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First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North 

 regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en 

 placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.  

Det är Nasdaq Stockholm som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Avanza har utsetts till Certified Adviser för Lyko.



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige av aktier i Lyko Group AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) 
och upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Med ”Lyko”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i Prospektet, beroende på 
sammanhanget, Lyko Group AB (publ), den koncern vari Lyko är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med ”Huvudägarna” avses, beroende på samman-
hanget, Lyko Holding AB (”Lyko Holding”) och Bellbox Holding AB och med ”Säljande Aktieägarna” avses Bellbox Holding AB, Shikra Capital AB, Terry 
Holdings AB och Per Sjödell, beroende på sammanhanget. Med ”Global Coordinator och Bookrunner” avses ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”). Se avsnittet 
”Definitioner” för definitioner av dessa samt andra begrepp i Prospektet.

De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i 
Prospektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som base-
ras på avrundade siffror. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK.

Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör 
 Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, är hämtad från 
Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som 
skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av Prospektet eller något annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i sådan 
jurisdiktion. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Prospektet åläggs av Bolaget 
och Global Coordinator och Bookrunner att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Vare sig Bolaget eller någon av Global Coordinator och Bookrunner 
tar något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Aktierna i 
Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller av någon annan 
delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier kommer att göras i enlighet med Regulation S i Securities 
Act. Aktierna får inte säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas i USA. Mångfaldigande och spridning av hela eller delar av Prospektet i USA och röjande av dess inne-
håll är förbjudet. Aktierna i Erbjudandet har inte godkänts av vare sig federal eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller annan amerikansk myndighet. Inte 
heller har någon sådan myndighet bekräftat riktigheten eller tillförlitligheten i Prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Prospektet distribueras endast till och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”) eller (iii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till 
(d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Prospektet riktar sig endast till rele-
vanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som Prospektet avser är endast 
tillgänglig för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer.

Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment. Prospektet har endast upprättats i en svenskspråkig version.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Global Coordinator och Bookrunner komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än 
den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-mark-
naden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier 
och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Global Coordinator och Bookrunner har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen 
garanti för att stabilisering kommer att genomföras. 

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris 
som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Global Coordinator och 
Bookrunner offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Global Coordinator och Bookrunner att 
offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom 
vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt 
sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förut-
ser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man 
känner till” eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida 
finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt 
andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalan-
den är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan 
komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som 
uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller 
indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella 
investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verksamhetsbeskrivning” och ”Operationell och finansiell översikt”, 
vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Varken Bolaget, 
Säljande Aktieägarna eller Global Coordinator och Bookrunner lämnar några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser 
det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar.

I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer 
att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Prospektet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felak-
tiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i 
synnerhet de ekonomiska förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, brist på attraktiva produkter att sälja, förändringar som påverkar räntenivåer, 
förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt inträffande av olyckor eller systematiska leveransbrister.

Efter dagen för Prospektet tar varken Bolaget, Säljande Aktieägarna eller Global Coordinator och Bookrunner något ansvar för att uppdatera något framtidsinriktat utta-
lande eller för att anpassa dessa uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag eller Nasdaq First North Premiers regelverk för 
emittenter.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Lykos verksamhet och den marknad som Lyko är verksamt på. Sådan information är baserad på 
Bolagets analys av flera olika källor, däribland Euromonitor International (tredjepartskälla).

Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständig-
heten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation 
som finns i Prospektet vilken har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter (tredjepartskällor). Bransch- och marknadsinformation är till sin 
natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, 
vilka till sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den rele-
vanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om, genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

VIKTIG INFORMATION OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 12 december 2017. Institutionella investerare 
beräknas att omkring den 12 december 2017 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för tilldelade aktier 
hanterats av ABGSC kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller anvisat VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av 
betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Lyko medför att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värde-
pappersdepå eller VP-konto förrän tidigast 14 december 2017. Handel i Lykos aktier på Nasdaq First North Premier beräknas komma att påbörjas omkring den 12 
december 2017. Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast 14 december 2017 kan innebära att 
förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot 
eller värdepappersdepån.



INNEHÅLL
SAMMANFATTNING........................................................................  2

RISKFAKTORER ..............................................................................  11

 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO ...............................  20

BAKGRUND OCH MOTIV ...............................................................  21

ORD FRÅN GRUNDARNA ...............................................................  23 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR .......................................................  24

MARKNADSÖVERSIKT ...................................................................  28

VERKSAMHETSBESKRIVNING ........................................................  41

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION .........................  53

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT...............................  68

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL  

INFORMATION ................................................................................  84

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR .....  86

BOLAGSSTYRNING .......................................................................  90

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN ................................  93

BOLAGSORDNING PER DAGEN FÖR PROSPEKTET .....................  97

BOLAGSORDNING FÖR ANTAGANDE VID NOTERINGEN ...........  99

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION .......  100

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE ...........................................................  104

DEFINITIONSLISTA .........................................................................  106

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION ........................................  F-1

ADRESSER ......................................................................................  A-1

VISSA DEFINITIONER

ABGSC ABG Sundal Collier AB.
Cornerstone Investors Swedbank Robur Fonder AB och 
 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ).
Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB.
Nasdaq First North Premier En alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.
Global Coordinator och Bookrunner ABGSC.
Huvudägarna Lyko Holding AB och Bellbox Holding AB.
Lyko, Bolaget eller Koncernen Lyko Group AB (publ), den 
koncern vari Lyko är moderbolag eller ett dotterbolag i koncer-
nen, beroende på sammanhanget.

Lyko Holding Lyko Holding AB. 
SEK Svensk krona.
Säljande Aktieägare Bellbox Holding AB, med adress, c/o 
Fidelio Capital AB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm,  
Shikra Capital AB, med adress Högstigen 1, 182 73 Stocksund, 
Terry Holdings AB, med adress Malmskillnadsgatan 60,  
111 38 Stockholm och Per Sjödell, med adress Runmarö 
Söderby 834, 130 38 Runmarö.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandepris 50 SEK per aktie

Anmälningsperiod för allmänheten 1–8 december 2017

Första handelsdag i Lykos aktier 12 december 2017 

Likviddag 14 december 2017

Övrigt Kortnamn (ticker): LYKO

ISIN-kod: SE0010468918

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké för perioden 
1 januari – 31 december 2017

16 februari 2018

Årsredovisning 2017 4 april 2018

Delårsrapport för perioden  
1 januari 2018 – 31 mars 2018

25 april 2018

Årsstämma 2018 25 april 2018
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SAMMANFATTNING

Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska 
innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7). Denna 

sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av 
värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, kan det finnas luckor i 

numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ 
av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information 
att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskriv-

ning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i 
värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om 
yrkande avseende information i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i 
enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översätt-
ning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de 
personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfatt-
ningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet, eller om den inte, läst 
tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägan-
det att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke till  
 finansiella mellan
händers användning 
av Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsälj-
ning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Lyko Group AB (publ), org. nr. 556975-8229.

B.2 Emittentens säte och 
bolagsform

Lyko har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och 
bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt.

Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 
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AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE, FORTS.

B.3 Beskrivning av 
 emittentens 
verksamhet

Lyko är en omnikanalplattform1) för hårvård och skönhet. Verksamheten består av webbplatserna Lyko.
se, en av Sveriges ledande2), 3) destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no samt 
helägda butiker i Sverige och Norge, 40 per dagen för Prospektet, varav 39 med tillhörande salonger.

Bolaget erbjuder sina kunder ett brett produktutbud inom hårvård och skönhet, genom såväl en modern 
e-handelsplattform och webbplats som genom butiker. Lyko är den största e-handelsaktören inom 
hårvård och skönhet i Sverige och en ledande aktör inom professionell hårvård i Sverige.2), 3), 4) Bolaget 
anser även att dess ledande ställning inom professionell hårvård utgör en stark grund från vilken Bolaget 
kan fortsätta att växa in i andra kategorier inom skönhet.

1) Omnikanalbaserad handelsplattform. Med omnikanal avses försäljning genom ett flertal kanaler, med fokus på en helintegrerad 
konsumentupplevelse och harmoniserad prisbild över samtliga kanaler.

2) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte 
finns tillgängligt) för de största specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, 
Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 
2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers 
webbsida.

3) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats 
((www).lyko.se) jämfört med motsvarande statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, 
Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). Statistiken över sidvisningar och unika 
 besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

4) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, 
NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, 
Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har analyserats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredo-
visningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive 
aktörers webbsida.

B.4a Trender Bolagets marknad, hårvård och skönhet för konsumenter, har en ocyklisk och konjunktursokänslig 
karaktär, vilket skulle kunna bero på att produkter såsom schampo, balsam och hudkräm tillgodoser 
grundläggande behov i konsumenters vardag och att konsumenter därför fortsätter att köpa och konsu-
mera dessa produkter även under en svagare ekonomisk konjunktur. Bolagets marknad har, likt andra 
konsumentorienterade branscher, rört sig mot att försäljning i allt större utsträckning sker online. I takt 
med att handeln förflyttas mellan fysiska butiker och e-handel har även konsumentens köpbeteende 
förändrats. Bolagets bedömning är att konsumenter i allt större utsträckning rör sig obehindrat mellan 
olika försäljningskanaler och kan till exempel undersöka produktbud via mobiltelefon, lägga beställ-
ningar via dator och hämta ut beställningar i butik.

B.5 Beskrivning av 
Koncernen och 
 Bolagets plats i 
Koncernen

Koncernen omfattar moderbolaget Lyko Group AB (publ) och fyra direkt och indirekt ägda 
dotterbolag. 

B.6 Större aktieägare, 
kontroll över Bolaget 
och anmälningsplik
tiga personer, större 
aktieägare samt 
kontroll

Per dagen för Prospektet har Lyko tolv aktieägare. Lykos största aktieägare per dagen för Prospektet är 
Lyko Holding med 395 415 stamaktier av serie A och 402 790 preferensaktier av serie B1, totalt 798 205 
aktier, motsvarande cirka 79,85 procent av aktierna och samtliga röster i Bolaget, och Bellbox Holding 
AB med 80 978 stamaktier av serie A, 80 978 preferensaktier av serie B1 och 1 preferensaktie av serie C, 
totalt 161 957 aktier, motsvarande cirka 16,2 procent av aktierna och samtliga röster i Bolaget.

Mellan befintliga aktieägare finns ett aktieägaravtal som reglerar bland annat bolagsstyrning och aktie-
överlåtelser i Bolaget. Aktieägaravtalet kommer upphöra vid noteringen av Bolaget.
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AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE, FORTS.

B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag

Om inte annat anges har den utvalda finansiella informationen som redovisas nedan hämtats från (i) 
Lykos reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 
31 december 2016 och 2015, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards, såsom de antagits av EU (”IFRS”), och reviderats av Lykos oberoende revisorer i enlighet med 
vad som anges i deras rapport (RevR 5) som är bilagd de historiska finansiella rapporterna, och (ii), 
gällande informationen för det tredje kvartalet 2016 och det tredje kvartalet 2017, Lykos översiktligt 
granskade delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2017 upprättad i enlighet med IAS 34.

Lyko Group AB bildades i november 2014 i samband med samgåendet av Lyko Hair AB (numera “Lyko 
Online AB”) och Bellbox AB (numera “Lyko Retail AB”). För räkenskapsåret 2014 visas således den 
finansiella informationen för bolagen Lyko Online AB (”Lyko Online”) och Lyko Retail AB (”Lyko 
Retail”) separat, vilken är hämtad från respektive bolags reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 
2014, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR) 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Lyko Group AB
Lyko 

Online AB
Lyko 

Retail AB
För niomånadersperioden 

som avslutades den  
30 september

För räkenskapsåret som 
avslutades den 

31 december

För räkenskapsåret som 
avslutades den

31 december

2017
(IFRS)

2016
(IFRS)

2016
(IFRS)

2015
(IFRS)

2014
(K3)

2014
(K3)

MSEK (Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

Nettoomsättning 528,3 450,9 642,8 502,4 191,5 200,0
Övriga rörelseintäkter 6,3 3,8 15,1 8,0 1,9 6,2
Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5 193,4 206,2

Handelsvaror –257,7 –222,2 –321,0 –248,8 –103,7 –93,6
Övriga externa kostnader –131,3 –101,7 –147,1 –128,8 –59,7 –41,5
Personalkostnader –113,2 –93,5 –137,5 –109,1 –24,5 –58,8
Av- och nedskrivningar –16,7 –11,9 –17,2 –11,8 –1,6 –7,2
Övriga rörelsekostnader – – –0,2 –0,1 –0,1 –
Rörelseresultat (EBIT) 15,7 25,4 34,8 11,9 3,9 5,0
       
Resultat från andelar i koncernföretag – – –0,1 – – –
Finansiella intäkter 4,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Finansiella kostnader –45,2 –18,7 –27,0 –3,2 –0,4 –1,4
Resultat efter finansiella poster –25,1 6,7 7,8 8,7 3,4 3,9
       
Förändring av periodiseringsfond – – – – –0,6 –
Skillnad mellan bokförd avskrivning 
och avskrivning enligt plan – – – – –1,2 –
Resultat före skatt –25,1 6,7 7,8 8,7 1,7 3,9

Skatt på periodens resultat –0,3 –0,4 –2,9 –3,0 –0,4 –1,4
Periodens resultat –25,5 6,3 4,9 5,7 1,3 2,5
       
Resultat per stamaktie, SEK –0,57 0,05 0,05 0,06
Resultat per stamaktie efter utspäd-
ning, SEK –0,57 0,05 0,05 0,06
     
Antal stamaktier 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583
Antal stamaktier efter full utspädning 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583
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AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE, FORTS.

B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag, forts.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Lyko Group AB
Lyko 

Online AB
Lyko 

Retail AB
För niomånadersperioden 

som avslutades den  
30 september

För räkenskapsåret som 
avslutades den 

31 december

För räkenskapsåret som 
avslutades den

31 december

2017
(IFRS)

2016
(IFRS)

2016
(IFRS)

2015
(IFRS)

2014
(K3)

2014
(K3)

MSEK (Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

TILLGÅNGAR   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 285,8 277,8 278,7 270,1 8,0 11,5
Materiella anläggningstillgångar 46,6 48,3 46,6 45,9 1,3 23,2
Finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,2 0,3 0,3 – 0,0
Summa anläggningstillgångar 332,7 326,3 325,5 316,2 9,3 34,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Varulager 152,8 126,0 139,1 109,6 44,6 54,0
Kundfordringar 3,9 0,9 2,7 0,4 0,0 3,1
Övriga fordringar 8,0 3,8 6,8 7,0 3,7 4,2
Aktuell skattefordran 1,1  – – – 0,2 0,7
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 23,0 17,1 21,2 18,1 5,0 12,7
Likvida medel 2,8 1,0 12,7 3,8 0,1 4,5
Summa omsättningstillgångar 191,6 148,8 182,5 139,0 53,7 79,3

SUMMA TILLGÅNGAR 524,3 475,1 508,0 455,2 63,0 114,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

EGET KAPITAL
Aktiekapital 0,5 0,1 0,1 0,1 1,6 0,1
Övrigt tillskjutet kapital 100,1 100,5 100,5 100,5 – –
Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat –14,6 13,4 10,9 5,5 5,9 36,7
Eget kapital hänförligt till 
 moderbolagets aktieägare 86,1 114,0 111,4 106,0 7,5 36,8

Summa eget kapital 86,1 114,0 111,4 106,0 7,5 36,8

Obeskattade reserver – – – – 4,5 –

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för skatter – – – – – 5,6
Övriga avsättningar – – – – – 1,6
Summa avsättningar – – – – – 7,2

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Skulder till kreditinstitut 34,4 10,2 6,2 14,6 2,8 10,4
Uppskjuten skatteskuld 7,2 6,6 6,9 7,7 – –
Övriga långfristiga skulder 4,1 6,0 6,7 2,7 0,0 –
Övriga avsättningar – – 1,3 3,0 – –
Summa långfristiga skulder 45,8 22,8 21,0 28,0 2,8 10,4

KORTFRISTIGA SKULDER   
Skulder till kreditinstitut 9,9 7,7 7,0 8,0 1,0 4,2
Leverantörsskulder 89,0 78,0 96,4 79,4 25,1 40,2
Checkräkningskredit 1,1 10,6 – – 10,0 –
Aktuella skatteskulder – 1,6 3,5 0,1 – –
Övriga kortfristiga skulder 260,9 222,6 237,2 209,0 3,6 5,6
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 30,3 16,8 31,4 24,6 5,4 9,2
Kortfristiga avsättningar 1,3 1,1 – – – –
Skulder till koncernföretag – –  –  – 3,0 0,4
Summa kortfristiga skulder 392,5 338,4 375,6 321,1 48,2 59,6

Summa skulder 438,3 361,1 396,6 349,1 51,0 70,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 524,3 475,1 508,0 455,2 63,0 114,0
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AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE, FORTS.

B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag, forts.

