera 
sina tjänster genom att specialisera sig på Microsofts 
utvecklingsverktyg och att erbjuda kunderna mervärde genom 
support, förvaltning och långvariga samarbeten.

Nyckelpersoner
Precio är ett konsultbolag och som för alla konsultbolag är 
personalen den överlägset viktigaste resursen. Personer med 
hög kompetens är mycket efterfrågade i branschen och detta 
gör att Precio kan ådra sig stora kostnader för att rekrytera och 
behålla högkompetenta personer. Vidare är Precio beroende 
av ett antal nyckelpersoner. Om dessa nyckelpersoner skulle 
lämna verksamheten skulle det ha en stor negativ inverkan på 
Bolagets framtida utveckling. Denna risk motverkas till viss 
del genom det relativt stora ägandet av Bolagets aktier som de 
anställda innehar.

Likviditetsrisk
Likviditeten i Precios aktie kan komma att påverkas av ett 
antal olika faktorer så som offentliggörande av bolagsförvärv, 
kvartalsvariationer i Bolagets omsättning och förändring 
av prognoser och rekommendationer för Bolaget av olika 
analytiker. Likviditetsrisken i Precios aktie minskas genom att 
Bolaget har en likviditetsgarant.

Volatilitet
Aktiemarknaden, och i synnerhet marknaden för småbolag, 
har många gånger uppvisat ett volatilt beteende som inte 
enbart är hänförligt till utvecklingen i de underliggande 
bolagen. Denna risk är till viss del sammankopplad med 
risken av låg likviditet i Bolagets aktie.

Teknisk utveckling
Inom IT-konsultbranschen är det av yttersta vikt att hålla sig 
i utvecklingens framkant. Om inte Bolaget hänger med i den
tekniska utvecklingen kommer Bolagets tjänster att tappa i 
attraktivitet jämfört med konkurrenters och detta kommer 
att leda till att Bolaget möter en lägre efterfrågan. För att 
motverka en sådan utveckling är det viktigt att Bolaget 
ständigt vidareutbildar sin personal och att ledningsgruppen 
håller noggrann koll på tendenser i utvecklingen i omvärlden.

Väsentliga kunder
Bolaget har tidigare varit och är fortfarande till viss del 
beroende av ett antal kunder för företagets framgång. De 
tio största kunderna står för ungefär 66 procent av Bolagets 
totala omsättning. Om flera av dessa kunder skulle lämna 
Bolaget skulle verksamhetens fortsatta drift påverkas negativt. 
För att motverka ett beroende av ett fåtal kunder jobbar 
Precio för att bredda sin kundmix och på så sätt diversifiera 
sin uppdragsportfölj.

Framtida kapitalbehov
Precio kan i framtiden komma att behöva ta in ytterligare 
externt kapital för att finansiera eventuella bolagsförvärv eller 
för att täcka en eventuell brist i likviditet som kan uppstå av 
många olika anledningar. Det finns inga garantier för att sådan 
finansiering kan anskaffas till fördelaktiga förhållanden för 
de nuvarande aktieägarna och om de nuvarande aktieägarna 
inte investerar på nytt vid ett sådant tillfälle blir deras ägande 
utspätt.
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Bolaget arbetar med försäljning, utveckling och konsultverksamhet inom områdena IT och Internet. Koncernen består av 
moderbolaget Precio Systemutveckling AB (publ) och dotterbolagen Forum SQL Svenska AB, Precio Vietnam Ltd och Precio 
UK Ltd, samt dotterdöttrarna Precio IT Strategi AB och Precio Industrial Consulting AB. Precio Vietnam Ltd och Precio 
IT Strategi AB agerar underleverantörer till moderbolaget och Precio UK Ltd representerar Bolaget i England. Forum SQL 
Svenska AB och Precio Industrial Consulting AB är för närvarande vilande.

Beskrivning av Bolaget

Precio
Systemutveckling AB

(publ)

Forum SQL Svenska
AB (vilande)

Precio Vietnam Ltd Precio UK Ltd

Precio IT Strategi AB

Precio Industrial
Consultning AB

(vilande)

Precio Systemutveckling AB
Bolagets verksamhet består av utveckling och 
konsultverksamhet inom IT och Internet samt förvaltning 
och support av implementerade lösningar. Precio finns idag 
verksamt med sex kontor i Sverige (Borlänge, Eskilstuna, 
Göteborg, Stockholm, Västerås och Örebro) och ett 
kontor i Vietnam (Ho Chi Minh-staden), samt ett nyöppnat 
försäljningskontor i England (London). Bolaget, som blivit 
expert på att leverera IT-lösningar till hjälporganisationer, 
planerar även att starta upp ett representationskontor i USA 
för att penetrera den amerikanska biståndsmarknaden. Precio 
är Guldpartner till Microsoft inom kompetensområdena 
Collaboration and Content och Application Development 
samt Silverpartner inom Application Integration, Business 
Intelligence och Mobility, dessutom är Bolaget Solution 
Partner till EPiServer. Precio profilerar sig som ett 
kompetenskraftigt IT-företag som lägger stor vikt vid att 
förstå kundens verksamhet och behov.

Affärsmodell
Bolaget utvecklar paketerade eller skräddarsydda IT-lösningar, 
med fokus på Microsoftprodukter, som skapar affärsnytta,
kostnadseffektivitet och verkligt värde för kunderna. Support 
och förvaltning är minst lika viktigt som utveckling och 
implementering. Kravanalys och förståelse för kundens 
verksamhet är avgörande för framgång vid implementering av 
nya IT-lösningar. Bland Precios drygt 120 anställda återfinns 
några av branschens bästa krav- och verksamhetsanalytiker 
och specialisterna har i genomsnitt tio års konsulterfarenhet. 
Bolagets uttalade specialistkompetens, erfarenhet samt 
möjlighet att erbjuda ett stort engagemang gentemot kunderna 
gör Bolaget till en attraktiv och strategisk samarbetspartner. 
Värdeorden är spets, insikt och engagemang och målet är att 
de ska genomsyra hela verksamheten och företagets agerande 
vilket innebär en kund- och leverantörsrelation utöver det 
vanliga.

Bolagets ambition att alltid ligga i teknikens framkant innebär 
att företaget investerar mycket i kompetensutveckling och 
utbildning av sina anställda. Genom en tydlig struktur för 
intern informationsspridning når nyvunnen kompetens ut till 
så många anställda som möjligt.
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Bolagets produkter och tjänster

Sharepoint
SharePoint är en samarbetsplattform som underlättar och 
hjälper till att koordinera arbetet inom ett företag. SharePoint 
innehåller en mängd funktioner som underlättar samarbete 
inom allt från mindre projektgrupper till hela företag. 
Programmet underlättar informationshantering, sökning 
i insamlad information och är ett utmärkt verktyg för 
beslutsstöd.

EPiServer
EPiServer är Nordens mest sålda plattform för hantering 
av webbplatser och av många ansett som världens mest 
användarvänliga webbpubliceringssystem.

Systemutveckling
Olika företag har olika behov beträffande IT-system. Precio 
har genom sin långa erfarenhet blivit ett spetsbolag när det 
kommer till att skräddarsy IT-lösningar som på ett precist sätt 
adresserar de unika behov och affärskrav som ett företag kan 
tänkas ha.

Integration
För att underlätta och effektivisera arbetet i en verksamhet 
är integrationen mellan olika system och applikationer ytterst 
väsentlig. Precios förmåga att förstå kundens verksamhet och 
behov kombinerat med teknisk spetskompetens bidrar här till 
kostnadseffektivisering och mervärde för kunden.

Business Intelligence (”BI”)
Bolagets erbjudande till kund inleds med en grundläggande 
analys av behov och förutsättningar som sedan ligger till 
grund för implementeringen av den slutliga lösningen. Precio 
använder BI-verktyg som präglas av användarvänlighet, 
kapacitet och kostnadseffektivitet. Allt för att ge kunden bästa 
möjliga förutsättningar för att fatta välgrundade, träffsäkra 
beslut.

Mobilitet
Mobila lösningar har blivit en allt viktigare del i Precios 
erbjudanden allt eftersom mönstret för sökning och 
bearbetning av information revolutionerats i och med de 
senaste årens explosionsartade spridning av smarta telefoner 
och surfplattor. Bolagets samlade kompetens inom integration, 
databaser, gränssnittsutveckling och molnteknologi kommer 
till sin fulla rätt i utvecklandet av mobila lösningar. 

Support och förvaltning
Verksamheter förändras med tiden och när verksamheten 
ändras måste IT-systemen anpassas för att möta de nya 
kraven och behoven. Livscykelkostnadsanalyser visar att 
anskaffningskostnaden av verksamhetssystem står för ungefär 
20 procent av den totala kostnaden och resterande 80 procent 
tillfaller förvaltning. Precio erbjuder förebyggande underhåll 
och snabb hjälp vid problem kombinerat med garanterad 
tillgång till kompetens för vidareutveckling av systemen så 
att kunden får möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. 
Bolagets ambition är att etablera långsiktiga kundrelationer 
som skapar mervärde för båda parter.

Paketerade lösningar
Precio erbjuder kostnadseffektiva paketerade intranätlösningar 
för SharePoint och SharePoint Online (Office 365) som 
omfattar allt från inledande krav- och behovsanalys, 
konfiguration och installation till efterföljande support och 
förvaltning. Den paketerade lösningen kan köras direkt som 
den är, eller optimeras för kundens unika behov och tar endast 
4-5 veckor att implementera.
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Kunder
Kunderna är jämnt fördelade mellan den privata och den 
offentliga sektorn, och Bolagets många ramavtal inom den 
offentliga sektorn ger Precio en stor och bred kundbas. 
Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer i 
hela Sverige samt olika internationella biståndsorganisationer. 
De största kunderna är statliga verk och myndigheter 
samt större bolag och de tio största kunderna står för 
ungefär 66 procent av omsättningen. Bolaget har kvar flera 
förvaltningsuppdrag som de haft ända sedan uppstarten.

Konkurrenter
Enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe2 finns det fler än 
6  000 registrerade företag på den svenska IT-konsultmarknaden. 
Företagen är varierande i storlek och konkurrenskraft och 
vissa agerar över hela landet medan andra är lokala aktörer. 
Bolagets specialisering på Microsoftprodukter och främst 
kombinationen av kompetens inom SharePoint och EpiServer 
har visat sig ge Precio en konkurrensfördel. De största 
konkurrenterna enligt Bolagets ledning är de IT-konsultbolag 
som tillika innehar kompetens inom Microsoftprodukter samt 
EPiServer. Konkurrenterna som nämns är Acando, Altran, 
Avega, CGI, Connecta, Fishbone samt HiQ.