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

Lyko Group AB

Lyko 
Online 

AB
Lyko 

Retail AB
För niomånadersperioden 

som avslutades den  
30 september

För räkenskapsåret som 
avslutades den 

31 december

För räkenskapsåret som 
avslutades den

31 december

MSEK
2017

(IFRS)
2016

(IFRS)
2016

(IFRS)
2015

(IFRS)
2014
(K3)

2014
(K3)

(Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat efter finansiella poster –25,1 6,7 7,8 8,7 3,4 3,9
Avskrivningar och nedskrivningar 16,7 11,9 17,2 11,8 1,6 7,2
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 39,9 14,2 25,1 0,6 – –
Betald skatt –4,6 –0,0 –0,4 –0,8 –0,4 –0,2
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten före förändringar av 
rörelsekapital 26,8 32,8 49,6 20,3 4,6 10,9 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL     
Förändringar av varulager –13,7 –16,4 –29,5 –11,0 –12,0 –6,5
Förändringar av rörelsefordringar –4,2 3,8 –5,1 1,4 –2,2 –7,5
Förändringar av rörelseskulder –26,0 –12,4 27,5 28,2 10,9 15,0
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –17,1 7,8 42,6 38,9 1,4 11,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av materiella anläggningstill-
gångar – – 0,2 – – –
Förvärv av materiella anläggningstill-
gångar –11,9 –7,4 –14,8 –31,5 –3,7 –11,4
Förändring av finansiella anläggnings-
tillgångar – 0,0 –0,0 –0,2 – 0,5
Förvärv av immateriella anläggnings-
tillgångar –11,9 –9,1 –12,0 –6,3 –0,4 –2,9
Kassaflöde från investerings-
verksamheten –23,7 –16,6 –26,6 –38,0 –4,1 –13,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission – – – 1,6 – –
Upptagna lån 39,1 1,2 – 4,0 – 4,2
Amortering av lån –8,0 –6,0 –9,4 – –2,8 –4,0
Förändring av avsättningar – – –1,7 0,1 – –
Förändring av övriga långfristig skuld –1,3 –0,0 4,0 2,6 – –
Erhållna aktieägartillskott – – – – 1,8 –
Förändring checkräkningskredit 1,1 10,6 – – 3,7 –
Omräkningsdifferens 0,1 0,2 – – – –0,1
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 31,0 5,9 –7,1 8,3 2,8 0,1

Periodens kassaflöde –9,9 –2,8 8,9 9,2 0,0 –1,8
Likvida medel vid periodens början 12,7 3,8 3,8 –5,4 0,1 6,3
Likvida medel vid periodens slut 2,8 1,0 12,7 3,8 0,1 4,5
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AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE, FORTS.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari 2014 – 30 september 2017
2014 förvärvade Lyko Group AB det nuvarande dotterbolaget Lyko Retail AB (556703-0993) från 
dåvarande ägaren Bellbox Holding. Under 2015 förvärvades även Concept YOU AB (556703-0993) för 
att lyfta koncernens salongsverksamhet och skapa ett nytt koncept inom butiksverksamheten, Lyko 
Concept. Under 2015 fusionerades bolagen Bellbox Hårvårdsbaren (556580-5073) och B&B Stock-
holm (556798-0213) upp i Lyko Retail AB. Under 2017 förvärvades Affektion kosmetik i ett led att 
knyta till sig nya leverantörer och varumärken i produktsegment man tidigare saknat.

Väsentliga händelser sedan den 30 september 2017
Joanna Hummel tillträdde som VD den 11 oktober.

B.8 Proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat lämnas i Prospektet.

B.10 Anmärkningar i 
revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 för Lyko Hair AB (numera Lyko Online AB) och Bellbox 
AB (numera Lyko Retail AB) avviker från standardformuleringen. Anmärkningarna hänförde sig till att 
skatter och avgifter betalats för sent.

B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Lyko anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov 
under den kommande tolvmånadersperioden.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Slag av värdepapper Aktier i Lyko Group AB (publ), ISIN-kod: SE0010468918.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal aktier i 
Bolaget

Per dagen för Prospektet finns det 510 878 stamaktier av serie A, 483 768 preferensaktier av serie B1, 
4 887 preferensaktier av serie B2 samt 1 preferensaktie av serie C i Bolaget. Aktierna har ett kvotvärde 
om cirka 0,500235 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperen

Bolaget kan ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier av serie A, B-preferensaktier (av upp till tio serier) 
samt C-preferensaktier. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma, och 
varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget 
emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, vid en kontantemission eller en kvittnings-
emission, har aktieägarna företrädesrätt enligt vad som framgår av bolagsordningen. Samtliga aktier i 
Bolaget har rätt till utdelning samt rätt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
 likvidation enligt vad som framgår enligt bolagsordningen.

C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Upptagande till 
handel på reglerad 
marknad

Ej tillämplig. Bolagets styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. 
Nasdaq Stockholm har den 17 november 2017 beslutat att godkänna Bolagets ansökan på vissa sedvan-
liga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Första dag 
för handel i Bolagets aktie är preliminärt bestämt till den 12 december 2017.

C.7 Utdelningspolicy Styrelsen i Lyko kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt 
expansion. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Därefter 
kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens 
utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt 
expansionsplaner.
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende emittenten 
och dess verksamhet

Huvudsakliga risker relaterade till Lyko och dess verksamhet består av:
 ● Risker som hänför sig till konkurrenters eller nya aktörers marknadsinträden eller expansion, vilket 
kan reducera Lykos marknadsandel och ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat 
och finansiella ställning,

 ● Risker som hänför sig till en negativ makroekonomisk utveckling eller en försvagning av detaljhan-
delsmarknaden och förändringar av företags och konsumenters köpkraft, vilket kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning,

 ● Risken att trenden mot onlineförsäljning stagnerar, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning,

 ● Risken att Lykos renommé och varumärke försämras, vilket kan leda till en förlust av försäljnings- 
eller tillväxtmöjligheter vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
resultat och finansiella ställning,

 ● Risken för fel eller avbrott i Lykos processer för logistik som kan innebära att Lyko inte kan leverera 
kundernas inköp i tid, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
resultat och finansiella ställning, 

 ● Risken att Lyko inte har möjlighet att hantera sin tillväxt på ett effektivt sätt eller att den förväntade 
tillväxt som Lykos affärsplan grundar sig på inte uppnås, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning, och

 ● Risken för att leverantörer, distributörer och varumärkesägare säger upp eller begränsar Lykos rätt att 
sälja några eller alla deras produkter, vilket kan begränsa Lykos möjlighet att erbjuda ett brett 
produktsortiment och få en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

D.3 Huvudsakliga risker 
avseende 
värdepapperen

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Lykos 
aktie faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Riskfaktorerna 
som avser Erbjudandet och Lykos aktie inkluderar:

 ● Risken för att priset i Erbjudandet inte kommer att motsvara det pris till vilket aktierna i Lyko 
kommer att handlas för på börsen efter Erbjudandets genomförande samt risken för att en aktiv och 
likvid marknad inte kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att den inte kommer att bestå 
efter att Erbjudandet genomförts.

 ● Risken att Huvudägarna, som kommer att fortsätta ha betydande kontroll över Lyko efter Erbjudan-
det, kan ha intressen som avviker från eller konkurrerar med Lykos och/eller andra aktieägares intres-
sen, samt

 ● Risken att aktieägare i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för begränsningar som inskränker eller 
försvårar deras möjlighet till deltagande i framtida nyemissioner samt att sådana emissioner, för det fall 
sådana aktieägare inte kan delta, kan späda ut deras innehav i Bolaget.



SAMMANFATTNING

9INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)

AVSNITT E – ERBJUDANDET

E.1 Emissionsintäkter och 
emissionskostnader

I samband med Erbjudandet genomför Lyko en nyemission som förväntas generera intäkter om 
223 MSEK, motsvarande cirka 203 MSEK efter emissionskostnader, förutsatt att Erbjudandet genom-
förs i sin helhet. 

Bolagets kostnader i samband med Erbjudandet och upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq First 
North Premier beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till provi-
sionsersättning till Global Coordinator och Bookrunner, skattemässig och juridisk rådgivning, revisorer 
samt tryckning och  distribution av Prospektet.

Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från försäljningen av de aktier som Lyko Holding och de 
Säljande Aktieägarna säljer i Erbjudandet.

E.2a Motiv till Erbjudandet 
och användning av 
emissionslikvid

Styrelsen och Lykos ledande befattningshavare anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier 
är ett logiskt och viktigt steg i Lykos utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland 
nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Lyko och dess verksamhet. Erbjudandet och 
noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Lyko tillgång till de svenska och internatio-
nella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa 
anledningar har styrelsen ansökt om notering på First North Premier.

Erbjudandet omfattar både befintliga aktier och nyemitterade aktier. Genom de nyemitterade aktierna 
beräknas Lyko tillföras cirka 223 MSEK, före emissionskostnader om cirka 20 MSEK som ska betalas av 
Bolaget i samband med Erbjudandet, innebärande en nettolikvid om cirka 203 MSEK. Bolaget avser 
att, tillsammans med befintliga medel, använda nettolikviden för att återbetala den säljarrevers som 
 Bolaget ställde ut till Bellbox Holding AB i samband med samgåendet mellan Lyko och dåvarande 
 Bellbox AB och som per dagen för Prospektet uppgår till 215 MSEK. Bolaget bedömer att en 
 återbetalning av säljarreversen ger Bolaget god finansiell flexibilitet att kunna hantera eventuella framtida 
investeringar i Bolagets fortsatta tillväxt.

E.3 Villkor Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Erbjudandet omfattar 
4 890 474 aktier, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Erbjudandet kan 
komma att omfatta upp till ytterligare 733 571 aktier om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Erbjudandepris
Erbjudandepriset har fastställts till 50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Erbjudandepriset har fastställts av 
Bolagets styrelse, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna i samråd med ABGSC och är baserat på de 
diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av Swedbank Robur Fonder AB och Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning AB (publ) (”Cornerstone Investors”) samt kontakter med vissa andra institu-
tionella investerare.

Anmälan
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier kan göras under perioden 1 – 8 december 2017 och ska 
avse lägst 100 aktier och högst 20 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Anmälan är bindande. Institu-
tionella investerare anmäler sig till förvärv i Erbjudandet i enlighet med särskilda instruktioner. 

Anställda
Anställda i Lyko med skattemässig hemvist i Sverige som önskar förvärva aktier måste följa särskilda 
instruktioner från Bolaget.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna i 
samråd med ABGSC.

Likviddag
Planerad likviddag är den 14 december 2017.
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AVSNITT E – ERBJUDANDET, FORTS.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

ABGSC är Global Coordinator och Bookrunner i Erbjudandet. Global Coordinator och Bookrunner 
tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget, Lyko Holding och Säljande Aktie-
ägarna i samband med Erbjudandet. Från tid till annan kommer Global Coordinator och Bookrunner 
att tillhandahålla tjänster, inom den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner, till 
Bolaget, Lyko Holding och Säljande Aktieägarna och till dem närstående parter.

E.5 Säljande Aktieägare/
Lock upavtal

Genom det avtal om placering av aktier som förväntas ingås omkring den 11 december 2017 kommer 
Lyko Holding, Säljande Aktieägarna, aktieägande styrelseledamöter och aktieägande ledande befatt-
ningshavare, att åta sig, med vissa sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid 
efter att handeln på Nasdaq First North Premier har inletts (”Lock up-perioden”). Lock up-perioden 
för Lyko Holding kommer att vara 540 dagar och för Bellbox Holding AB 180 dagar. Lock up-perioden 
för aktie ägande styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare, kommer att vara 360 
dagar. Efter utgången av respektive Lock up-period kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, 
vilket kan påverka marknadspriset på aktien. Global Coordinator och Bookrunner kan komma att 
medge undantag från ifrågavarande åtaganden. Medgivande av undantag från gjorda lock up-åtaganden 
avgörs från fall till fall och kan vara av såväl personlig som affärsmässig karaktär. Bolaget kommer i avtalet 
att åta sig gentemot Global Coordinator och Bookrunner bland annat att, med vissa undantag, under en 
period av 360 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på First North Premier, inte utan 
skriftligt medgivande från Global Coordinator och Bookrunner, besluta eller föreslå bolagsstämma att 
besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier eller andra finansiella instrument.

E.6 Utspädningseffekt Nyemissionen i samband med Erbjudandet kan medföra att antalet aktier i Bolaget ökar till högst 
15 310 012, vilket motsvarar en utspädning om 29 procent för befintliga aktieägare i Bolaget.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.
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En investering i Lykos aktier är förknippad med olika risker. Det finns en rad faktorer som 
påverkar, eller skulle kunna påverka, Lykos verksamhet, både direkt och indirekt.  

Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, de 
riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Lykos verksamhet 

och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda riskerna som Lyko och 
dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som per dagen för Prospektet inte är 

kända för Lyko, eller som Lyko per dagen för Prospektet anser är oväsentliga, kan också ha en 
negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Sådana risker kan 
också leda till att Lykos aktiekurs sjunker betydligt, och investerare riskerar att förlora hela 

eller del av sin investering.

Utöver detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till den övriga information som lämnas i 
Prospektet i dess helhet. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som påverkas av 

framtida händelser, risker och osäkerhetsfaktorer. Lykos verkliga resultat kan skilja sig  
väsentligt från de förväntade resultaten i dessa framåtriktade uttalanden på grund av många 

faktorer, däribland de risker som beskrivs nedan.

RISKER RELATERADE TILL LYKO
Marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter är 
fragmenterad och konkurrensutsatt
Marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter är fragmenterad 
och konkurrensutsatt. Lyko konkurrerar med ett stort antal andra 
aktörer i olika storlek och organisationsformer, vilka tillämpar flera 
olika affärsmodeller för försäljning i såväl fysiska butiker som 
online.

Det finns en risk att Bolagets mindre konkurrenter går samman 
och uppnår stordriftsfördelar och andra konkurrensfördelar och 
lyckas ta marknadsandelar på Lykos bekostnad eller att de utnyttjar 
sin närvaro inom traditionell handel för att träda in på onlinemark-
naden eller ytterligare utveckla sin närvaro online. Dessutom kan 
konkurrenter (exempelvis stora multinationella bolag) som i nulä-
get är fokuserade på andra kundsegment, försäljningskanaler eller 
geografiska marknader komma att erbjuda produkter och tjänster 
till Lykos målgrupp, via motsvarande försäljningskanaler eller på 
Bolagets geografiska marknad och därmed öka konkurrensen 
ytterligare, vilket kan leda till att Lyko förlorar affärsmöjligheter 
eller tvingas förändra sin affärsmodell. Konkurrenter (inklusive 
stora multinationella bolag vilka kan vara bättre kapitaliserade eller 
organiserade än Lyko) skulle kunna pressa priserna vilket kan leda 
till att Lyko tvingas sänka sina priser för att kunna konkurrera. Om 
konkurrenter till exempel skulle sänka sina priser eller erbjuda ett 
bredare sortiment, skulle Bolaget kunna ha svårigheter att konkur-
rera, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksam-
het, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Efterfrågan på Lykos produkter är beroende av 
allmänna ekonomiska förhållanden
Lyko bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige och Norge 
och köper in produkter från leverantörer och distributörer huvud-
sakligen belägna i Sverige. Lyko påverkas således, i likhet med 
andra företag, av allmänna ekonomiska, finansiella och politiska 
förhållanden. Efterfrågan på produkterna och tjänsterna som Lyko 
tillhandahåller påverkas av bland annat allmänna makroekonomiska 
förhållanden, till exempel recession, inflation, deflation, allmän 
försvagning av detaljhandelsmarknaden och förändringar av före-
tags och konsumenters köpkraft, företagsinvesteringar och offent-
liga investeringar. Ekonomiska förhållanden och negativa föränd-
ringar inom framförallt svensk ekonomi, till exempel utvecklingen 
av BNP, kan ha en negativ inverkan på Lykos verksamhet, fram-
tidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Osäkerhet rörande ekonomiska framtidsutsikter som påverkar 
kundernas köpvanor kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
konsumenteras vilja att köpa Lykos produkter samt en negativ 
effekt på Lykos försäljning och bruttovinstmarginaler. Konsumtio-
nen av hårvårds- och skönhetsprodukter har visat sig vara relativt 
stabil historiskt, men makroekonomiska förändringar kan påverka 
konsumentbeteende och konsumtion negativt och försvaga efter-
frågan på hårvårds- och skönhetsprodukter från Lyko och andra 
återförsäljare av hårvårds- och skönhetsprodukter. En sådan försva-
gad efterfrågan skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKFAKTORER
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Lyko är beroende av att onlineförsäljning fortsatt är 
efterfrågad hos konsumenterna
I egenskap av bland annat onlinebaserad återförsäljare är Lyko 
exponerat mot kundernas användande av onlinekanalen för att 
köpa in sina hårvårds- och skönhetsprodukter. Onlineförsäljningen 
har ökat under de senaste åren och Bolaget är påverkat av en fort-
satt ökad onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter för 
att öka sina totala intäkter. Hela Lykos utbud finns tillgängligt 
online och även om kunderna har tillgång till onlineutbudet i de 
fysiska butikerna är det endast ett betydligt mindre urval som 
faktiskt presenteras i de fysiska butikerna. Generellt sett erbjuds det 
mesta ur Lykos onlineutbud även i konkurrenters fysiska butiker. 
Bolagets framgång är således till viss del beroende av att konsumen-
ter fortsätter att handla online. Lyko bedömer att den svenska och 
norska hårvårds- och skönhetshandeln online kan fortsätta växa 
om acceptansen för onlineförsäljning fortsätter att öka samt om 
bekvämligheten, tillgängligheten och användarvänligheten i 
produkterbjudanden online fortsätter att attrahera en bredare 
grupp av konsumenter. Om konsumenter av någon anledning 
skulle ändra sin inställning till onlineförsäljning och därmed i större 
utsträckning köpa sina hårvårds- och skönhetsprodukter från 
fysiska butiker skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella 
ställning.