Omvärldsanalys

Väsentliga avtal
Bolaget har ett antal avtal av väsentlig karaktär med kunder 
som Trafikverket, WSP Group AB och Västarvet. Precio har 
tidigare varit beroende av ett fåtal enskilda kunder som utgjort 
stor del av omsättningen, men under senare tid har kundmixen 
ökat och lett till ett minskat beroende av specifika kunder. 
Dock utgör fortfarande de tio största kunderna omkring 66 
procent av omsättningen.

Tendenser
Tendenserna under 2014 är att efterfrågan från den privata 
sektorn och ideella organisationer ökar. Efterfrågan från 
offentlig sektor är oförändrad, men ökad konkurrens har lett till 
sjunkande timpriser vid offentliga upphandlingar. Förseningar 
av vissa nya ramavtal till följd av överprövningsprocesser kan 
komma att leda till en nedgång inom den offentliga sektorn. 
Osäkerheten som detta medför har temporärt minskat för 
Precios del genom att möjligheterna till avrop har förlängts 
på vissa gällande avtal.

I övrigt finns det, såvitt Bolagets styrelse känner till, inga 
tendenser, potentiella fordringar eller andra krav som kan 
förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.

2 Creditsafe är ett rikstäckande svenskt kreditupplysningsföretag.
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Informationen som följer är ett sammandrag ur fastställda finansiella rapporter som Bolaget lämnat för tidigare perioder. Den 
finansiella informationen nedan är granskad av Bolagets revisorer med undantag för delårssiffrorna för perioden januari 2014 
– juli 2014 samt januari 2013 – juli 2013. För utförlig finansiell information samt noter och redovisningsprinciper hänvisas till 
Bolagets årsredovisningar, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.precio.se.

Finansiell information i sammandrag
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Finansiell	information	i	sammandrag	

Informationen som följer är ett sammandrag ur fastställda finansiella rapporter som Bolaget lämnat för tidigare 
perioder. Den finansiella informationen nedan är granskad av Bolagets revisorer med undantag för delårssiffrorna 
för perioden januari 2014 – juli 2014 samt januari 2013 – juli 2013. För utförlig finansiell information samt noter 
och redovisningsprinciper hänvisas till Bolagets årsredovisningar, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.precio.se. 

Resultaträkningar i sammandrag     Koncernen     
Belopp i tkr 2014-01-01

-2014-06-30
2013-01-01

-2013-06-30
2013-01-01

-2013-12-31
2012-01-01 

-2012-12-31 
2010-07-01

-2011-12-31
            
Nettoomsättning 67 219 56 868 112 347 111 563 140 143
Rörelsens kostnader -62 031 -56 727 -108 787 -105 927 -132 508
Rörelseresultat 5 188 141 3 560 5 636 7 635
Finansiella intäkter och kostnader 29 15 -28 50 18
Resultat före skatt 5 217 156 3 532 5 686 7 653
Skatt -1 117 -29 -783 -1 730 -2 124
Resultat efter skatt 4 100 127 2 749 3 956 5 529

 

 

 

Balansräkningar i sammandrag     Koncernen     

Belopp i tkr 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
            
Tillgångar           
Anläggningstillgångar 47 845 48 333 47 441 49 154 47 218
Omsättningstillgångar 39 689 32 427 33 699 30 735 34 032
Kassa och bank 9 763 10 835 12 376 10 124 7 084
Summa tillgångar 97 297 91 595 93 517 90 013 88 334
            
Eget kapital och skulder           
Eget kapital 73 879 68 921 71 566 70 656 70 357
Avsättningar och långfristiga skulder 1 679 1 691 1 296 1 932 275
Kortfristiga skulder 21 739 20 983 20 655 17 425 17 702
Summa skulder och eget kapital 97 297 91 595 93 517 90 013 88 334
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Definitioner
Soliditet:     Eget kapital/Totala tillgångar
Kassalikviditet:    Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder
Avkastning på totalt kapital:   (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/Genomsnittligt totalt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital:  (Resultat efter finansiella kostnader + räntekostnader)/Genomsnittligt sysselsatt  
     kapital
Avkastning på eget kapital efter skatt: Årets nettoresultat/Genomsnittligt eget kapital
Rörelsemarginal:    Rörelseresultat/Nettoomsättning
Eget kapital per aktie:   Eget kapital/Antal aktier på datumet
Periodens resultat per aktie:   Årets nettoresultat/Genomsnittligt antal aktier under perioden
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Kassaflödesanalyser i sammandrag     Koncernen     
Belopp i tkr 2014-01-01

-2014-06-30
2013-01-01

-2013-06-30
2013-01-01

-2013-12-31
2012-01-01 

-2012-12-31 
2010-07-01

-2011-12-31
            
Kassaflöde från löpande verksamheten 2 590 -986 3 788 4 990 7 313
Förändringar i rörelsekapital -2 621 3 833 952 2 694 -6 646
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 105 59 122 -722 -1 252
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -1 477 -2 194 -743 -190 -214
Lämnad utdelning - - -1 867 -3 732 -3 712
Förändring av likvida medel -2 613 711 2 252 3 040 -4 511

Nyckeltal     Koncernen     

  2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
  6 mån 6 mån 12 mån 12 mån 18 mån
Soliditet 76% 75% 77% 78% 80%
Kassalikviditet, ggr 2,3 2,1 2,2 2,3 2,3
Avkastning på totalt kapital 11% 0% 4% 6% 6%
Avkastning på sysselsatt kapital 14% 1% 5% 8% 7%
Avkastning på eget kapital efter skatt 11% 0% 4% 6% 5%
Rörelsemarginal (EBITA) 8% 1% 3% 5% 5%
Antal anställda 123 109 113 104 104
Eget kapital per aktie, kr 9,87 9,23 9,58 9,46 9,43
Periodens resultat per aktie, kr 0,55 0,02 0,37 0,53 0,74

Definitioner	
Soliditet: Eget kapital/Totala tillgångar 
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 
Avkastning på totalt kapital:  (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/Genomsnittligt totalt 

kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital:  (Resultat efter finansiella kostnader + räntekostnader)/Genomsnittligt 

sysselsatt kapital 
Avkastning på eget kapital efter skatt: Årets nettoresultat/Genomsnittligt eget kapital 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat/Nettoomsättning 
Eget kapital per aktie: Eget kapital/Antal aktier på datumet 
Periodens resultat per aktie: Årets nettoresultat/Genomsnittligt antal aktier under perioden 
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Under 2011 ändrade Bolaget sitt räkenskapsår till kalenderår 
för att öka jämförbarheten mellan den egna rapporteringen 
och övriga noterade och listade IT-konsultbolag, vilket 
förklarar det förlängda räkenskapsåret. Nya viktiga avtal inom 
den privata sektorn ledde till att den kundgruppen ökade från 
36 till 44 procent av den totala omsättningen.

2012 öppnades ett nytt kontor i Västerås. Bolagets organisation 
förändrades från att vara produkt- och lösningsinriktad till att 
vara geografiskt indelad vilket medförde en större möjlighet 
att tillvarata de specifika möjligheter som lokal efterfrågan 
innebär. Precio gjorde fortsatta framsteg med lösningen för 
ärendehantering för biståndsorganisationer och mötte stort 
intresse från nya uppdragsgivare inom branschen. Den ökade 
omsättningen under 2012 förklaras till stor del av en stärkt 
prisbild för företagets tjänster.

För att bredda sitt erbjudande med vissa utvalda delar offshore 
expanderade Precio, under 2013, sin verksamhet till att även 
ha ett internationellt kontor i Ho Chi Minh-staden i Vietnam. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Bolaget fortsatte att kvalificera sig som Gold- och Silver 
Partner till Microsoft trots att Microsoft väsentligt skärpte sina 
kriterier. Dessa fjädrar i hatten bidrar till att öka efterfrågan 
på Bolagets tjänster. Christer Johansson efterträdde Per Melin 
som verkställande direktör efter att den sistnämnde önskat 
lämna sin befattning. Christer Johansson har lång erfarenhet av 
Precios verksamhet och bransch då han tidigare varit Bolagets 
ekonomichef  i åtta år och suttit med i Styrelsen under sex 
år. Bolagets kombinerade kompetens inom Sharepoint och 
EPiServer visade sig vara en konkurrensfördel och ledde till 
flera vunna upphandlingar.

Ett försäljningskontor öppnades i London under starten av 
2014. Syftet med kontoret är att komma närmare potentiella 
kunder inom framförallt biståndsmarknaden på de brittiska 
öarna. Efterfrågan på paketerade lösningar har fortsatt haft 
en positiv utveckling och avtal har bland andra tecknats med 
Svenska Röda Korset och Australian Red Cross.

Precio Systemutveckling AB 
ÅRSREDOVISNING 2013

Form: Jonas Olsson, Mobile Design  Foto: Carl Henrik Tillberg  Tryck: Stocken Snabbtryck, Sollentuna 2014

 
 



Midsjörevet AB     0 2 437 237 32,57%             2 437 237              31,81%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  0 1 000 935 13,38%             1 000 935              13,06%
Peridot Group AB    0    651 377   8,70%                651 377                8,50%
Kjell Sandin, via kapitalförsäkring        20 000    354 339   5,00%               554 339                7,23%
Rambas AB     0    371 650   4,97%               371 650                4,85%
Andrej Dahllöf      0    270 000   3,61%               270 000                3,52%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   0    241 904                3,23%                241 904                3,16%
Anders Miller     0    193 383   2,58%                193 383                2,52%
Peter Dietrich     0    150 000   2,00%               150 000                1,96%
Spalato AB     0    134 495   1,80%                134 495                1,76%
Delsumma 10 största         20 000 5 805 320  77,85%             6 005 320              78,37%
Övriga aktieägare     0 1 657 616  22,15%             1 657 616              21,63%
Totalt per 2014-08-29         20 000 7 462 936            100,00%             7 662 936            100,00%
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Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning utgöra 
lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor fördelat 
på lägst 6 400 000 aktier och högst 25 600 000 aktier. 
Aktuellt aktiekapital i Bolaget, innan emissionen, uppgår till 
9 353 670 kronor fördelat på 7 482 936 aktier, envar aktie 
med ett kvotvärde på 1,25 kronor. Efter företrädesemissionen 
kommer aktiekapitalet att uppgå till 9 844 652,50 kronor 
fördelat på 7 875 722 aktier.