Skador på Lykos renommé kan leda till förlorad 
försäljning eller förlorade tillväxtmöjligheter för 
Lyko
Lyko är beroende av sitt renommé som är viktigt i förhållande till 
både nya och befintliga kunder vid valet av leverantör av varor och 
tjänster. Till exempel kan kvalitetsproblem samt operativa eller 
logistiska problem leda till att Lykos renommé skadas och därige-
nom leda till svårigheter att behålla befintliga kunder eller attrahera 
nya kunder. Vidare kan personer som antingen är kontrakterade av 
Bolaget eller som agerar självmant uppfattas som ambassadörer för 
Lyko. Bolaget kan inte kontrollera hur dessa personer agerar och 
det finns en risk att personerna uppträder på ett stötande sätt. 
Kunder, leverantörer och distributörer skulle kunna associera 
Bolaget med sådana handlingar, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos renommé, vilket i sin tur kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Som en del av verksamheten uppdrar Lyko åt externa tillverkare att 
ta fram produkter som Bolaget sedan säljer under sitt egna varu-
märke. När Lyko ger sådant uppdrag till tillverkare lämnar Bolaget 
specifikationer på slutprodukten, exempelvis avseende funktion, 
förpackning och doft. Det finns en risk att tillverkare avviker från 
dessa specifikationer eller att produkten av någon annan anledning 
inte motsvarar förväntningarna, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos renommé och varumärke, vilket i sin tur kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Lyko är beroende av sitt varumärke och andra 
immateriella rättigheter
Varumärket ”Lyko” är en av Bolagets viktigaste affärstillgångar. Att 
lyckas upprätthålla Bolagets renommé och värdet associerat med 
varumärket är en viktig del av Lykos framgång. Varumärkets värde 
kan försämras på grund av klagomål från kunder, negativ publicitet 
kring varumärket eller Lyko som företag (innefattande Bolagets 
hemsidor, butiker, produkter, leveranstider, returprocesser, hante-
ring av kunddata och säkerhetspraxis eller kundsupport, inklusive 
onlinebaserade plattformar såsom bloggar, onlinevärdering, utvär-
deringstjänster och sociala medier). För att upprätthålla varumär-
kets värde kan Bolaget behöva göra omfattande investeringar i 
marknadsföring, intern kommunikation och vidareutveckling av 
personal. Brist på kontinuerlig utveckling för att hålla marknadsfö-
ring och försäljningssupport på en relevant nivå för kunden kan ha 
en negativ påverkan på Lyko som varumärke. Likaså kan bristande 
intern kommunikation leda till att varumärket förlorar förankring 
internt, vilket kan påverka även hur externa parter upplever varu-
märket. Försämrad synlighet för, eller styrka i, varumärket Lyko 
eller negativ publicitet kan leda till högre marknadsföringskostna-
der och kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning. 

Lyko ådrar sig kostnader för att etablera, skydda och upprätthålla 
sitt varumärke. Om Bolaget misslyckas med att etablera, hantera 
och skydda varumärket eller om Lyko blir föremål för krav relate-
rade till varumärkesnamn eller immateriella rättigheter, som 
begränsar användningen av sådant varumärke och/eller immateriell 
rättighet eller är förenad med kostnader, kan det ha en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, framtidsutsikter, resultat 
och finansiella ställning.

Effektiv lagerhantering och kapacitet är avgörande 
för Lykos verksamhet
Lykos processer för logistiken, vilket inkluderar dokumentation 
vid leverans av varor, lagringssystem, förpackning, utgående frakt 
och kvitton, testning och hantering av returer är baserade på halv-
automatiska system och innefattar därmed manuell hantering. Fel 
eller avbrott i något av Bolagets system, till exempel som ett resul-
tat av funktionsstörningar i mjukvara, naturkatastrofer, sjukdoms-
fall, vandalism eller sabotage, eller mänskliga misstag kan försämra 
Lykos förmåga att leverera kundernas inköp i tid och skada Lykos 
renommé. Likaså kan variationer i orderstocken innebära att varor 
inte kan skickas i rätt tid, vilket kan ha en väsentlig negativ påver-
kan på Lykos verksamhet och renommé, vilket i sin tur kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och 
resultat.

Lyko kanske inte kan hantera sin tillväxt på ett 
effektivt sätt
Den snabba tillväxten i Lykos verksamhet fram till per dagen för 
Prospektet, såväl som eventuell framtida tillväxt, har inneburit och 
förväntas fortsätta innebära avsevärda krav på Lykos ledning och 
dess operativa samt finansiella infrastruktur. Investeringar i verk-
samheten, bland annat för upprättande av rutiner och processer, 
kommer att kräva att Lyko avsätter betydande resurser från 
 Bolagets ledning och verksamhet samt andra, framförallt finan-
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siella, resurser. Vidare kommer ett eventuellt skifte, från ett skift till 
två skift, på Lykos lager under en övergångsperiod kunna innebära 
överkapacitet. Om Bolaget därefter inte lyckas öka sin försäljning 
skulle en sådan överkapacitet kunna ha en väsentlig negativ inver-
kan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning. Fortsatt 
tillväxt kan även begränsa Lykos möjligheter att locka, utbilda, 
motivera och behålla anställda, och utveckla och förbättra sina 
verksamhets-, lednings- och finansiella kontroller. Om Lyko miss-
lyckas med att effektivt hantera den ökning av verksamhetens stor-
lek och komplexitet som följer av framtida tillväxt, skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning.

Lyko är beroende av förmågan att utöka sin 
kundkrets, öka försäljningen till befintliga kunder 
och öka andelen lojala kunder
För att kunna nå nya kunder, och för att öka försäljningen till 
befintliga kunder, kan Lyko komma att behöva förändra Bolagets 
produkterbjudande, lansera försäljning inom angränsande produkt-
kategorier, optimera sitt sortiment, träda in på nya geografiska 
marknader, utveckla nya verksamheter, hemsidor, applikationer, 
kampanjer, försäljningsformer eller tjänster och avsätta tid till 
marknadsföringsåtgärder och åtgärder ämnade att höja genomsnitt-
ligt ordervärde eller att erbjuda en inspirerande och tilltalande 
upplevelse online. För att vidta sådana åtgärder kan Bolaget behöva 
allokera omfattande tid och resurser från ledningen. 

Som ett led i att utöka sin kundkrets, öka försäljningen till befint-
liga kunder och öka andelen lojala kunder har Lyko ådragit sig, 
och förväntas fortsätta att ådra sig, stora marknadsföringskostnader 
för att genom en mängd olika medier attrahera onlinetrafik, öka 
kundlojalitet och generera upprepade köp för att öka omsättningen 
och upprätthålla Bolagets varumärkeskännedom och varumärkesi-
genkännande. De marknadsföringskanaler som utnyttjas har varie-
rat historiskt och kan i framtiden komma att variera eftersom Lyko 
väljer den marknadsföringsmetod som Bolaget anser kan ge bäst 
avkastning. Per dagen för Prospektet använder sig Lyko av mediala 
marknadsföringsaktiviteter som kan delas in i ägd media (såsom 
egna hemsidor, nyhetsbrev och egna sociala mediakanaler), förtjä-
nad media (såsom kundrecensioner) och köpt media (såsom 
annonser på Facebook och Instagram). Bolagets marknadsförings-
metoder skulle kunna bli mindre effektiva, förbjudas eller på annat 
sätt bli otillgängliga i framtiden. Vidare kan Lykos samarbetspart-
ners för onlinemarknadsföring bli oförmögna att leverera det 
förväntade antalet kundbesök eller visningar, och det finns en risk 
att besökare som lockats till Bolagets hemsidor av sådana kampan-
jer inte genomför köp i linje med Bolagets förväntningar. Vidare 
skulle förändringar i sökmotorernas algoritmer eller tjänstevillkor 
kunna exkludera Lykos hemsidor från sökresultaten eller ge dem 
en lägre rankning.

Om Lyko misslyckas med någon av de ovanstående aktiviteterna 
skulle detta kunna vara negativt för Bolagets förmåga att fram-
gångsrikt nå nya kunder, öka försäljningen till befintliga kunder 
och andelen lojala kunder, och därmed ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Lyko är beroende av utomstående aktörer för att 
kunna leverera varor till sina kunder
För att kunna leverera varor till sina kunder är Lyko beroende av 
logistikföretag. Eftersom logistiken är en del i kundresan kommer 
logistikföretagens agerande påverka kundens helhetsupplevelse av 
köpet hos Lyko. Bolaget är därför beroende av att logistikföretagen 
levererar produkter oskadade och i rätt tid. Strejker, dåligt väder, 
naturkatastrofer och andra serviceavbrott hos logistikföretagen 
påverkar Lykos möjlighet att leverera produkter i tid, vilket kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Lykos renommé, verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Missnöje med Lykos kundservice kan påverka 
Bolagets förmåga att behålla kunder
En nöjd och lojal kundkrets är viktig för Lykos fortsatta tillväxt. 
Kunderna ställer krav på korta ledtider i interaktionen med kund-
tjänst och långa ledtider kan påverka konsumentens framtida vilja 
att återkomma som kund till Lyko. Vad gäller onlineförsäljningen 
har Bolaget oftast inte direktkontakt med kunder vid orderlägg-
ning och vid en eventuell direktkontakt med kunderna via 
Bolagets kundtjänst är kundbemötandet oftast avgörande för att 
undvika missnöjda kunder. Vad gäller försäljningen i butik är 
Lyko beroende av att Bolagets anställda tillhandahåller relevant 
rådgivning och en hög servicenivå för att skapa en positiv 
kundupplevelse.

Lyko svarar på förfrågningar och frågor från kunder via e-post, 
chatt eller telefon. Svar från Bolagets kundtjänst som är eller 
upplevs som otillfredsställande eller sena kan påverka kundnöjdhet 
och kundlojalitet negativt. Om kunderna skulle vara missnöjda 
med Lykos kundservice skulle det kunna påverka Lykos förmåga 
att attrahera och behålla kunder, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och 
 finansiella ställning.

Lykos verksamhet är beroende av fortsatt utveckling, 
underhåll och drift av Bolagets IT-system
Lykos framgång är beroende av tillförlitligheten, funktionaliteten, 
underhållet, driften och den fortsatta utvecklingen av Bolagets 
IT-system, däribland Bolagets webbplats, affärssystem, kundhante-
ringssystem, ekonomisystem samt redovisningssystem. Kvaliteten i, 
och Bolagets användning av, informationen genererad från 
IT-systemen och Lykos framgång att implementera nya system och 
uppgraderingar påverkar bland annat Bolagets möjlighet att:

 ● Genomföra framtida försäljning till sina kunder;
 ● Bedriva leveranstjänster och lösningar till sina kunder;
 ● Förvalta lagret och kundfordringarna;
 ● Köpa, sälja, leverera och fakturera produkter effektivt och i rätt 
tid; och

 ● Upprätthålla en kostnadseffektiv verksamhetsmodell samtidigt 
som verksamheten växer.

Lykos IT-system är sårbart för avbrott som ligger utanför Bolagets 
kontroll. Det finns en risk att Lykos åtgärder för att skydda sitt 
IT-system från en mängd hot, innefattande datorvirus, sabotage, 
phishing, manipulation av anställda, intrång och andra skadliga 
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attacker, både interna och externa, och mänskliga fel kan visa sig 
vara ineffektiva. Vidare kanske IT-systemen inte är anpassade efter 
Bolagets kapacitetsbehov. Vidare finns en risk att Bolagets molnba-
serade backup-system inte fungerar tillförlitligt eller överhuvudta-
get när, eller om, de behöver användas. 

Störningar i, eller infiltration av, Lykos IT-system och webbplats 
kan ha en stor inverkan på Bolagets försäljning samt Lykos förmåga 
att erbjuda den service som kunderna behöver, vilket kan ha en 
väsentlig negativ påverkan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, 
resultat och finansiella ställning.

Om Lyko misslyckas med att anpassa sig till 
teknologisk utveckling eller att anpassa sig till 
förändrat användarbeteende kan det begränsa Lykos 
tillväxt
Då onlinesektorer karaktäriseras av en snabb teknologisk utveck-
ling, kan nya framsteg inom teknologi öka konkurrenstrycket. 
Lykos framgång är beroende av Bolagets möjligheter att i tid 
förbättra sin nuvarande teknikplattform och att utveckla nya 
online-applikationer för en mängd olika plattformar för att förbli 
konkurrenskraftigt. Om Lyko misslyckas med att ta till sig och 
använda teknologiska framsteg i tid skulle det kunna göra Lykos 
hemsidor mindre attraktiva, begränsa Bolagets tillväxt och resultera 
i en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Kunders köp från mobila enheter har ökat i betydande omfattning. 
Per 30 september 2017 utgjorde andelen genomförda köp genom 
mobil telefon via Lykos webbplatser 48 procent av totalt antal köp. 
När nya mobila enheter och plattformar lanseras kan det vara svårt 
att förutse potentiella problem i att utveckla hemsidor och applika-
tioner som fungerar på sådana enheter och plattformar. Sådan 
utveckling kan kräva betydande resurser och investeringar i både 
utveckling och underhåll, vilket skulle kunna ha en väsentlig nega-
tiv inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Lykos interoperabilitet är beroende av leverantörer av mobila 
operativsystem, som iOS och Android, och förändringar i sådana 
system som innebär en minskning i funktionaliteten för Lykos 
hemsidor eller fördelar för konkurrerande hemsidor, kan påverka 
Bolagets mobila erbjudanden och trafik negativt. Om Lykos inter-
operabilitet begränsas skulle det kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Hot mot datasäkerheten kan avsevärt påverka Lykos 
verksamhet
Om utomstående aktörer eller Bolagets anställda har möjlighet att ta 
sig igenom Bolagets nätverkssäkerhet eller på annat sätt tillskansa sig 
Lykos kunders personuppgifter eller kreditkortsinformation, eller 
annan information för vilken Lyko enligt serviceavtal ansvarar, eller 
om Lyko ger tredje man eller Bolagets anställda otillbörlig åtkomst 
till personuppgifter eller kreditkortsinformation, kan Bolaget hållas 
ansvarigt. Detta ansvar kan innefatta krav för obehöriga kreditkorts-
köp, identitetsstöld eller andra liknande bedrägerikrav samt krav 
 relaterade till andra otillbörliga utnyttjanden av personuppgifter, 
inklusive obehörig marknadsföring. Därtill kan Bolaget hållas 

 ansvarigt för felaktiga uppgifter eller för dess integritets- och datasä-
kerhetsrutiner. Ansvar för tillskansande av sådan information skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

Förbättrad datorprestanda, nya framsteg inom krypteringsområdet 
eller andra framsteg eller händelser kan leda till försämring eller 
omintetgörande av de algoritmer som Lyko använder för att skydda 
känslig information om kundtransaktioner. Någon som kan kringgå 
Lykos säkerhetsåtgärder kan tillskansa sig Bolagets företagshemlighe-
ter eller orsaka störningar i dess verksamhet. Bolaget kan tvingas 
lägga ner omfattande resurser för att skydda sig mot sådana säkerhets-
överträdelser eller för att motverka problem som uppstått på grund 
av sådana överträdelser. Det finns en risk att Lykos säkerhetsåtgärder 
inte lyckas med att förhindra säkerhetsöverträdelser, vilket kan inne-
bära betydande kostnader för Bolaget för att undersöka och hantera 
en säkerhetsöverträdelse och rätta till problem som orsakats därav. 
Lyko kan dessutom åläggas ansvar eller få ett försämrat renommé och 
varumärkets värde kan minska. Därutöver kan nuvarande eller 
potentiella kunders uppfattning eller upplevelse avseende datasäker-
heten kan innebära att Lyko påverkas, exempelvis genom färre inköp 
om kunder föredrar att handla i en fysisk butik för att undvika en 
upplevd risk med att genomföra köpet online. Skulle någon av 
ovanstående risker materialiseras skulle det kunna ha en väsentlig 
negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

En ny dataskyddsreglering, den allmänna dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 (”Regleringen”), har antagits på EU-nivå och 
kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Regleringen kommer 
omedelbart att gälla i hela EU och ersätta personuppgiftslagen. 
Regleringen innehåller bestämmelser som redan finns i person-
uppgiftslagen, men även nya eller ändrade bestämmelser. Regle-
ringen innehåller striktare sanktioner för bristande efterlevnad av 
reglerna. Bland annat får tillsynsmyndigheten rätt att ta ut böter på 
upp till 20 MEUR, eller fyra procent av ett företags årliga globala 
omsättning, om vissa regler överträds. Det finns en risk att Lykos 
nuvarande bedömning att Bolaget efterlever Regleringen visar sig 
vara felaktig och om Lyko inte efterlever Regleringen kan det leda 
till rättsprocesser, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder samt till 
negativ publicitet som skulle kunna ha en väsentlig negativ inver-
kan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Lyko påverkas av lagstiftning och reglering på 
konsumentskydds- och kosmetikaområdet
Lykos försäljning riktar sig mot konsumenter och Bolaget är 
därmed föremål för lagstiftning och reglering på konsument-
skydds- och kosmetikaområdet. Brott mot sådan, eller annan, 
lagstiftning kan innebära att Lyko drabbas av sanktioner eller nega-
tiv publicitet, vilket kan innebära att Bolagets renommé skadas. 
Vidare påverkas Bolaget av ändringar av lagstiftning och regle-
ringar, och anpassningar för att efterleva sådan kan innebära ökade 
kostnader för Bolaget, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.



RISKFAKTORER

15INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)

Lyko är beroende av ett fortsatt behov av en länk 
mellan leverantörer och kunder och en efterfrågan 
på leverantörernas produkter
Lykos affärsmodell är inriktad på att sälja professionella hårvårds- 
och skönhetsprodukter på de nordiska marknaderna och försälj-
ningen genomförs såväl online som i fysiska butiker. De flesta av 
Bolagets produkter köps in från utestående leverantörer och distri-
butörer och därmed agerar Lyko som en länk mellan leverantörer 
och distributörer och kunder. Lyko är därför utsatt för risken att 
leverantörer och distributörer ändrar strategi och kringgår Bolaget 
genom att sälja sina produkter direkt till Lykos kunder. Till exem-
pel kan produkter som endast säljs av en varumärkesägare finnas 
tillgänglig enbart hos varumärkesägaren själv. Ovanstående ageran-
den skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Lykos verk-
samhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning. Lyko är 
beroende av sina leverantörers, distributörers och varumärkesägares 
framgång och Bolagets kunders efterfrågan på dessa aktörers 
produkter. Bolaget kan inte kontrollera dessa faktorer och en 
nedgång i efterfrågan på Lykos leverantörers, distributörers och 
varumärkesägares produkter utan en ökad efterfrågan på andra 
produkter som Bolaget erbjuder kan ha en väsentlig negativ inver-
kan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella 
ställning.

Lyko är beroende av leverantörer, distributörer och 
varumärkesägare för att kunna sälja sina produkter
Lyko köper produkter för vidareförsäljning från leverantörer, dist-
ributörer och varumärkesägare. En av Lykos viktigaste konkur-
rensfördelar är Bolagets breda produktsortiment, varför Bolaget är 
beroende av att kunna attrahera ett stort antal leverantörer och 
distributörer. Förutom ett brett produktsortiment erbjuder Lykos 
leverantörer och distributörer rabatter och marknadsföringsstöd 
vilka är viktiga för Bolagets affärsmodell. Om Lykos leverantörer 
och distributörer skulle ändra nuvarande praxis och/eller villkor, 
exempelvis avseende marknadsföringsstöd, skulle det kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, framtidsutsikter, 
resultat och finansiella ställning.

De varumärkesägare som levererar till Lyko och som anser att 
Bolaget är en auktoriserad återförsäljare erbjuder Lyko att sälja alla 
eller några av deras produkter, exempelvis i produktkategorierna 
professionell hårvård och professionell skönhet. Från tid till annan 
kan varumärkesägare avsluta eller begränsa Bolagets rätt att sälja 
några av eller alla deras produkter eller ändra villkoren, eller reducera 
eller ta bort incitamenten som de erbjuder Lyko. Om varumärkesä-
gare börjar sälja direkt till slutanvändare, via andra återförsäljare än 
Bolaget eller förändrar villkoren för att auktorisera återförsäljare att 
sälja professionella produkter skulle det kunna begränsa eller minska 
tillgängligheten av deras produkter för Lyko. Sådant upphörande 
eller sådana begränsningar kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, resultat och kassaflöde. Om Bolaget underlåter 
att, i rätt tid, agera på förändringar i leverantörsprogram eller om 
varumärkesägare på grund av andra skäl upphör att sälja till Lyko, 
finns det en risk att Lyko inte kan ersätta produkter från sådan varu-
märkesägare med en annan produkt och Bolaget kan förlora kunder 
vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Lyko är även beroende av varumärkesägares kapacitet att utveckla 
och marknadsföra hårvårds- och skönhetsprodukter för att på ett 
effektivt sätt konkurrera med återförsäljare av hårvårds- och skön-
hetsprodukter från varumärkesägare vars produkter Bolaget inte 
kan erbjuda eller inte är auktoriserade att erbjuda i en eller flera 
försäljningskanaler. Vidare är Lyko beroende av att varumärkesä-
garna kan anpassa sig efter trenderna på marknaden för att Bolaget 
ska kunna erbjuda relevanta produkter till sina kunder. Om 
Bolagets varumärkesägare inte lyckas utveckla och marknadsföra 
produkter på ett effektivt sätt eller om varumärkesägare inte lyckas 
anpassa sig efter nya trender på marknaden kan det få en negativ 
inverkan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finan-
siella ställning.

Lyko är beroende av att vara en, för leverantörerna 
och distributörerna, attraktiv återförsäljare 
Lyko påverkas av priserna på produkterna som Bolaget köper in 
från sina leverantörer och distributörer. I detta avseende är Bolaget 
beroende av att vara en attraktiv återförsäljare för dessa leverantörer 
och distributörer. Leverantörsmarknaden är fragmenterad men om 
konkurrenssituationen på Lykos marknad skulle förändras, till 
exempel på grund av konsolidering av mindre konkurrenter, kan 
Lykos leverantörer och distributörer komma att värdera andra åter-
försäljare som mer attraktiva och därmed erbjuda dem bättre 
inköpsvillkor. Det finns en risk att Bolaget inte kan kompensera 
för höjda priser, oavsett anledning, genom att höja priserna i 
förhållande till sina kunder och Bolaget kan drabbas av förseningar 
eller restriktioner vid sådana åtgärder. Samtliga ovannämnda fakto-
rer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Ineffektivitet i lagerhanteringen kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Lykos resultat
En effektiv drift, och en framgångsrik optimering, av det befintliga 
lagret är viktigt för Lyko ska kunna erbjuda ett brett produktutbud. 
Om Bolaget inte driver och optimerar sitt lager effektivt och fram-
gångsrikt kan det leda till ett överskott av, eller otillräcklig, logistisk 
kapacitet, ökade kostnader eller att Lykos verksamhet skadas på 
andra sätt. Ineffektivitet i lagerhanteringen (till exempel som en 
följd av fel eller försummelser i prognoser eller beställningar från 
Lyko eller dess kunder) kan leda till att Lyko lagrar fel varor, eller 
till ett överflödigt eller otillräckligt lager av en viss produkt eller 
produktgrupp. Om Bolaget inte har de beställda produkterna i 
lager, på grund av fel produktsortiment eller otillräcklig lagerhåll-
ning, finns det en risk att leveranser till kunder försenas, vilket i sin 
tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Oförmåga att behålla och rekrytera nyckelpersoner 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos 
verksamhet
Att kunna locka till sig, utveckla, engagera och behålla ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner är viktigt för Lykos 
framtida verksamhet och affärsplan. Bolaget är särskilt beroende av 
vissa nyckelanställda, vilka har fått viktig kunskap om, och/eller 
utvecklat starka relationer med, många av Lykos leverantörer och 
kunder. Vidare kan Bolagets behov av anställda komma att öka 
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genom en ökad tillväxt. Om Bolaget inte kan locka till sig eller 
behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner eller, i 
takt med Bolagets tillväxt, öka antalet anställda kan det ha en 
väsentlig negativ inverkan på Lykos relationer med leverantörer 
och kunder samt Bolagets förmåga att utveckla värdeadderande 
tjänster och lösningar, vilket kan resultera i en väsentlig negativ 
påverkan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finan-
siella ställning. 

Lykos centrallager eller utrustningen däri skulle 
kunna skadas eller centrallagret skulle kunna  
behöva stänga
Bolaget har ett centrallager i Vansbro som är en väsentlig del för 
verksamhetens funktionalitet i varukedjan. Vid centrallagret finns 
logistikverksamhet som omfattar mottagning av varor från leveran-
törer samt inläggning, plockning, packning och lastning. Om 
Lykos centrallager eller utrustningen däri skulle skadas, till exempel 
till följd av en översvämning, brand eller annan händelse, eller om 
centrallagret skulle behöva stängas skulle Bolaget kunna drabbas av 
förluster och förseningar av leveranser vilket skulle kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finan-
siella ställning. Om lagrade produkter skadas, till exempel till följd 
av en översvämning, brand eller annan händelse, kan Bolaget 
 drabbas av nedskrivningar och kan behöva ordna leverans för 
beställda produkter direkt till slutkund från sina leverantörer, vilket 
kan leda till ökade kostnader för, och försenade, leveranser. Det 
finns en risk att Bolaget inte kan föra över sådana ökade kostnader 
på sina kunder och försenade leveranser kan påverka Lykos 
renommé negativt. Båda dessa omständigheter kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat 
och finansiella ställning.

Lyko är beroende av hyresavtal för butiker på 
strategiskt viktiga platser och av hyresavtal till 
förmånliga villkor
Tillsammans med onlineförsäljningen har Lyko 40 helägda butiker 
i Sverige och Norge, varav 39 med tillhörande salonger. Vidare hyr 
Lyko ett kontor i Stockholm samt ett kontor och centrallager i 
Vansbro. Butikerna är primärt belägna i, eller i anslutning till, galle-
rior, köpcentrum och andra handelsplatser. Butikernas lägen är 
strategiskt viktiga för att Bolaget ska kunna bedriva en konkurrens-
kraftig verksamhet. För den verksamhet som bedrivs i butikerna, 
försäljning av produkter och tillhandahållande av salongstjänster, är 
hyra och övriga kostnader förenade med närvaron i gallerior och 
centrumanläggningar en stor kostnadspost. Det finns en risk att 
Bolaget inte kommer att kunna förlänga hyresavtalen vartefter de 
förfaller, på förmånliga villkor eller överhuvudtaget, samt att 
Bolaget inte kan ersätta befintliga lokaler eller teckna hyresavtal för 
nya lokaler på strategiskt viktiga lägen. Om någon av dessa risker 
skulle materialiseras kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella 
ställning.

Lyko är beroende av externa betalningsleverantörer, 
och det breda utbud av betalningsmetoder som Lyko 
erbjuder exponerar Bolaget mot drifts-, bedrägeri- 
och legala risker 
Lykos betalningsplattform erbjuder per dagen för Prospektet ett 
brett utbud av betalningsmetoder i syfte att tillgodose olika kund-
preferenser avseende betalningsalternativ. Lykos erbjudna betal-
ningsmetoder innefattar kredit- och betalkort, PayPal, direktbetal-
ning via internetbank samt betalningslösningar genom Qliro AB 
(”Qliro”). Komplexiteten i detta breda utbud av betalningsmeto-
der innebär en risk för driftavbrott i Lykos betalningsprocess, vilket 
skulle kunna påverka Lykos konverteringsgrad negativt. Eftersom 
betalningen är en del i kundresan kommer betalningsleverantörer-
nas lösningar även påverka kundens helhetsupplevelse av köpet hos 
Lyko. Bolaget är därför beroende av betalningsleverantörernas 
agerande och en negativ kundupplevelse skulle kunna skada Lykos 
renommé.

Det finns även en risk att Lyko, i anknytning till de betalningsme-
toder Bolaget erbjuder, blir föremål för ytterligare reglering, krav 
på regelefterlevnad och åtskilliga typer av betalningsbedrägerier 
eller cyberattacker. Lyko är vidare exponerat mot risker rörande 
obehöriga eller felaktigt auktoriserade beställningar eller betal-
ningar, felaktigt överförda beställningar, otillräckliga medel på 
kunders konton samt bedrägeri. För vissa betalningsmetoder, 
såsom kredit- och betalkort, betalar Lyko även förmedlingsavgifter 
och andra avgifter vilka kan öka över tiden och leda till en höjning 
av Lykos driftskostnader. Det finns en risk att de inlösande 
bankerna upphör att betala fordringarna, utökar betalningstiden 
eller kräver förskott av Lyko. Enligt Lykos nuvarande betalnings-
villkor erhåller Lyko betalning från kreditkortsföretagen inom två 
till tre dagar från kundtransaktionen och från Qliro inom en dag 
från kundtransaktionen. Eventuella negativa förändringar i Lykos 
betalningsvillkor skulle kunna förlänga den tid då Lyko står risken 
för utebliven betalning för produkter som redan levererats till kund 
och skulle kunna innebära avsevärda problem för Lykos kassalikvi-
ditet. Det finns dessutom en risk att externa betalningsleverantörer 
säger upp avtalen med Lyko eller vägrar att förnya avtalen på, för 
Lyko, kommersiellt acceptabla villkor, och Lyko kan ha svårigheter 
att hitta alternativa leverantörer till liknande villkor och inom en 
rimlig tidsram. Om någon av dessa risker skulle realiseras skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning.

Prisuppgångar på arbetskraft, samt ökade leverans- 
och varukostnader kan påverka Lykos resultat
Lyko är exponerat mot arbetskraftsbrist och ökade lönekostnader, 
vilket bland annat kan komma att påverkas av politiska åtgärder. 
Därutöver kan Bolaget även påverkas av variationer i leverans- och 
varukostnader, exempelvis genom att priset för tillverkningen och 
transporten av de produkter som Lyko köper in ökar. Höjningar av 
dessa priser kan påverka det pris som Lyko betalar för sina produk-
ter och därmed Bolagets kostnad för sålda varor. Energipriserna 
påverkar tillverknings- och fraktkostnaderna, vilka har en väsentlig 
inverkan på kostnaden för sålda varor. Det finns en risk att Lyko 
inte lyckas att föra över dessa kostnader på sina kunder genom att 
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höja priserna eller att Bolaget drabbas av förseningar eller restrik-
tioner till följd av sådana åtgärder. Sådan oförmåga eller försening 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, fram-
tidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Produktåterkallelser och produktansvar kan skada 
Lykos renommé och verksamhet
Det finns en risk för att varor sålda av Lyko skulle kunna orsaka 
personskador. Produkter kan exempelvis innehålla skadliga ämnen, 
vara lättantändliga eller på annat sätt vara farliga, framkalla allergier, 
eksem eller liknande medicinska åkommor. Det finns en risk att 
Lyko inte lyckas utbilda sin försäljningspersonal och ha tillräcklig 
information på sin webbplats för att undvika att slutkonsumenten 
använder produkterna på fel sätt eller på ett sätt som kan orsaka 
personskada. Försäljning av defekta produkter kan också resultera i 
produktåterkallelser, produktansvarskrav och/eller administrativa 
avgifter. Bolaget köper in en stor del av produkterna som säljs från 
leverantörer och är då beroende av att de produkter som leverantö-
rerna tillhandahåller lever upp till de regulatoriska kraven, exem-
pelvis Läkemedelsverkets föreskrifter, och att användning av 
produkterna inte är farlig. Produktansvar ligger vanligtvis på leve-
rantören om denne är belägen i Europa, men negativ publicitet till 
följd av ett påstående om att Lykos produkter vållat personskada 
eller om att produkter sålda av Lyko är defekta kan påverka Bolagets 
renommé bland befintliga och potentiella kunder och dess före-
tags- och varumärkesimage. Vidare har Lyko eget ansvar för de 
produkter som tillverkare tar fram men som Bolaget säljer under 
sitt egna varumärke. Om någon av dessa risker förverkligas, 
ensamma eller i kombination, skulle det kunna ha en väsentlig 
negativ inverkan på Lykos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Företagsstyrnings- och CSR-risker
Lyko är föremål för risken att befattningshavare fattar beslut som 
inte överensstämmer med Bolagets strategier, interna riktlinjer och 
policydokument. Vidare finns det en risk att anställda eller andra 
personer knutna till Lyko vidtar åtgärder som är oetiska, kriminella 
(inklusive men inte begränsat till, brott mot tillämplig anti-korrup-
tion- eller mutlagstiftning) eller i strid med Lykos interna riktlinjer 
och policys. Om någon av ovanstående risker skulle materialiseras 
skulle Bolagets renommé kunna komma att skadas och Bolaget 
kan drabbas av offentligrättsliga sanktioner, vilket kan få en väsent-
lig negativ inverkan på Lykos verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Eftersom Lykos produkter köps in från leverantörer och Bolaget 
hittills inte haft policys på plats för att kontrollera var och under 
vilka förhållanden som produkterna tillverkats finns det en risk att 
Bolagets produkter är tillverkade under förhållanden som kan 
 ifrågasättas eller i länder som Bolaget inte får köpa ifrån (på grund 
av internationella sanktioner eller kontraktuella restriktioner). Det 
finns även en risk att den uppförandekod som är avsedd att antas på 
kommande styrelsemöte den 14 december 2017 inte implemente-
ras korrekt. Om media rapporterar sådana omständigheter, eller 
om sådana omständigheter på annat sätt blir allmänt kända eller blir 
kända för Lykos kunder, kan det ha en väsentlig negativ inverkan 
på Lykos renommé. Det finns även en risk att de produkter som 

Bolaget tillhandahåller utsätts för negativ publicitet, vilket skulle 
kunna skada Bolagets renommé. Om Lykos renommé skadas kan 
det leda till att Bolaget förlorar försäljning eller tillväxtmöjligheter, 
vilket kan ha en negativ inverkan på Lykos verksamhet, framtidsut-
sikter, resultat och finansiella ställning.