Enligt bolagsordningen skall Bolagets aktier kunna ges ut av två 
slag, A-aktier och B-aktier. Andelen A-aktier får högst utgöra 
en tiondel av kapitalet och B-aktierna är endast begränsade av 
det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Av Bolagets 
aktier, innan emissionen, utgör 20 000 (0,27 procent) A-aktier 
och 7 462 936 (99,73 procent) B-aktier. Efter att 392 786 nya 
B-aktier emitterats utgör de 20 000 A-aktierna 0,25 procent 
och de 7 855 722 B-aktierna 99,75 procent av det totala antalet 
aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie en 
röst vid Bolagets bolagsstämma. Samtliga aktier har lika rätt 
till utdelning och del i Bolagets vinst samt lika rätt till andel i 
tillgångar vid en eventuell likvidation. Aktierna är upprättade 
enligt Aktiebolagslagen och denominerade i svenska kronor 
(SEK).

Aktiekapital och ägarstruktur

Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner 
i Bolaget.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB (f  d 
VPC), Box 7822, 103 97 Stockholm, som registrerar aktierna 
på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckning
Bolagets B-aktier är från och med 2009 upptagna till handel på 
NASDAQ OMX First North Premier. Handelsbeteckningen 
för Bolagets B-aktie är PRCO B. ISIN-kod för aktien är 
SE0000141137. Bolagets Certified Adviser är Consensus.

Största ägare
Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Precio samt 
övriga aktieägare sammanslaget per den 29 augusti 2014. Det 
totala antalet aktieägare i Bolaget, den 29 augusti 2014, uppgår 
till 959 st.

              Antal        Antal                 Antal                    Antal                   Antal
Ägare         A-aktier    B-aktier        av kapitalet                    röster             av röster
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Utdelningspolicy
Bolagets långsiktiga utdelningspolicy är att hälften av 
vinsten efter skatt skall delas ut till ägarna. Styrelsens 
förslag till utdelning kan dock skilja sig från den 
långsiktiga utdelningspolicyn om goda skäl föreligger.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal 
eller andra överenskommelser mellan bolagets aktieägare. 

Bemyndiganden
Bolagets styrelse bemyndigades på bolagsstämman den 6 
maj 2014 att med, eller utan, avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 
800 000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom 
apport eller genom kvittning. Detta bemyndigande 
utövar Styrelsen i samband med företrädesemissionen, 
som behandlas i detta Memorandum, och den 
riktade emissionen som offentliggjordes genom 
pressmeddelande den 27 augusti 2014.

Övrigt
Bolaget äger inga egna aktier

Grafen visar kursutvecklingen och omsättningen för Bolagets aktie under de senaste tre åren fram till den 10 september 2014, 
vilket var dagen före avstämningsdagen för företrädesrätt i emissionen.

Kursutveckling och omsättning
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Björn Pettersson, ordförande
Född: 1953
Aktieinnehav i Precio: 651 377 B-aktier via Peridot Group AB

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
556922-9841 Herbert Ståhl Invest AB    Suppleant   2013-02-18
556852-4622 Gustavsviks Intressenter AB   Ledamot    2011-09-21
556824-5806 Aktiebolaget Martin G. Anderson   Ordförande   2012-09-28
556802-2387 Nethouse Stockholm AB    Ledamot    2010-06-24
556729-2643 Nethouse Örebro AB    Ledamot    2007-06-25
556696-5678 Nethouse Göteborg Aktiebolag   Ordförande   2006-03-31
556683-9907 Perisoft Aktiebolag    Ledamot    2005-10-27
556609-7654 Info Total Euro AB    Ledamot    2003-10-31
556579-4731 A2D International Aktiebolag   Ledamot    2000-01-18
556574-9990 Nethouse Sverige AB    Ledamot    1999-09-27
556565-1394 Peridot Group AB    Ordförande   1999-03-10
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   Ordförande   2012-05-09
556264-0051 Alpson Invest Aktiebolag    Ledamot    2003-10-31
556201-6112 Beatstone Invest Aktiebolag   Ledamot    2003-11-01
556095-8638 Gustavsvik Resorts AB    Ledamot    2014-05-13
556032-0011 Aktiebolaget Klaes Jansson    Ordförande   2012-11-28
556029-8241 Wollenius Invest AB    Ordförande   2012-11-28
556013-1970 RB Glas & Plast Aktiebolag    Ordförande   2012-12-12

Kjell Sandin, vice ordförande
Född: 1951
Aktieinnehav i Precio: 20 000 A-aktier och 354 339 B-aktier samt 2 437 237 B-aktier via Midsjörevet AB

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
556908-5441 Tillvalsbolaget AB     Suppleant   2013-04-22
556560-6059 SQL, Form För Objekt- Och Relations-   Ledamot    2013-05-24
  orienterad Teknologi AB        
556527-2910 Precio IT Strategi AB    Suppleant   2013-06-13
556508-3903 SQL, Form För Objekt och Relationsorienterade  Ledamot    1995-03-23
  Produkter och Utbildning AB       
556470-8286 Reklambyrån Vamanos Aktiebolag   Ledamot    2003-11-01
556464-7245 Precio Industrial Consulting AB   Suppleant   2013-05-13
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   Ledamot    2004-12-01
556326-9355 B. Gullander Inter Paper Aktiebolag   Ledamot    2003-11-01
556267-0009 PBX Data Aktiebolag    Ledamot    2003-10-30
556263-3288 Företagsekonomiska Institutet 1888 Aktiebolag Ledamot    2010-06-23
556258-5629 Forum SQL Svenska AB    Suppleant   2013-05-20
556231-9813 Markanvändningskonsult Aktiebolaget Markon Ledamot    2007-11-27

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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Joakim Alkman, ledamot
Född: 1963
Aktieinnehav i Precio: 651 377 B-aktier via Peridot Group AB

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
578000-9956 Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt  Ledamot    2010-10-04
556895-4449 Auddly AB     Ordförande   2014-02-15
556802-2387 Nethouse Stockholm AB    Ordförande   2010-06-24
556766-6333 Nethouse Östergötland AB    Ledamot    2008-10-01
556696-5678 Nethouse Göteborg Aktiebolag   Ledamot    2006-03-31
556653-7444 Nethouse Dalarna Aktiebolag   Ledamot    2004-04-27
556579-4731 A2D International Aktiebolag   Ledamot    2000-01-18
556574-9990 Nethouse Sverige AB    Ordförande   2011-11-25
556565-1394 Peridot Group AB    Ledamot, VD   1999-03-10
556553-9862 Nethouse Scandinavia Aktiebolag   Ledamot, VD   1998-05-15
556520-8005 Asperum AB     Suppleant   2003-11-01
556451-3611 NERCIA Utbildning Aktiebolag   Ordförande   2012-05-31
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   Ledamot    2005-10-21

Ove Larsson, ledamot
Född: 1946
Aktieinnehav i Precio: 0 aktier

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
556887-6733 XLENT Consulting Holding AB   Ledamot    2012-05-02
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   Ledamot    2008-10-30

Anders Tufvesson, ledamot
Född: 1951
Aktieinnehav i Precio: 0 aktier

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
556646-5901 Personalpoolen Mellansverige AB   Ordförande   2007-05-28
556613-5652 Hållstallet AB     Suppleant   2003-11-01
556392-5006 Golf  & Sport Future Aktiebolag   Ledamot    2013-01-10
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   Ledamot    2005-10-21
556334-1543 Troggs Aktiebolag     Ledamot, VD   2003-11-01 
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Styrelsens arbetsmetoder
Styrelsen skall, enligt bolagsordningen, ha sitt säte i 
Stockholms kommun och bestå av minst fyra och högst tio 
ledamöter med eller utan suppleanter. Vid årsstämman den 
6 maj 2014 återvaldes styrelseledamöterna Joakim Alkman, 
Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders 
Tufvesson i linje med vad som förslagits av valberedningen. 
Björn Pettersson omvaldes till Styrelsens ordförande, en post 
som han besuttit sedan årsstämman 2012. Joakim Alkman 
och Kjell Sandin utsågs till valberedning. Styrelsens arvode 
fastställdes av årsstämman till 320 000 kronor.

Styrelsens ledamöter besitter kompetens inom områdena 
IT, ekonomi och strategi. Styrelsens arbete följer den 
arbetsordning som fastställts för Styrelsen och vid varje 

ordinarie styrelsesammanträde diskuteras Bolagets 
försäljning, sysselsättningsläge, finansiella ställning, resultat 
och kassaflöden samt den ekonomiska kontrollen, personal-
och organisationsfrågor. Därutöver behandlas även frågor 
av strategisk karaktär, så som Bolagets tjänsteutbud och 
generell affärs- och verksamhetsplan.  År 2013 sammanträdde 
Styrelsen vid fem tillfällen och samtliga ledamöter deltog 
vid varje tillfälle. Hittills under 2014 har Styrelsen haft åtta 
protokollförda sammanträden.

Samtliga ledamotsuppdrag väljs till nästa årsstämma. Ingen i 
Styrelsen har slutit några avtal med Bolaget eller något av dess 
dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Christer Johansson, VD
Född: 1964
Aktieinnehav i Precio: 27 000 B-aktier samt 2 437 237 B-aktier via Midsjörevet AB

Org.nr  Företagsnamn     Funktion   Tillträde
556527-2910 Precio IT Strategi AB    Ledamot    2005-07-27
556508-3903 SQL, Form För Objekt och Relationsorienterade  Ordförande   2003-12-02
  Produkter och Utbildning AB       
556464-7245 Precio Industrial Consulting AB   Ledamot    2005-08-02
556347-2926 Precio Systemutveckling AB (publ)   VD    2013-06-05
556336-9890 Midsjörevet Aktiebolag    Ledamot    1992-10-14
556316-7989 Docere Intelligence Aktiebolag   Suppleant   2010-09-09
556258-5629 Forum SQL Svenska AB    Ledamot, VD   2005-08-02
556225-6122 Docere Education AB    Suppleant   2003-10-31