Lykos skattesituation kan försämras om Bolagets 
tidigare eller nuvarande hantering av skattefrågor 
med framgång ifrågasätts
Lyko bedriver genom ett antal dotterbolag verksamhet i Sverige 
och Norge. Hanteringen av skattefrågor inom Lyko är baserad på 
tolkningar av gällande skattelagstiftning, skatteavtal och andra skat-
teföreskrifter i de berörda länderna samt ställningstaganden från 
berörda skattemyndigheter. Lyko och dess dotterbolag är från tid 
till annan föremål för skatterevisioner och granskningar. Det finns 
en risk att skatterevisioner eller granskningar resulterar i att till-
kommande skatter påförs, exempelvis med hänsyn till tidigare 
genomförda förvärv och fusioner av bolag, aktietransaktioner med 
anställda, avdrag för ränteutgifter samt avdrag för förbättringsutgif-
ter på annans fastighet. Om Lykos tolkning av skattelagstiftning, 
skatteavtal och andra skatteföreskrifter eller dess tillämplighet är 
felaktig, om en eller flera myndigheter med framgång gör negativa 
skattejusteringar avseende en affärsenhet inom Lyko eller om 
gällande lagar, avtal, föreskrifter eller tolkningar av dessa eller den 
administrativa praxisen i förhållande till dessa förändras, inklusive 
med retroaktiv verkan, kan Lykos tidigare och nuvarande hante-
ring av skattefrågor ifrågasättas. Om skattemyndigheter med fram-
gång gör gällande sådana anspråk, kan detta leda till en ökad skatte-
kostnad, inklusive skattetillägg och ränta, och få en väsentlig nega-
tiv inverkan på Lykos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förändringar i skattelagstiftningar kan öka Lykos 
skattekostnader eller på annat sätt få en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och 
resultat
Eftersom lagar, avtal och andra föreskrifter avseende beskattning, 
liksom andra fiskala avgifter, historiskt har varit föremål för uppre-
pade förändringar och justeringar, är ytterligare förändringar att 
vänta framöver i de jurisdiktioner där Lyko är verksamt, eventuellt 
med retroaktiv verkan. Sådana förändringar kan få en betydande 
inverkan på Lykos skattebelastning samt en väsentlig negativ inver-
kan på Lykos verksamhet, finansiella ställning och resultat.

I Sverige har regeringen den 20 juni 2017 remitterat en promemo-
ria med förslag till en generell regel för begräsning av interna och 
externa ränteavdrag i bolagssektorn. Det slutliga förslaget kommer 
innebära att avdrag för negativt räntenetto antingen ska begränsas 
till 35 procent av skattemässig EBIT eller till 25 procent av skatte-
mässig EBITDA. Avsikten är att regeln ska träda i kraft den 1 juli 
2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar 
efter den 30 juni 2018. Om Lykos negativa räntenetto, efter det att 
lagstiftning baserad på regeringens förslag blir tillämplig, utgör en 
betydande del i förhållande till verksamhetens skattemässiga EBIT 
eller EBITDA, eller någon annan ytterligare begränsning i avdrags-
rätten för räntor införs i Sverige, kan Lykos skattekostnad öka och 
detta kan få en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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Lyko är exponerat mot ränterisker
Ränterisk är risken att finansiella intäkter och kostnader, samt 
värdet på finansiella instrument, fluktuerar på grund av förändrade 
marknadsräntor. Ränterisken kan leda till förändringar i marknads-
värden och kassaflöden samt fluktuationer i Lykos vinst. En bety-
dande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. 
Givet de räntebärande tillgångar och skulder som fanns per 
31 december 2016, skulle en ränteuppgång på 1 procentenhet få 
en påverkan på räntenetto före skatt på –2,2 MSEK och en påver-
kan på eget kapital efter skatt på –1,71 MSEK. Förändrade räntor 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, fram-
tidsutsikter, resultat och finansiella ställning. 

Lyko kanske inte kan uppta lån till fördelaktiga 
villkor, eller uppta lån överhuvudtaget
Per dagen för Prospektet består Lykos lånefinansiering huvudsak-
ligen av en checkräkningskredit om 35 MSEK samt tidsbestämda 
företagslån om 43,7 MSEK med Svenska Handelsbanken AB 
(publ) (”Handelsbanken”). I samband med noteringen avser 
Bolaget att återbetala utestående säljarrevers som Bolaget ställde ut 
till Bellbox Holding AB i samband med sammangåendet mellan 
Lyko och Bellbox AB.

Lykos förmåga att betala sina skulder, i övrigt uppfylla sina förplik-
telser och leva upp till villkoren och bestämmelserna i checkräk-
ningskrediten, liksom Bolagets allmänna förmåga att refinansiera 
sina lån och erlägga betalningar i enlighet med sina åtaganden, 
beror bland annat på Lykos framtida resultat. Vissa aspekter av 
Bolagets framtida resultat är beroende av ekonomiska, finansiella, 
konkurrensrelaterade och andra faktorer som ligger utanför Lykos 
kontroll. Om Bolaget inte lyckas uppfylla sina skyldigheter enligt 
checkräkningskrediten eller bryter mot något av lånevillkoren kan 
detta ha en väsentlig negativ inverkan på Lykos verksamhet, fram-
tidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Tvister, anspråk, utredningar och processer kan leda 
till att Lyko måste betala skadestånd eller upphöra 
med viss verksamhet
Bolag inom Koncernen kan bli inblandade i tvister inom ramen 
för den normala affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för 
olika anspråk. Exempelvis säljer Lyko sina produkter under de 
namn som ges av respektive varumärke. Det finns en risk att 
produktnamnen är varumärkesskyddade i andra länder och ett 
anspråk med anledning av ett sådant varumärkesskydd vara kost-
samt och kräva resurser från Lykos ledning. Vidare kan bolag inom 
Koncernen (eller Koncernbolagens befattningshavare, styrelseleda-
möter, anställda eller närstående) bli föremål för brottsutredningar 
och processer. Tvister, anspråk, utredningar och processer av denna 
typ kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, inne-
fatta stora skadestånd och leda till betydande kostnader. Dessutom 
kan det vara svårt att förutse utfallet av komplexa tvister, anspråk, 
utredningar och processer. Framtida tvister, anspråk, utredningar 
och processer skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Lykos verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Lykos tillväxt kan hämmas om integrationen av 
företag och verksamheter som förvärvas av Bolaget 
inte blir framgångsrik
Lyko genomför från tid till annan förvärv när så anses ligga i linje 
med Bolagets strategi. Förvärv kan utsätta Bolaget för risker, främst 
relaterade till integration, såsom försvagade relationer med nyck-
elkunder, oförmåga att behålla nyckelpersoner, försvagad företags-
kultur samt svårigheter och högre kostnader än beräknat för 
sammanslagning av verksamheter. Misslyckande att implementera 
Lykos strategi, däribland Bolagets förmåga att identifiera och inte-
grera bolag som förvärvas, kan ha en väsentlig negativ påverkan på 
Lykos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella 
ställning.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET
En aktiv, likvid och fungerande marknad för handel 
med Lykos aktier kanske inte utvecklas, kursen för 
aktierna kan bli volatil och potentiella investerare 
kan förlora en del av eller hela sin investering
Före Erbjudandet finns det inte någon organiserad handel i Lykos 
aktier. Det finns en risk för att en aktiv och likvid marknad inte 
kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att den inte 
kommer att bestå efter att Erbjudandet genomförts. Erbjudande-
priset har fastställts av Bolagets styrelse, Lyko Holding och de 
Säljande Aktieägarna i samråd med ABGSC och är baserat på de 
diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av Swedbank 
Robur Fonder AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 
(publ) (”Cornerstone Investors”) samt kontakter med vissa 
andra institutionella investerare. Detta pris kommer inte 
nöd vändigtvis att återspegla den kurs som investerare på markna-
den kommer vara villiga att köpa och sälja aktierna till efter 
 Erbjudandet. Således finns det en risk för att investerare inte kan 
vidaresälja aktierna till en kurs motsvarande eller överstigande 
Erbjudandepriset.

Bolaget avser att noteras på Nasdaq First North Premier som är en 
alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i 
Nasdaq. Nasdaq First North Premier har inte samma juridiska 
status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North 
Premier regleras av First North Premiers regler och inte av de juri-
diska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En place-
ring i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier är mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Befintliga aktieägares försäljning av aktier kan få 
kursen för aktierna att sjunka
Kursen för Bolagets aktie kan sjunka om det sker omfattande 
försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar av Bolagets 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare 
eller när ett större antal aktier säljs.

Lyko Holding, Säljande Aktieägarna, aktieägande styrelseledamö-
ter och aktie ägande ledande befattningshavare, har åtagit sig att, 
med vissa undantag och under en viss period, inte sälja sina aktier 
eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt utan före-
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gående skriftligt medgivande från Global Coordinator och 
Bookrunner. Efter att tillämplig Lock up-period har löpt ut 
kommer det stå de aktieägare som berörts av Lock up-perioden 
fritt att sälja sina aktier i Lyko. Försäljningen av stora mängder av 
Lykos aktier av Huvud ägarna eller Lykos övriga befintliga aktie-
ägare efter utgången av lock up-perioder, eller uppfattningen om 
att en sådan försäljning kommer att ske, kan få kursen för Lykos 
aktier att sjunka.

Huvudägarna kommer fortsätta att ha betydande 
kontroll över Lyko efter Erbjudandet och detta kan 
begränsa nya aktieägares möjlighet att påverka i 
bolagsfrågor
Efter att Erbjudandet genomförts kommer Huvudägarna att äga 
totalt cirka 65 procent av aktierna i Bolaget och ett antagande om 
att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Under förutsättning att 
Erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttas 
fullt ut kommer Huvudägarna att äga totalt 63 procent av aktierna 
i Bolaget efter Erbjudandet. Huvudägarna kommer att behålla 
betydande kontroll över utgången i de ärenden som hänskjuts till 
Bolagets aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseleda-
möter, eventuella samgåenden, konsolideringar eller försäljningar 
av samtliga, eller nästan samtliga, av Lykos tillgångar. Dessutom 
kommer Huvudägarna att ha ett betydande inflytande över Lykos 
ledande befattningshavare och Bolagets verksamhet. 

Huvudägarnas intressen kan avvika väsentligt från eller konkurrera 
med Lykos intressen eller andra aktieägares intressen och Huvud-
ägarna kan komma att utöva sitt inflytande över Lyko på ett sätt 
som inte ligger i övriga aktieägares intresse. Exempelvis kan det 
föreligga en konflikt mellan Huvudägarnas intressen å ena sidan 
och Bolagets eller dess övriga aktieägares intressen å andra sidan när 
det gäller vinstudelningsbeslut. Sådana konflikter kan få en väsent-
lig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Lykos möjlighet ett lämna utdelning till sina 
aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, 
finansiella ställning, kassaflöden, behov av 
rörelsekapital, kostnader för investeringar och  
andra faktorer
Storleken av framtida utdelning från Bolaget är beroende av ett 
antal faktorer, såsom Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, 
kassaflöde, behov av rörelsekapital, investeringar och andra 
 faktorer. Lyko kanske inte heller kommer att ha tillräckligt 
 utdelningsbara medel och Lykos aktieägare kanske inte beslutar att 
utbetala utdelning i framtiden.

Valutakursdifferenser kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på värdet på aktieinnehav eller betalda 
utdelningar
Lykos aktier kommer endast att noteras i SEK och eventuella 
utdelningar kommer att betalas i SEK. Det innebär att aktieägare 
utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet av innehav och 

utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor om SEK minskar 
i värde mot den aktuella valutan.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige 
kanske inte kan delta i eventuella framtida 
kontantemissioner
Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemission, ska aktie-
ägare som huvudregel ha företrädesrätt till att teckna nya aktier i 
förhållande till antalet innehavda aktier vid emissionen. Aktieägare 
i andra länder kan dock vara utsatta för begränsningar som förhin-
drar dem att delta i sådana nyemissioner och/eller begränsar och 
försvårar deras deltagande på andra sätt. Aktieägare i USA kan till 
exempel vara förhindrade att utöva sådan rätt att teckna sig för nya 
aktier eller teckningsoptioner inte är registrerade i enlighet med 
Securities Act och inget undantag från registreringskraven är 
tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan 
påverkas på liknande sätt om teckningsrätterna eller de nya aktierna 
inte är registrerade hos de berörda myndigheterna i sådana juris-
diktioner. Lyko har ingen skyldighet att utreda om det finns krav 
på registrering enligt Securities Act eller motsvarande lagstiftning i 
andra jurisdiktioner och Bolaget har inte någon skyldighet att 
ansöka om registrering av Bolagets aktier eller försäljning av 
 Bolagets aktier i enlighet med sådan lagstiftning utanför Sverige 
och att göra så i framtiden kan vara opraktiskt och kostsamt. De 
eventuella begränsningarna för aktieägare i länder utanför Sverige 
att delta i nyemissioner kan innebära att deras ägande späds ut eller 
minskar i värde.

Åtagandena från Cornerstone Investors är inte 
säkerställda och kan därmed komma att inte infrias
Swedbank Robur Fonder AB och Länsförsäkringar Fond-
förvaltning AB (publ)  har åtagit sig att förvärva aktier i  Erbjudandet 
för motsvarande sammanlagt 90 MSEK. Cornerstone Investors 
kommer sammanlagt att inneha cirka 12 procent av antalet aktier 
och röster i  Bolaget efter Erbjudandets genomförande. 
 Cornerstone Investors åtaganden är  emellertid inte säkerställda 
genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande 
arrangemang, varför det finns en risk för att Cornerstone Investors 
åtaganden, helt eller delvis, inte kommer att kunna infrias. 
Cornerstone Investors åtaganden är vidare förenade med vissa 
 villkor avseende bland annat att en viss spridning av Bolagets 
aktier uppnås i samband med Erbjudandet samt att Erbjudandet 
 genomförs inom en viss tid. För det fall något av dessa villkor inte 
uppfylls finns det en risk för att Cornerstone Investors inte 
 uppfyller sina åtaganden, vilket skulle kunna få en negativ 
 inverkan på  Erbjudandets genomförande.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)20

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO

Bolaget, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna anser att en ägarspridning av Bolagets aktier skulle främja Lykos fortsatta 
lönsamma försäljningstillväxt1) och utveckling. Styrelsen för Lyko har mot bakgrund av detta ansökt om upptagande till handel av 
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier och avser att föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om en nyemission. Inves-
terare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att teckna 4 460 000 nyemitterade aktier samt 430 474 befintliga 
aktier. Erbjudandet omfattar således totalt 4 890 474 aktier i Lyko. De nyemitterade aktierna erbjuds av Bolaget och de befintliga 
aktierna erbjuds av de Säljande Aktieägarna.

Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier beräknas påbörjas omkring den 12 december 2017, under förutsätt-
ning att Bolagets ansökan om upptagande till handel godkänns.

Priset i Erbjudandet har fastställts till 50 SEK per aktie av Bolagets styrelse, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna i samråd 
med ABGSC och är baserat på de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av Swedbank Robur Fonder AB och Läns-
försäkringar Fondförvaltning AB (publ) (se nedan) samt kontakter med vissa andra institutionella investerare. Swedbank Robur 
Fonder AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för motsvarande 
sammanlagt 90 MSEK. Cornerstone Investors kommer sammanlagt att inneha cirka 12 procent av antalet aktier och röster i 
Bolaget efter Erbjudandets genomförande. 

Styrelsen avser att föreslå extra bolagsstämma den 11 december 2017 att besluta om en nyemission av 4 460 000 aktier, vilken 
förväntas tillföra cirka 223 MSEK till Lyko före emissionskostnader. Skulle extra bolagsstämma inte besluta i enlighet med styrel-
sens förslag kommer emissionen inte att kunna genomföras, vilket Bolaget i sådant fall kommer att informera om i enlighet med 
tillämpliga lagar och regler. Baserat på full teckning i Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital efter Erbjudandet uppgå till 
7 658 610 SEK för delat på 15 310 012 aktier, av vilka de nyemitterade aktierna motsvarar totalt cirka 29 procent efter 
 Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer de Säljande Aktieägarna utfärda en option till 
ABGSC, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North 
Premier, att sälja ytterligare aktier till ett pris motsvarande Erbjudandepriset motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som 
omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), innebärande högst 733 571 befintliga aktier, motsvarande cirka 
5 procent av det totala  antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. 

Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 5 624 045 aktier, motsvarande cirka 37 procent av det 
totala  antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 245 MSEK under antagande om att Erbjudandet fulltecknas. Om Övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 281 MSEK. 

Stockholm, 30 november 2017

Lyko Group AB (publ) Säljande Aktieägare
Styrelsen

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV 
AKTIER I LYKO

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Lyko är en omnikanalplattform1) för hårvård och skönhet med verksamhet i Sverige och Norge. Bolaget säljer produkter till slut-
konsumenter såväl online som i fysiska butiker. Bolaget har en lång historik av lönsam försäljningstillväxt2) och totala intäkter 
uppgick under året 2016 till 658 MSEK med en försäljningstillväxt2) (jämfört med 2015) om 28,9 procent samt en EBITDA-
marginal2) om 7,9 procent.

Lyko har sina rötter i en salongsverksamhet i Dalarna som öppnades av familjen Lyko 1952. Salongsverksamheten utvecklades 
under 2000-talet till att bli en ledande3), 4), återförsäljare av professionella hårvårdsprodukter online och i november 2014 gick 
Lyko samman med en av Sveriges största5) butiksåterförsäljare av professionella hårvårdsprodukter Bellbox AB (numera Lyko 
Retail AB) (”Samgåendet”), vilket lade grunden till Lykos nuvarande butiksnätverk. 