Revisor
Ernst & Young Aktiebolag (www.ey.com/se) är valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Gunilla 
Andersson som är medlem i FAR och kan nås på adress Box 362, 701 47 Örebro.
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Bolagsinformation – Precio Systemutveckling AB (publ)
Firmanamn       Precio Systemutveckling AB (publ) 
Säte och hemvist       Stockholm län, Stockholm kommun
Organisationsnummer      556347-2926
Bolagsbildning       1988-12-14
Land för bolagsbildning      Sverige 
Start av nuvarande verksamhet     2001
Juridisk form       Publikt aktiebolag 
Lagstiftning       Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Kontorsadress       Sveavägen 165, 113 46 Stockholm
Postadress       Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro 
Telefonnummer       0771 44 00 80
Hemsida       www.precio.se
 

Legala och övriga frågor

Bolagsstyrning
Precio följer inte svensk kod för bolagsstyrning, då svensk 
kod för bolagsstyrning i dagsläget inte är ett krav för bolag 
noterade på NASDAQ OMX First North Premier. 

Styrelsearvode
Vid ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2014 beslutades att 
arvode till Styrelsen för 2014 skall utgå med 80 000 kronor 
till styrelseordföranden samt 60 000 kronor vardera till 
ledamöterna. 

Ersättning till VD
Under räkenskapsåret 2013 utgick lön och andra ersättningar 
till VD (inklusive avgångsvederlag till tidigare VD) om totalt 
2 136 000 kronor.

Ersättning till övriga ledande 
befattningshavare
Under räkenskapsåret 2013 utgick lön och andra ersättningar 
till andra ledande befattningshavare om 5 418 000 kronor.

Tvister och rättsliga förfaranden
Precio är inte och har inte heller varit part i några rättsliga 
förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
ej avgjorda eller sådan som Precio är medvetet om kan 
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen 
haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget har inte heller 
informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part 
i sådana rättsliga förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden.

Försäkringar
Styrelsen anser att Bolaget har ett försäkringsskydd som 
överensstämmer med branschstandard och täcker de risker 
som typiskt sett kan uppstå i verksamheten. Bolaget har 
bland annat ansvarsförsäkringar för direkt och indirekt skada.

Uppgifter om eventuell dom i 
bedrägerirelaterat mål samt konkurser 
och likvidationer
Ingen av Styrelsens ledamöter eller någon av Bolagets 
ledande befattningshavare har under de senaste fem åren 
dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit inblandad i konkurs 
eller forcerad likvidation. Ingen av Styrelsens ledamöter 
eller någon av Bolagets ledande befattningshavare har varit 
föremål för anklagelser eller sanktioner av myndighet eller 
organisation som företräder viss yrkesgrupp eller ålagts 
näringsförbud.

Pensionsförpliktelser
Alla pensionskostnader avser avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Inga andra pensionsförpliktelser finns.
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Transaktioner och avtal med närstående 
och nyckelpersoner samt eventuella 
intressekonflikter
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor 
har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som motpart 
i några av Bolagets affärstransaktioner som är eller har varit 
ovanliga i sin karaktär eller med avseende på villkoren och som 
i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Bolaget har 
inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse 
till eller till förmån för någon av styrelsens ledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisor. Det finns inga familjeband 
mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller 
Bolagets revisor. Det finns inte några intressekonflikter 
mellan de ovanstående styrelseledamöterna och de ledande 
befattningshavarnas skyldigheter gentemot Precio och deras 
privata intressen. Det finns inga avtal mellan Bolaget och 
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna om 
förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats.

Redovisningsprinciper
Bolagets redovisningsprinciper beskrivs på näst sista sidan 
i Bolagets delårsrapport januari-juni 2014 i slutet av detta 
Memorandum. 

Revisorns granskning
Revisorn har granskat och reviderat sammandraget av 
den finansiella informationen för samtliga räkenskapsår 
som innefattas av detta Memorandum. Revisorn har dock 
ej granskat eller reviderat de siffror som kommer från 
delårsrapporterna för januari – juli 2014 samt januari – juli 
2013. Revisorn har ej granskat Delårsrapport januari – juli 
2014 samt övriga delar av Memorandumet.

Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion
Handlingar som Bolagets bolagsordning samt årsredovisningar 
som till någon del ingår eller hänvisas till i detta Memorandum 
finns tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor med 
adress Sveavägen 165, 113 46 Stockholm samt på Bolagets 
hemsida www.precio.se. Om aktieägare eller tänkbara 
investerare önskar ta del av dessa handlingar i tryckt version, 
vänligen kontakta Bolagets huvudkontor på telefonnummer 
0771 44 00 80.

Rådgivare
Consensus är Bolagets finansiella rådgivare och bistår även 
som emissionsinstitut. Consensus har bistått Bolaget i 
upprättandet av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter 
härrör från Precio friskriver sig Consensus från allt ansvar i 
förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering 
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna 
i detta Memorandum. Consensus äger inga aktier i Precio.
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Allmänt
Följande är en sammanfattning av vissa svenska skatteregler 
som kan komma att aktualiseras i samband med innehav 
av och handel med aktier i Precio. Sammanfattningen 
är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges. Denna sammanfattning är inte avsedd att vara 
uttömmande och omfattar inte situationer då värdepapper 
innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet; situationer 
då värdepapper innehas av handelsbolag, investmentföretag 
eller investeringsfonder; de särskilda reglerna om skattefri 
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) 
och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då 
investeraren innehar aktier eller teckningsrätter i Bolaget som 
anses vara näringsbetingade; de särskilda reglerna som kan bli 
tillämpliga på innehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag 
eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier; 
utländska företag som bedriver verksamhet från fast 
driftsställe i Sverige; utländska företag som har varit svenska 
företag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
innehavare av värdepapper beror på dennes specifika situation. 
Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna 
nedan kan aktualiseras. Varje innehavare av aktier och andra 
värdepapper bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning 
av Erbjudandet för dennes del, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 

Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkomster 
såsom utdelning och kapitalvinster avseende 
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade 
delägarrätter med 30 % i inkomstslaget kapital. För fysiska 
personer innehålls normalt preliminär skatt avseende 
utdelning med 30 %. Den preliminära skatten innehålls av 
Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 
vid avyttring av aktier och andra delägarrätter såsom 
teckningsrätter och teckningsoptioner beräknas normalt 
som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag 
för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet 
(anskaffningsutgifter). Omkostnadsbeloppet för samtliga 
delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att 
betalda och tecknade aktier inte anses vara av samma slag och 
sort som de aktier vilka berättigade till företräde i emissionen

Skattefrågor i Sverige

förrän beslutet om nyemission registrerats. Detsamma 
torde gälla för de värdepapper som ingår i så kallade betalda 
tecknade aktier (BTA). För marknadsnoterade delägarrätter, 
såsom aktierna i Bolaget, får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 % av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
Schablonmetoden får inte tillämpas på teckningsoptioner och 
inte heller på teckningsrätter som grundats på tidigare innehav 
av aktier i Bolaget. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier 
och marknadsnoterade delägarrätter (såsom teckningsrätter 
och marknadsnoterade teckningsoptioner) får dras av fullt 
ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma 
år dels på aktier och dels på marknadsnoterade delägarrätter 
(utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). 
Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet medges avdrag mot övriga inkomster 
samma år i inkomstslaget kapital med 70 % av förlusten. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt 
samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 % av underskott upp till 100 
000 kr och med 21 % av återstående del. Underskottet kan 
inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas normalt 
för all inkomst, inklusive skattepliktig utdelning och 
kapitalvinst i inkomstslaget näringsverksamhet, med en 
statlig inkomstskatt om 22 %. Preliminärskatt på utdelning 
innehålls inte för aktiebolag. Beräkningen av kapitalvinst 
respektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som 
för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. Avdrag 
för kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter medges 
endast mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma koncern med 
vilka rätt att utväxla koncernbidrag föreligger. Kapitalförlust 
på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden.
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Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 %. Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal 
som Sverige ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av Euroclear 
Sweden AB vid utdelningstillfället. Om aktierna är 
förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. I 
vissa fall kan direktnedsättning ske till skatteavtalets skattesats 
redan vid skatteavdraget. I de fall kupongskatt innehålls med 
30 % vid utbetalning till någon som har rätt att beskattas enligt 
en lägre skattesats kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner och 
teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring 
av sådana värdepapper. Aktieägare eller innehavare av 
teckningsoptioner eller teckningsrätter kan dock bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel 
kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring 
av vissa värdepapper, såsom aktier, teckningsoptioner 
och teckningsrätter, om de vid något tillfälle under det 
kalenderår då avyttring skett eller under de föregående tio 
kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom 
skatteavtal.
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Antagen 2013-04-25

§ 1 Firma
Bolagets firma är Precio Systemutveckling AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall genom hel- eller delägda bolag arbeta inom området IT och Internet med försäljning, utveckling, 
konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor.

§ 5 Antal Aktier
Antal aktier skall vara lägst 6.400.000 och högst 25.600.000 stycken.

Aktieslag
Aktierna skall kunna utges av två slag: A-aktier och B-aktier. A-aktierna skall utgöra högst tio procent och B-aktierna högst 
hundra procent av aktiekapitalet.

Rösträtt
Varje A-aktie medför tio röster och varje B-aktie medför en röst.
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i 
röstetalet.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 4-10 ledamöter med eller utan suppleanter.

§ 7 Revisorer
På årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex 
och senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska 
Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara uppskriven i utskrift av hela aktieboken, avseende 
förhållandena, fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.

Bolagsordning
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§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordningen.
4.   Val av en eller två protokolljusterare
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och
      koncernrevisionsberättelse.
7.   Beslut
              a)   om fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
      b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter.
9.   Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Bolagsstämma skall hållas i
      Stockholm, Eskilstuna eller Örebro.

§ 11 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier 
av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A eller serie B, ska samtliga 
aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier i 
samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya av samma aktieslag. Vad nu 
sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.
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Delårsrapport januari - juni 2014
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Precio Systemutveckling AB (publ)

org.nr 556347-2926
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro

0771 44 00 80

www.precio.se

Consensus Asset Management AB (publ)

org.nr 556474-6518
Box 234, 431 23 Mölndal

031 745 50 00

www.consensusam.se

Adresser
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