Bolaget erbjuder sina kunder ett brett produktutbud med fokus på professionella produkter, genom såväl butiker som genom en 
modern e-handelsplattform och webbplats. Lykos försäljning fördelar sig i ungefär lika delar mellan e-handel och fysisk butiks-
försäljning. Lykos omnikanalerbjudande låter kunden röra sig obehindrat mellan de olika försäljningskanalerna vad gäller beställ-
ningar och returer med en harmoniserad prissättning oavsett försäljningskanal. Bolaget ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt, 
såväl online som i befintliga och nya butiker, i takt med att marknaden för e-handel fortsätter att växa snabbt och vikten av att 
kunna möta kunden oavsett försäljningskanal blir allt större. 

Styrelsen och Lykos ledande befattningshavare anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt 
steg i Lykos utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer 
om Lyko och dess verksamhet. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Lyko tillgång till de 
svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa anled-
ningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Erbjudandet omfattar både befintliga aktier och nyemitterade aktier. Per dagen för Prospektet består aktiestrukturen av såväl 
stamaktier som preferensaktier av olika serier. I samband med Erbjudandet kommer preferensaktierna omvandlas till stamaktier. 
För att återspegla ett aktieägande bland befintliga aktieägare som baseras på varje akties ekonomiska värde och Lykos börsvärde 
vid noteringstidpunkten kommer vissa av de befintliga aktieägarna att erhålla ytterligare aktier i en fondemission, för mer infor-
mation se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktieomvandling m.m. i samband med Erbjudandet”.

Genom de nyemitterade aktierna beräknas Lyko tillföras cirka 223 MSEK, före emissionskostnader om cirka 20 MSEK som ska 
betalas av Bolaget i samband med Erbjudandet, innebärande en nettolikvid om cirka 203 MSEK. Bolaget avser att, tillsammans 
med befintliga medel, använda nettolikviden för att återbetala den säljarrevers som Bolaget ställde ut till Bellbox Holding AB i 
samband med Samgåendet och som per dagen för Prospektet uppgår till 215 MSEK. Bolaget bedömer att en återbetalning av 
säljarreversen ger Bolaget god finansiell flexibilitet att kunna hantera eventuella framtida investeringar i  Bolagets fortsatta tillväxt. 
Se avsnittet ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information – Kapitalstruktur i samband med noteringen” för ytterligare 
information. 

BAKGRUND OCH MOTIV

1) Omnikanalbaserad handelsplattform. Med omnikanal avses försäljning genom ett flertal kanaler, med fokus på en helintegrerad konsumentupplevelse och 
harmoniserad prisbild över samtliga kanaler. 

2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
3) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de 

största specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyse-
rats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan infor-
mation tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

4) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med 
motsvarande statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead 
och Grand Parfymeri). Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

5) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, 
Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har 
analyserats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan 
information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.
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Det är framförallt Bolagets näst största aktieägare Fidelio Capital (genom Bellbox Holding AB) som kommer att sälja befintliga 
aktier. Vidare kommer övriga Säljande Aktieägare sälja hela eller en del av sitt innehav, för mer information se avsnittet ”Aktie-
kapital och  ägarförhållanden – Ägarstruktur”. Syftet med försäljningen av befintliga aktier är att uppnå en god ägarspridning samtidigt 
som  familjen Lyko, som har en långsiktig syn på sitt ägande i Bolaget, kommer bibehålla sin ställning som Bolagets största ägare. 
Totalt kommer maximalt 1 164 045 befintliga aktier att säljas i Erbjudandet. Lyko kommer inte att erhålla några intäkter från 
försäljningen av de aktier som de Säljande Aktieägarna säljer i Erbjudandet.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i Prospektet, vilket har upprättats av styrelsen för Lyko med anledning av Erbjudandet som genomförs i samband 
med ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Styrelsen för Lyko är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att 
uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 

påverka dess innebörd.

Stockholm, 30 november 2017 

Lyko Group AB (publ)

Styrelsen

Styrelsen för Lyko Group AB (publ) är ensamt ansvarig för innehållet i Prospektet i enlighet med vad som framgår häri. 
Säljande Aktieägarna bekräftar dock sin bundenhet av villkoren för Erbjudandet i enlighet med vad som  

framgår av ”Villkor och anvisningar”.

Säljande Aktieägare
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”Vi förändrar branschen”

För mig är Lyko förändring. Att förändra branschen, att göra hårvård och skönhet tillgängligt  
för alla och lyfta fram det bästa i människor har varit min drivkraft sedan jag 2008 flyttade hem till 

Dalarna för att vidareutveckla ehandelsplattformen Lyko.se. Bolagets historia går tillbaka ännu längre, 
till 1952, när Frans Lyko öppnade frisersalong i Vansbro. Två generationer och ett halvt  

sekel senare kännetecknas Lyko av en stark företagskultur med en passion för allt som har  
med hårvård och skönhet att göra.

Med basen i professionell hårvård är Lyko idag en hårvårds- och skönhetspecialist som på ett unikt sätt kombinerar en väletablerad och 
snabbväxande onlineförsäljning med fysiska butiker och salonger. Lykos försäljning genereras till cirka 50 procent av onlineförsäljning 
och 50 procent av försäljning i fysisk butik. Butikerna har salonger där kunden förutom behandling kan få professionell rådgivning 
angående produkter. Försäljningen online sker via Lyko.se och Lyko.no, och vår fysiska närvaro består av 39 butiker i Sverige och, så här 
långt, en butik i Norge. Med det sagt är det först i år som vi på allvar börjat bearbeta den norska marknaden online. Jag ser framför mig 
möjligheten för ytterligare geografisk expansion och att fler kunder ska kunna ta del av Lykos unika koncept framöver.

Lyko är ett snabbväxande bolag med en historik av lönsam försäljningstillväxt1). Under perioden 2012 till 2016 växte segmentet Lyko 
Online med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 42 procent och segmentet Lyko Retail med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 
30 procent.2) Den kraftiga försäljningstillväxten1) har kombinerats med bibehållen lönsamhet. Jag är säker på att en viktig faktor för vår 
framgång har varit förmågan att rekrytera duktiga medarbetare, något som också gjort Bolaget mindre beroende av mig som grundare.

Bolagets rötter finns i Dalarna och Lykos lager samt kontor är väletablerat i Vansbro. Lagret drivs i egen regi och verksamheten är ortens 
största arbetsgivare vilket innebär en stabil och god tillgång till duktiga medarbetare, samtidigt som vi kan bidra till samhället genom att 
ge bland annat nyanlända praktikplats och i vissa fall anställning. 

Nu tar vi nästa steg i att nå Lykos vision, att vara det självklara valet för hårvård och skönhet, på alla marknader Lyko verkar inom, 
genom en notering på Nasdaq First North Premier.

Framåt ser vi att fler varumärkesägare får upp intresset för digitala affärer och den förflyttning som sker såväl generellt inom retail som för 
skönhet. Lykos position som marknadsledande3), 4) onlineaktör och specialist ger oss bra förutsättningar att med god lönsamhet fortsätta 
ta marknadsandelar och stärka vår position. Lyko gynnas även av övergripande trender som ökad onlinehandel och ökad tillväxt för 
specialister jämfört generalister.

Det är viktigt för oss att bibehålla vår snabba tillväxt med god lönsamhet och att fortsätta förändra branschen. Jag och min familj har ett 
långsiktigt engagemang i Lyko och vi vill utvecklas och växa tillsammans med våra medarbetare och leverantörer inom hårvård och 
skönhet. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger fortsätter vi inspirera och guida kunden till sitt 
bästa jag.

Rickard Lyko

Grundare, CDO och styrelsemedlem

ORD FRÅN GRUNDARNA

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) revide-

rade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen 
hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med 
 informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. 
Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finansiella utveckling i 
ett längre perspektiv.

3) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största speciali-
serade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt 
tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive 
aktörers webbsida.

4) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsva-
rande statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand 
Parfymeri). Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.
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ERBJUDANDET
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige1) och till institutio-
nella investerare2). Erbjudandet omfattar 4 890 474 aktier, motsva-
rande cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmed-
delande omkring den 12 december 2017.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
De Säljande Aktieägarna har lämnat en övertilldelningsoption till 
ABGSC, innebärande att ABGSC, senast 30 dagar från första 
dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier, 
har rätt att förvärva upp till ytterligare 733 571 aktier från de 
Säljande Aktieägarna motsvarande cirka 5 procent av antalet aktier 
i Bolaget. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att 
täcka eventuell övertilldelning för Erbjudandet.

FÖRDELNING AV AKTIER
Fördelning av aktier till respektive del i Erbjudandet kommer att 
ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av 
Bolaget, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna i samråd med 
ABGSC.

ERBJUDANDEPRISET
Erbjudandepriset har fastställts till 50 SEK per aktie. Courtage 
utgår ej. Erbjudandepriset har fastställts av Bolagets styrelse, Lyko 
Holding och de Säljande Aktieägarna i samråd med ABGSC base-
rat på de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av 
Swedbank Robur Fonder AB och Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning AB (publ) samt kontakter med vissa andra institutionella 
investerare.

ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN
Anmälan
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier kan göras under 
perioden 1– 8 december 2017 och ska avse lägst 100 aktier och 
högst 20 000 aktier,3) i jämna poster om 50 aktier. Anmälan är 
bindande.

Anmälan ska göras via särskilt upprättad anmälningssedel som kan 
erhållas från SEBs hemsida, (www).sebgroup.com/prospectuses, 
samt Bolagets hemsida, (www).lyko.se. Kunder i Avanza och 
Nordnet som är anslutna till tjänster via internet kan anmäla sig för 
förvärv av aktier via Avanzas respektive Nordnets internettjänst.

Om flera anmälningar inges av samma förvärvare kommer endast 
den först registrerade att beaktas. För sent inkommen anmälan 
liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får 
göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. 

Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransak-
tioner, exempelvis IPS-depå, ISK-depå (investeringssparkonto), 
eller depå i kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare 
om och hur du kan förvärva dessa aktier genom Erbjudandet.

Anmälan via SEB
Den som anmäler sig för förvärv av aktier till SEB måste ha ett 
VP-konto, ett servicekonto eller en värdepappersdepå hos ett 
valfritt värdepappersinstitut. Personer som saknar VP-konto, 
servicekonto eller värdepappersdepå hos valfritt värdepappersinsti-
tut måste öppna sådant konto eller sådan depå före inlämnandet av 
anmälningssedeln. Observera att det kan ta viss tid att öppna 
VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå. Sökande som 
ansöker via SEB måste också ha ett bankkonto hos SEB. Om 
aktierna ska registreras på ett VP-konto, servicekonto eller i depå 
hos annat institut än SEB måste bankkonto hos SEB anges. Konto 
hos SEB måste vara ett Privatkonto, Enkla Sparkontot, Företags-
konto eller Enkla Sparkontot Företag. Om aktierna ska registreras i 
depå hos SEB ska inget bankkonto anges. Endast ett konto kan 
anges för betalning och kontoinnehavaren måste vara samma 
person som ansöker om förvärv av aktier.

Det är ej möjligt att anmäla sig till förvärv av aktier via sitt ISK 
förvar, varken i SEB eller någon annan förvaltare genom SEB.

Det är inte möjligt att anmäla sig till förvärv av aktier genom SEBs 
internetbank. Anmälan ska istället göras via särskilt upprättad 
anmälningssedel och lämnas in till ett av SEBs kontor eller skickas 
per post till:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 20 000 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 20 000 aktier.
3) Den som anmäler för förvärv av fler än 20 000 aktier måste kontakta ABGSC, i enlighet med vad som anges i avsnittet ” – Erbjudande till institutionella investerare”.
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Anmälan måste ha inkommit till SEBs emissionsavdelning senast 
klockan 17.00 den 8 december 2017. Observera att vissa bankkon-
tor stänger före klockan 17.00. Saldot på det bankkonto hos SEB 
eller den värdepappersdepå hos SEB som anges på anmälningsse-
deln ska under tiden från klockan 00.00 den 8 december 2017 till 
klockan 24.00 den 14 december 2017, motsvara lägst det belopp 
som anmälan avser. Följaktligen måste pengar finnas eller sättas in 
på angivet bankkonto eller värdepappersdepå senast den 7 decem-
ber 2017 för att säkerställa att erforderligt belopp finns på angivet 
bankkonto eller värdepappersdepå. Detta innebär att kontoinne-
havaren förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet 
konto eller värdepappersdepå under nämnda period och att inne-
havaren är medveten om att ingen tilldelning av aktier kommer att 
ske om beloppet är otillräckligt under denna period. Observera att 
beloppet inte kan disponeras under den angivna perioden. Så snart 
som möjligt efter att tilldelning skett kommer medlen att vara fritt 
tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som inte är 
tillgängliga ger rätt till ränta under den angivna perioden, i enlighet 
med villkoren för det konto eller den värdepappersdepå som anges 
i anmälan.

Anmälan via Avanza
Kunder hos Avanza kan anmäla sig för teckning av aktier via 
 Avanzas Internettjänst. Anmälan hos Avanza kan göras från och 
med den 1 december 2017 till och med den 8 december 2017. 
För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos 
Avanza ha tillräckligt likvida medel tillgängliga på kontot från och 
med den 8 december 2017 till likviddagen den 14 december 2017. 
Mer information finns tillgänglig på (www).avanza.se.

Anmälan via Nordnet
Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för förvärv av aktier via 
Nordnets Internettjänst fram till kl. 23.59 den 8 december 2017. 
För att inte riskera att förlora rätten till eventuell tilldelning ska 
depåkunder hos Nordnet ha tillräckliga likvida medel tillgängliga 
på depån från och med den 8 december 2017 kl. 23:59 till likvid-
dagen som beräknas vara den 14 december 2017. Mer information 
om anmälningsförfarande via Nordnet finns tillgänglig på  
(www).nordnet.se.

Anmälan för anställda i Lyko
Anställda i Lyko med skattemässig hemvist i Sverige som önskar 
förvärva aktier måste följa särskilda instruktioner från Bolaget.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolaget, Lyko Holding och 
de Säljande Aktieägarna i samråd med ABGSC varvid målet är att 
uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att 
möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie 
på Nasdaq First North Premier.

Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden 
anmälan inges. 

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller 
ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldel-
ning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt 
urval.

Anmälningar från kunder i Avanza och Nordnet kan komma att 
särskilt beaktas. Tilldelning kan även komma att ske till anställda i 
Avanza och Nordnet, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen 
sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens 
regler och Finansinspektionens föreskrifter.

Besked om tilldelning 
Tilldelning beräknas ske omkring den 12 december 2017. Snarast 
därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit 
tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inte 
något meddelande.

Besked om tilldelning via SEB
Besked om tilldelning för de som anmält sig via SEB beräknas 
kunna lämnas från och med klockan 09.00 den 12 december 2017 
via telefon +46 (0)8 639 27 50. För att få besked om tilldelning 
måste följande anges: namn, personnummer/organisationsnum-
mer samt VP-konto, servicekonto eller depånummer hos bank 
eller annat värdepappersinstitut.

Besked om tilldelning via Avanza
För dem som anmält sig via Avanza kommer besked om tilldelning 
erhållas genom upprättande av nota på angivet konto hos Avanza, 
vilket beräknas ske omkring allmänheten kl. 09.00 den 12 decem-
ber 2017.

Besked om tilldelning via Nordnet
Besked om tilldelning för de som anmält sig via Nordnets Inter-
nettjänst erhåller besked om tilldelning genom en teckning av 
aktier mot samtidig debitering av likvid på angiven depå, vilket 
beräknas ske omkring kl. 09.00 den 12 december 2017.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 
14 december 2017 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

Betalning via SEB
Likvid beräknas dras från det bankkonto som angivits på anmäl-
ningssedeln den 13 december 2017 eller värdepappersdepå den 
14 december 2017

Betalning via Avanza
För dem som anmält sig via Avanza kommer likvid för tilldelade 
aktier att dras från angivet konto hos Avanza senast på likviddagen 
den 14 december 2017. Observera att likvida medel för betalning 
av tilldelade aktier ska finnas på depå från sista anmälningsdag den 
8 december 2017 till och med likviddagen den 14 december 2017.

Betalning via Nordnet
För de som anmält sig via Nordnet kommer tilldelade aktier bokas 
mot debitering av likvid på angiven depå, vilket beräknas ske 
omkring den 12 december 2017.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid eller om 
medel inte finns på angivet bankkonto kan tilldelade aktier komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlå-
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telse komma att understiga Erbjudandepriset enligt Erbjudandet 
kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för mellanskillnaden.

ERBJUDANDE TILL INSTITUTIONELLA 
INVESTERARE
Anmälan
Institutionella investerare i Sverige och i övriga länder inbjuds att 
delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden 
1–11 december 2017. Bolaget, Lyko Holding och de Säljande 
Aktieägarna förbehåller sig rätten att förkorta samt förlänga anmäl-
ningstiden i det institutionella erbjudandet. Sådan förkortning eller 
förlängning av anmälningstiden kommer offentliggöras av Bolaget 
genom pressmeddelande före anmälningsperiodens utgång. 
 Anmälan ska ske till ABGSC i enlighet med särskilda instruktioner.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolaget, Lyko Holding och 
de Säljande Aktieägarna i samråd med ABGSC varvid målet är att 
Bolaget får en god institutionell ägarbas. Avsikten är att intressean-
mälningar, som i allt väsentligt bedöms vara likvärdiga, ska behand-
las lika. Intresseanmälningar från institutionella investerare som 
bedöms kunna bli långsiktiga ägare i Bolaget kan komma att prio-
riteras. Tilldelningen kommer att beslutas helt diskretionärt och 
någon garanti för tilldelning lämnas inte.

Besked om tilldelning 
Institutionella investerare beräknas i särskild ordning erhålla besked 
om tilldelning omkring den 12 december 2017 varefter avräk-
ningsnota utsänds. 

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet 
med avräkningsnotan och mot leverans av aktier senast den 14 
december 2017.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte erläggs inom föreskriven tid 
kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga Erbju-
dandepriset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhöll 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden.

REGISTRERING AV TILLDELADE OCH 
BETALDA AKTIER 
Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och betalda aktier, 
för såväl institutionella investerare som för allmänheten i Sverige, 
beräknas ske med början den 14 december 2017, varefter Euro-
clear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i 
Bolaget som registrerats på mottagarens VP-konto. 

Avisering till aktieägare som angivit att aktierna ska levereras till en 
värdepappersdepå sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Avanza kommer att boka ut aktier till de kunder som erhållit till-
delning i Erbjudandet med start den 12 december 2017. Aktierna 
kommer att vara registrerade och synliga på kontot innan handeln 
inleds, vilket beräknas ske den 12 december 2017.

NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH 
PREMIER
Bolagets styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Premier. Nasdaq Stockholm har den 
17 november 2017 beslutat att godkänna Bolagets ansökan på vissa 
sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktie 
uppfylls senast på noteringsdagen. 

För det fall Bolagets styrelse slutligt beslutar om notering av 
Bolagets aktie beräknas handeln i Bolagets aktie påbörjas omkring 
den 12 december 2017. Detta innebär att handel kommer att 
påbörjas innan aktier överförts till förvärvarens VP-konto eller 
värdepappersdepå och i vissa fall innan avräkningsnota erhållits. 
Det innebär vidare att handel kommer att påbörjas innan villkoren 
för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handel i Bolagets aktie, 
som sker innan Erbjudandet blir ovillkorat, kommer att återgå om 
inte Erbjudandet fullföljs.

Kortnamnet på Nasdaq First North Premier för Bolagets aktie är 
LYKO.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan ABGSC komma att genomföra 
transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå 
högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande. Sådana 
stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras när som 
helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien 
på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalender-
dagar  därefter. Se vidare avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 
information – Stabilisering”.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
ERBJUDANDET
Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom 
pressmeddelande omkring den 12 december 2017. Pressmedde-
landet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, 
(www).lyko.se.

RÄTT TILL UTDELNING
De erbjudna aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att 
aktierna tagits upp till handel. Eventuell utdelning betalas ut efter 
beslut av bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear 
Sweden. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolags-
stämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare i 
den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Beträffande avdrag för 
svensk preliminärskatt, se avsnitt ”Skattefrågor i Sverige”. Se även 
avsnitten ”Verksamhetsöversikt – Finansiella mål – Utdelningspolicy” 
samt ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.
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VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS 
FULLFÖLJANDE
Styrelsen avser att föreslå extra bolagsstämma den 11 december 
2017 att besluta om en nyemission av aktier omfattande högst 
4 460 000 aktier. Skulle extra bolagsstämma inte besluta i enlighet 
med styrelsens förslag kommer emissionen inte att kunna genom-
föras, vilket Bolaget i sådant fall kommer att informera om i 
 enlighet med tillämpliga lagar och regler. 

Bolaget, de Säljande Aktieägarna och ABGSC avser att ingå ett 
avtal om placering av aktier i Bolaget omkring den 11 december 
2017 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av att intres-
set för Erbjudandet är tillräckligt stort för handel i aktien, att Place-
ringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att Place-
ringsavtalet inte sägs upp. Placeringsavtalet föreskriver att ABGSC 
åtaganden att förmedla köpare till eller, för det fall ABGSC miss-
lyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbjudan-
det är villkorade bland annat av att inga händelser inträffar som har 
så väsentlig negativ inverkan på Bolaget att det är olämpligt att 
genomföra Erbjudandet (”väsentliga negativa händelser”). ABGSC 
kan säga upp Placeringsavtalet fram till likviddagen, den 14 decem-
ber 2017, om några väsentligt negativa händelser inträffar, om de 
garantier som Bolaget givit ABGSC skulle visa sig brista eller om 
några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet ej 
uppfylls. Om ovan angivna villkor ej uppfylls och om ABGSC 
säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall 
kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier genomföras 
under Erbjudandet. Se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande infor-
mation – Avtal om placering av aktier” för mer information om 
Placeringsavtalet.

Erbjudandet är vidare villkorat av att Erbjudandet inbringar minst 
203 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.  
Se även avsnittet ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell 
information – Uttalande rörande rörelsekapital”.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE 
MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILLDELADE 
AKTIER
Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker 
genom utskick av avräkningsnotor, vilket beräknas ske omkring 
den 12 december 2017. Institutionella investerare beräknas att 
omkring den 12 december 2017 erhålla besked om tilldelning i 
särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att 
betalning för tilldelade aktier hanterats av SEB, Avanza eller Nord-
net kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad 
värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för över-
föring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvär-
varna av aktier i Bolaget medför att dessa förvärvare inte kommer 
att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå 
eller VP-konto förrän tidigast den 14 december 2017. Handel i 
Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier beräknas komma att 
påbörjas omkring den 12 december 2017. Det förhållandet att 
aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värde-
pappersdepå förrän tidigast 14 december 2017 kan innebära att 
förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från 
och med den dag då handeln i aktien påbörjats utan först när 
aktierna finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.

ÖVRIGT
Att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) är emis-
sionsinstitut innebär inte i sig att SEB betraktar den som anmält sig 
i Erbjudandet som kund hos banken för placeringen. 



MARKNADSÖVERSIKT

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)28

MARKNADSÖVERSIKT

Prospektet innefattar information om Bolagets marknader. Om inte annat anges baseras 
 informationen i Prospektet på Bolagets utvärdering av flera källor, däribland Euromonitor 
International (tredjepartskälla). Eftersom Lyko inte har tillgång till de fakta och antaganden 

som ligger till grund för sådan marknadsinformation och inte heller statistisk information och 
ekonomiska indikationer som finns i dessa tredjepartskällor kan Bolaget inte kontrollera sådan 

information och även om Lyko anser att informationen är tillförlitlig kan Bolaget inte  
garantera dess riktighet eller fullständighet. Information som kommer från tredjepartskällor 

har återgivits korrekt och såvitt  Bolaget känner till och kan förvissa sig om, genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av sådana källor, har inga uppgifter utelämnats på 

ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

INLEDNING
Om Lyko
Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet med verk-
samhet i Sverige och Norge. Bolaget säljer produkter till slutkon-
sumenter såväl online som i fysiska butiker. De flesta av Lykos 
fysiska butiker erbjuder också behandlingar som klippning, styling 
och behandlingar inom hudvård. Under räkenskapsåret 2016 
utgjorde försäljning i fysiska butiker, vilket inkluderar produkter 
och behandlingar, ungefär hälften av Bolagets försäljning. Den 
andra hälften av försäljningen under samma period var hänförlig till 
försäljning av produkter online.Lyko bedriver även salongsverk-
samhet i form av behandlingar vilket är en viktig kompotent i 
kunderbjudandet eftersom salongsverksamheten skapar förtroende 
för varumärket Lyko samt möjliggör försäljning av professionella 
hårvårds- och hudvårdsprodukter. Med professionella produkter 
inom hårvård och skönhet avses produkter som, baserat på varu-
märkesägares egna regler, endast får säljas av aktörer som bedriver 
salongsverksamhet. För räkenskapsåret 2016 var 93 procent av 
Lykos totala omsättning hänförlig till produktförsäljning, vilket 
inkluderar försäljning såväl online som i butik. 

Marknadssegmentering
Lykos produktförsäljning består av hårvårds- och skönhetsproduk-
ter och kan delas in i fyra produktkategorier och tre varumärkes-
segment. De fyra produktkategorierna är hårvård (exempelvis 
schampo, inpackning och hårstylingprodukter), hudvård (exem-
pelvis hudlotion, ansiktskrämer och ansiktstvätt), smink och 
parfym. Varumärkessegmenten är professionella varumärken (som 
endast finns inom produktkategorierna hårvård- och hudvård), 
selektiva varumärken (som finns inom alla produktkategorier utom 
hårvård) och semi-selektiva varumärken (som finns inom alla 
produktkategorier). Varumärkessegmenteringen bestäms utifrån 
specifika krav som varumärkesägare ställer på återförsäljare. Varu-
märkesägare beslutar själva vilka återförsäljare som ska auktoriseras 
för att få sälja deras produkter. Den största delen av Lykos försälj-
ning består av hårvårds- och hudvårdsprodukter från professionella 
varumärken. Generellt krävs att återförsäljare driver professionell 
salongs- eller behandlingsverksamhet för att få sälja dessa. Gällande 
selektiva varumärken ställer varumärkesägare vissa andra krav på 
återförsäljare, exempelvis fysisk butiksnärvaro. Semi-selektiva varu-
märken är sådana varumärken för vilka varumärkes ägare generellt 
ställer väldigt få eller inga krav alls på återförsäljare. 

 
PRODUKTKATEGORIER PER VARUMÄRKESSEGMENT

VARUMÄRKESSEGMENT HÅRVÅRD HUDVÅRD SMINK PARFYM

Professionella produkter x x - -

Selektiva produkter - x x x
Semi-selektiva produkter x x x x
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Det finns viss koppling mellan försäljningspris till konsument och 
typ av varumärkessegment inom de enskilda produktkategorierna. 
Återförsäljares inköps- och försäljningspriser för professionella och 
selektiva varumärken är generellt högre än inköps- och försälj-
ningspriser för semi-selektiva varumärken. Professionella varumär-
ken säljs primärt på hår- och hudvårdssalonger medan selektiva 
produkter vanligen säljs på varuhus och hos specialiserade återför-
säljare. Semi-selektiva varumärken återfinns istället huvudsakligen i 
dagligvaruhandel och hos återförsäljare inom detaljhandeln, vilket 
inkluderar exempelvis H&M. Exempel på professionella varu-
märken inom hårvård är Kérastase, L’Oréal Professionnel och 
American Crew, medan varumärken som Head & Shoulders, 
Dove och L’Oréal Paris kategoriseras som semi-selektiva.

Som framgår i avsnitt ”– Värdekedjan” köper återförsäljare produk-
ter direkt från varumärkesägare eller agenturer, och kan genom 
dessa aktörer säkra tillgången till professionella och selektiva 
produkter. I vissa fall erbjuder dock återförsäljare som inte bedriver 
salongsverksamhet ändå professionella hårvårds- och hudvårdspro-
dukter i sitt sortiment genom att använda sig av parallellimport. 
Parallellimport bygger på principerna om fri rörlighet för varor 
inom EU/EES och innebär att en återförsäljare i exempelvis 
Sverige importerar varor från en grossist1) i Europa för vidareför-
säljning i Sverige. Genom parallellimport får återförsäljare dels till-
gång till varumärken som inte tidigare varit tillgängliga för dem 
och kan dels utnyttja eventuella prisskillnader mellan länderna. 
Varuflöden kan emellertid bli svårplanerade och opålitliga då 
direktavtal med varumärkesägare saknas.

Värdekedjan
Värdekedjan inom marknaden för hårvårds- och skönhetsproduk-
ter kan illustreras enligt bilden ovan. Varumärkesägare har som 
huvudsakligt fokus att tillverka produkter samt att marknadsföra 
dessa brett mot slutkonsumenter. Tillverkarledet i värdekedjan 
består både av stora företag som L’Oréal, Unilever och mindre 
aktörer som Maria Nila och Rituals. Större varumärkesägare 
etablerar ofta direkta säljkanaler mot återförsäljare, samt i mindre 
utsträckning även direkt mot slutkonsumenter. Mindre varu-
märkes ägare använder sig ofta av agenturer för att utöka sin geogra-
fiska spridning. Agenturer köper in hårvårds- och skönhetsproduk-
ter i stora volymer, för att sedan sälja vidare dessa till specialiserade 
återförsäljare. Distributionsledet i Sverige består av företag som 
Scandinavian Cosmetics, Swe ImEx och Evince Cosmetics. Lyko 
är en återförsäljare och placerar sig mot slutet av värdekedjan med 
rollen att möta, men också skapa, efterfrågan hos slutkonsumenter. 
För att kunna erbjuda ett brett och relevant utbud till slutkonsu-
ment köper Lyko in produkter både direkt från varumärkesägare 
och genom agenturer.

1) Aktör som återfinns på vissa marknader i Europa och som agerar mellanhand mellan agentur och återförsäljare.

MARKNADENS VÄRDEKEDJA OCH EXEMPEL PÅ AKTÖRER

VARUMÄRKES-
ÄGARE

AGENTUR

ÅTERFÖRSÄLJARE

SLUTKONSUMENT

Exempelvis L’Oréal

Exempelvis  
Scandinavian Cosmetics

Exempelvis  
Lyko
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Marknadstillväxt
Lykos huvudmarknad utgörs, och har även historiskt utgjorts, av 
marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter för konsumenter i 
Sverige. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och kan i 
närtid komma att expandera sin verksamhet till att inkludera 
försäljning i övriga Norden, vilket således även utgör en relevant 
marknad för Lyko.

Konsumentmarknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter i 
Norden kännetecknas av stabil tillväxt, vilket illustreras i grafen 
nedan. Över tioårsperioden 2006 till 2016 växte marknaden totalt 
25 procent, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
2,3 procent.1) Tillväxten över samma period i Sverige uppgick till 
26 procent, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
2,4 procent.1) Högst tillväxt över perioden observerades i Norge 
(35 procent, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
3,0 procent), och lägst i Finland (14 procent, motsvarande en 
genomsnittlig årlig tillväxttakt om 1,3 procent).1) Trots nedgången 
i ekonomin i samband med den globala finanskrisen 2007–2008 
växte den totala marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter i 
Norden, vilket understryker marknadens karaktäristiska drag av 
stabil tillväxt med begränsad inverkan av makroekonomiska 
faktorer.

MARKNADENS KARAKTÄRISTISKA DRAG 
OCH DRIVKRAFTER
Lyko bedömer att nedanstående faktorer kännetecknar Lykos rele-
vanta marknad och kan förväntas fortsätta driva den underliggande 
tillväxten för marknaden framöver:

 ● Stabil marknad och tillväxt med begränsad inverkan av makro-
ekonomiska faktorer

 ● Stadigt växande e-handel i en relativt underpenetrerad marknad

 ● Ökat omnikanalbeteende hos konsumenter

 ● Signifikanta inträdesbarriärer

 ● Höga bruttovinstmarginaler2)

 ● Låg risk för inkurans i varulager

 ● Låg grad av produktreturer

Ett flertal av ovan nämnda karaktäristiska drag, som behandlas 
djupare nedan, bidrar till att hårvårds- och skönhetsprodukter är i 
synnerhet väl anpassade för detaljhandel, såväl online som i fysisk 
butik. Produkter inom hårvård och skönhet har generellt betydligt 
längre hållbarhetstid än produkter som säljs inom exempelvis livs-
medelsbranschen. Livscykeln för produkter inom hårvård och 

1) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING FÖR DEN NORDISKA KONSUMENTMARKNADEN FÖR 
HÅRVÅRDS- OCH SKÖNHETSPRODUKTER
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43 225
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Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla). Samtliga data från Euromonitor International som används i denna graf är 
uttryckt i nominella termer och förutsätter fasta valutakurser gentemot SEK på 9,8 (EUR), 1,0 (NOK) och 1,3 (DKK). 
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skönhet är också förhållandevis lång jämfört med kläder och skor 
(mindre modekänsligt) samt elektronik (lägre innovationshastig-
het). Dessa karaktäristiska drag bidrar till en låg risk för inkurans i 
varulagret för återförsäljare med fokus på hårvård och skönhet. 

En aspekt som gör hårvårds- och skönhetsprodukter synnerligen 
väl lämpade för e-handel är den låga graden av produktreturer, 
vilket beror på att produkterna av hygienskäl generellt inte kan 
returneras (såvida inte produkten är defekt) och att produkterna 
inte anpassas efter konsumenters storlek eller kroppsform. Vidare 
består marknaden inom hårvård och skönhet av produkter som 
ofta fyller ett dagligt behov hos konsumenter, vilket leder till att 
kunder tenderar att ha en god kännedom om produkter och deras 
egenskaper.

 

Stabil marknad och tillväxt med begränsad inverkan 
av makroekonomiska faktorer
Bolagets marknad, hårvård och skönhet för konsumenter, omsatte 
19 860 MSEK i Sverige under 2016.1) Marknaden har under 
perioden 2006–2016 haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
2,4 procent i Sverige.2) Marknadens storlek påverkades inte signifi-
kant av den globala finanskrisen 2007–2008, till skillnad från 
betydligt större svängningar som observerades för svensk brutto-
nationalprodukt och försäljning inom modehandeln i Sverige, 
vilket understryker marknadens ocykliska och konjunktur okänsliga 
karaktär. En bakomliggande orsak till att marknaden är konjunk-
turokänslig skulle kunna vara att produkter som schampo, balsam 
och hudkräm tillgodoser grundläggande behov i individers vardag, 
och att konsumenter i Sverige därför fortsätter att köpa och konsu-
mera dessa produkter även i tider med svagare ekonomisk 
konjunktur.

1) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).

STORLEK OCH TILLVÄXT INOM MARKNADEN FÖR HÅRVÅRD OCH SKÖNHET I SVERIGE, 
FÖRÄNDRING I SVERIGES BNP SAMT SVENSK MODEHANDEL
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Källa: Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition för försäljningen inom marknaden för hårvård och skönhet i Sverige (tredjepartskälla). SCB, 2016 för förändring av Sveriges brutto-
nationalprodukt. Bruttonationalprodukt från användningssidan, försörjningsbalans aggregerad, volymförändring, procent efter användning och år. Stilanalys – januari 2017 (Stilindex, kläder) för förändring av 
försäljning inom modehandeln i Sverige. 
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Stadigt växande e-handel i en relativt 
underpenetrerad marknad
Bolagets marknad har, likt andra konsumentorienterade branscher, 
gått mot en högre grad av försäljning online. Marknaden för 
hårvård och skönhet online uppgick under 2016 till 5 472 MSEK 
i Norden, att jämföras mot den totala marknaden för hårvård och 
skönhet på 54 035 MSEK.1) I Sverige, där Bolaget är en av de 
ledande2), 3) destinationerna för hårvårds- och skönhetsprodukter  
på nätet, uppgick försäljningen online till 1 883 MSEK, i jämfö-
relse med en total försäljning på den svenska marknaden om 
19 860 MSEK.4) Detta motsvarar en penetrationsgrad av e-handel 
i branschen på 10,1 procent i Norden och 9,5 procent i Sverige.1) 
Över femårsperioden 2011 till 2016 växte onlineförsäljningen av 
hårvårds- och skönhetsprodukter i Norden med en genomsnittlig 
årlig tillväxttakt om 9,7 procent, vilket kan jämföras med den 
genomsnittliga årliga tillväxttakten för fysisk försäljning över 
samma period om 1,4 procent.1) Motsvarande en genomsnittlig 
årlig tillväxttakt för onlineförsäljning i Sverige var 9,7 procent samt 
2,3 procent för fysisk försäljning.1) 

FÖRSÄLJNING AV HÅRVÅRDS- OCH 
SKÖNHETSPRODUKTER, GENOMSNITTLIG 

ÅRLIG TILLVÄXT 2011–2016
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Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla). Samtliga data från Euromonitor International som används i denna graf är 
uttryckt i nominella termer och förutsätter fasta valutakurser gentemot SEK på 9,8 (EUR), 1,0 (NOK) och 1,3 (DKK). 

Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 
2017 edition (tredjepartskälla). Samtliga data från Euromonitor International som används i denna 
graf är uttryckt i nominella termer och förutsätter fasta valutakurser gentemot SEK på 
9,8 (EUR), 1,0 (NOK) och 1,3 (DKK). 

Den höga genomsnittliga årliga tillväxttakten för onlineförsäljning innebär att onlinepenetrationen i de nordiska länderna ökat avsevärt under 
senare år, från 7,1 procentenheter 2011 till 10,1 procentenheter 2016. Onlinepenetrationen i Sverige ökade över samma period från 
6,9 procentenheter till 9,5 procentenheter.1) Högst  onlinepenetration observerades i Finland (12,0 procentenheter under 2016) och lägst i 
Norge (9,2 procent enheter under 2016).1)

1) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 

aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

3) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från en tredjepartsleverantör.

4) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
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Trots den stadigt ökande försäljningen av hårvårds- och skönhets-
produkter online är penetrationsgraden om 9 procent i Sverige1) 
fortfarande låg relativt andra konsumentbranscher som exempelvis 
elektronik (26 procent) och kläder (14 procent).2) Samtidigt växer 
onlinehandeln inom hårvård och skönhet i betydligt snabbare takt 
än fysisk butiksförsäljning inom samma kategori, vilket innebär att 
penetrationsgraden stadigt ökar.

ONLINEHANDELNS PENETRATION 
I SVERIGE PER KATEGORI (2016)
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Ökat omnikanalbeteende hos konsumenter
I takt med att handeln förflyttas mellan fysiska butiker och 
e-handel har konsumenters köpbeteende förändrats. Dagens 
konsumenter rör sig i allt större utsträckning obehindrat mellan 
olika försäljningskanaler och undersöker exempevis produktutbud 
via mobiltelefon, lägger beställningar via dator och hämtar ut 
beställningar i butik. Hårvård och skönhet är dessutom ett segment 
som innehåller särskilda produktgrupper där kunder kan vilja se 
och känna på produkter före köp. Detta kan kräva en relativt hög 
grad av personlig försäljning i form av råd och vägledning i 
samband med köp, vilket understryker behovet av fysisk handel 
som komplement till e-handel.

Det förändrade konsumentbeteende har skapat två typer av 
köpprocesser: “webrooming” (konsumenter söker information 
online för att sedan genomföra köp i butik) och “showrooming” 
(konsumenter söker information i fysisk butik för att sedan 
genomföra köp online). En studie som genomfördes av PostNord 
under 2016 indikerar att varannan konsument ägnar sig åt 
web rooming och att mer än var tionde ägnar sig åt showrooming.

1) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) PostNord, E-barometern, helårsrapport 2016 (tredjepartskälla).

Källa: Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition för kategorin Hårvård 
och Skönhet (tredjepartskälla). PostNord, E-barometern helår 2016 för resterande kategorier 
(tredjepartskälla). 

   

Källa: E-handeln i Norden 2017. 

Webrooming Showrooming

53% 13%

Undersök online – köp i butik (2016) Undersök i butik – köp online (2016)

Källa: PostNord, E-barometern, helårsrapport 2016 (tredjepartskälla).
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Signifikanta inträdesbarriärer
Varumärkesägare och leverantörer inom varumärkessegmenten för 
professionella och selektiva produkter ställer krav på återförsäljare 
för att dessa ska få tillgång till deras produkter, vilket skapar barriä-
rer för att bli en auktoriserad återförsäljare. Totalmarknaden för 
hårvård och skönhet domineras av dagligvaruhandlare som ICA, 
Coop och Axfood, som tillsammans står för en stor del av bran-
schens totala omsättning. Denna typ av aktör saknar dock bland 
annat salongsverksamhet och har därmed inte tillgång till professio-
nella och selektiva varumärken och produkter, vilket begränsar 
bredden i produkterbjudandet. Salongsmarknaden, där auktorise-
rade salonger säljer professionella och selektiva produkter, är i sin 
tur fragmenterad, med omkring 8 500 frisersalonger i Sverige som 
årligen omsätter cirka 10 miljarder SEK (i genomsnitt cirka 
1,2 MSEK per frisersalong).1) Fragmenteringen beror på att inträ-
desbarriärerna för en ny salongsverksamhet i regel är låga. Utma-
ningen för en enskild salongsverksamhet är istället att utveckla en 
betydande produktförsäljning kopplad till tjänsteförsäljningen, 
vilket få aktörer lyckas med i stor skala. Skalfördelar utgör en 
barriär för mindre återförsäljare och uppnås först vid stora volymer 
produktförsäljning. Att som återförsäljare uppnå stora produktför-
säljningsvolymer är bland annat viktigt för en positiv relation med 
leverantörer och agenturer, vilket innebär att bättre inköpsvillkor 
i många fall kan förhandlas. Varumärkesägare och agenturer före-
drar generellt att teckna avtal med återförsäljare som kan erbjuda 
stora försäljningsvolymer och god exponering mot slutkund. 
För att en återförsäljare ska nå en signifikant position på markna-
den för hårvård och skönhet krävs ett brett utbud av varumärken 
och produkter, vilket leder till betydande investeringar i lager-
uppbyggnad.

Skalfördelar spelar även en avgörande roll inom e-handel, som 
 ställer stora krav på återförsäljares förmåga att generera trafik till 
sina e-handelsportaler. Enligt Bolaget underlättas detta av ett 
butiksnät med hög synlighet som stärker varumärkeskännedom 
och därmed möjligheten till ökad organisk trafik. Förvärv av trafik 
genom så kallade adwords (köpta annonser i sökmotorer som visas 
baserat på sökord) är samtidigt nödvändigt, vilket kan göra verk-
samhetens storlek till en konkurrensfördel och skapar bättre förut-
sättningar för god lönsamhet. Därtill föredrar många kunder inom 
hårvård och skönhet att se och prova produkter innan köp. Detta 
gäller i synnerhet förstagångsköp av smink, där färger kan se annor-
lunda ut i verkligheten jämfört med det som visas på skärm, samt 
vid köp av parfym. Ett nätverk av butiker och salonger möjliggör 
inte bara försäljning av vissa varumärken, utan bygger även kund-
relationer och skapar ökad legitimitet och varumärkeskännedom. 
Renodlade e-handlare lider således av en konkurrensnackdel 
jämfört med återförsäljare som driver både e-handel och fysisk 
butiksförsäljning. Mer renodlade fysiska  återförsäljare bedöms 
enligt Bolaget generellt ha betydand e  transformationsarbete kvar i 
termer av förändring av organisation och kompetens för att kunna 
uppnå stora volymer online, samt även investeringar vad gäller 
hemsida, logistik och digitalisering av lagerhållningssystem.

Höga bruttovinstmarginaler2)

Marknaden för återförsäljare inom hårvård och skönhet känne-
tecknas av goda marginaler vilket delvis är hänförligt till höga 
in-marginaler från varumärkesägare och agenturer avseende såväl 
löpande försäljning som kampanjförsäljning. Stora aktörer på 
hårvårds- och skönhetsmarknaden kan dessutom uppnå högre 
bruttovinstmarginaler2) genom goda avtalsvillkor med varumärkes-
ägare och distributörer. Distribution inom vissa varumärkesseg-
ment och produktsegment är begränsad, vilket förklaras av att åter-
försäljare kan omfattas av särskilda krav och villkor definierade av 
varumärkes ägare och agenturer. Begränsad distribution kan i vissa 
fall leda till lägre prispress och således högre bruttovinstmarginaler2) 
för återförsäljarna av sådana varu märken och produkter.

GENOMSNITTLIG BRUTTOVINSTMARGINAL 
PER KATEGORI FÖR UTVALDA 

ONLINEHANDELSBOLAG (SENAST 
TILLGÄNGLIGA ÅRSREDOVISNING)
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1) L’Oréal Professional Products, 2013. Långt & Kort – En inblick av L’Oréal Professional Products Division om frisörindustrin i Sverige och en förhandstitt på vad framtiden  
erbjuder (tredjepartskälla).

2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

Källa: Bolagsinformation; genomsnitt av bruttovinstmarginaler per segment baserat på senast 
offentliggjord information från utvalda onlinehandelsbolag. Bruttovinstmarginal är beräknad som 
totala intäkter minus kostnader för handelsvaror under perioden delat med totala intäkter under 
perioden, vilket är i enlighet med definitionen för Lykos bruttovinstmarginal. För mer informa-
tion se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal”. Kläder: Zalando (källa: Zalando SE annual report 2016), Asos (källa: Asos plc annual 
report 2016), Yoox (källa: Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. annual report 2016), Nelly (källa: 
NLY Scandinavia AB årsredovisning 2016), Boozt (källa: Boozt AB (publ) prospekt, 2017); 
Hårvård och skönhet: Nordicfeel (källa: Nordic Web Trading AB årsredovisning 2016), 
 Skincity (källa: Skincity Sweden AB, årsredovisning 2016), Sephora (källa: Sephora Sweden AB 
årsredovisning 2016), Eleven (källa: eleven Holding AB årsredovisning 2016), Bangerhead (källa: 
Bangerhead AB årsredovisning 2016), Grand parfymeri (källa: Grand Parfymeri årsredovisning 
2016), Cocopanda (källa: Cocopanda Sweden AB, årsredovisning 2016); Heminredning: 
Home24 (källa: Rocket Internet SE annual report 2016), Wayfair (källa: Wayfair LLC annual 
report 2016), Westwing (källa: Rocket Internet SE annual report 2016), Royaldesign (källa: 
Royal Design Group AB årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31); Sport och 
fritid: Sportamore (källa: Sportamore årsredovisning 2016); Bygg: Skånska byggvaror (källa: 
Skånska Byggvaror Group AB årsredovisning 2016), Bygghemma (källa: Bygghemma Group 
Nordic AB årsredovisning 2016), Willab garden (källa: Willab Garden AB årsredovisning 2016); 
Elektronik: Dustin (källa: Dustin Group AB årsredovisning 2015/16), Inet (källa: Inet AB 
 årsredovisning 2016), Webhallen (källa: Webhallen Sverige AB, årsredovisning 2016), 
 Verkkokauppa (källa: Verkkokauppa annual report 2016).
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Låg risk för inkurans i varulager
Produkter inom segmentet hårvård och skönhet har typiskt sett 
lång hållbarhet, vilket bidrar till att en mycket låg andel varor kasse-
ras. För att hålla produkter på lager över tid krävs inte heller någon 
reglerad temperatur, vilket är fallet inom exempelvis livsmedels-
branschen. Varumärkesägare inom hårvårds- och skönhetssegmen-
tet bedriver innovation, dock i betydligt lägre utsträckning än till-
verkare inom branscher som exempelvis elektronik, där snabba 
teknologiskiften sätter press på återförsäljare. Den relativt låga 
graden av forskning och utveckling bidrar därmed till längre livs-
längder för produkter inom hårvård och skönhet. Produkterna blir 
sällan föråldrade och behöver inte säljas ut till rabatterade priser i 
samma utsträckning likt i många andra branscher. Därutöver är 
efterfrågan på produkter inom hårvård och skönhet relativt 
konstant över året vilket bidrar till en jämn lagerhållning. Produk-
ter förblir därmed sällan osålda på grund av missbedömning av 
inköpsvolymer eller urval inför en säsong.

Låg grad av produktreturer
Marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter kännetecknas av 
låga grader av produktreturer i förhållande till många andra katego-
rier av konsumentprodukter. En bidragande faktor till detta är att 
merparten av produkterna inom hårvård och skönhet inte är indi-
vidanpassade i samma utsträckning som exempelvis kläder och skor 
som är storleksanpassade. Vidare innebär hygienaspekten att 
kunder som mottagit och provat varor normalt inte kan returnera 
dessa, såvida varan inte är defekt. 

Till skillnad från många andra typer av konsumentprodukter 
 handlar slutkonsumenter ofta samma typ av hårvårds- och skön-
hetsprodukter regelbundet, vilket gör att konsumenter i många fall 
redan vet vad de eftersöker vid köptillfället och att de ofta handlar 
beprövade varor. Varorna fyller dessutom grundläggande behov 
hos konsumenter och ingår många gånger i kunders dagliga ruti-
ner, vilket leder till betydligt lägre köpmotstånd än för exempelvis 
kläder, där modet snabbt kan växla, eller elektronik, där snittpriser 
ofta är högre.

RETURGRAD I E-HANDELN I SVERIGE, 
PER TYP AV KATEGORI1)
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1) Genomsnittligt andel returnerade ordrar per månad under 2016.
Källa: PostNord, E-barometern Q1 2017 (tredjepartskälla).
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PRODUKTKATEGORIER
Marknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter kan delas in i fem 
produktkategorier, hårvård, hudvård, smink, parfym och övrigt. 
Försäljningsutvecklingen i Sverige karaktäriseras av stabil tillväxt 
och uppgick under 2016 till 19 860 MSEK, en ökning med 
26 procent sedan 2006 då försäljningen uppgick till 
15 719 MSEK.1) Försäljningsökningen över tioårsperioden 
motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 2,4 procent.1) 

Hårvård
Produktkategorin hårvård består av hygienprodukter som schampo 
och balsam, stylingprodukter som hårvax, mousse och hårfärg. 
Utbudet i Sverige består delvis av varumärken som ägs eller licens-
tillverkas av stora multinationella företag som Unilever (vars varu-
märken inkluderar bland annat Dove, Lux, Sunsilk, Toni & Guy, 
och VO5) och L’Oréal (vars varumärken inkluderar bland annat 
L’Oréal, L’Oréal Professionnel, Matrix, Kérastase, och Redken). 
Utöver de multinationella aktörerna erbjuder många återförsäljare i 
Sverige även produkter från svenska varumärken. Exempel på 
svenska varumärken inom hårvård är Maria Nila och Grazette. 
Under 2016 utgjorde kategorin hårvård ungefär 16 procent av 
totalmarknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter i Sverige.1)  

Hudvård
Produktkategorin hudvård utgörs av olika typer av krämer, salvor 
och lotion, som appliceras på huden. Produkterna används av slut-
konsumenter som kosmetisk produkt men kan i vissa fall även 
utgöra läkemedel. Produkter inom hudvård kan vidare delas in i 
produktgrupper avsedda för användning på ansikte, händer och 
fötter samt övriga delar av kroppen. Andra typer av produkter 
inom hudvård bland annat produkter avsedda för specifika hudå-
kommor såsom acne. Svenska återförsäljare erbjuder slutkonsu-
menter ett brett utbud av hudvårdsprodukter och varumärken, 
som sträcker sig från multinationella varumärkesägare och licens-
tillverkare (exempelvis Estée Lauder, L’Oréal och Nivea) till betyd-
ligt mindre svenska varumärkesägare (exempelvis Emma S., Maria 
Åkerberg och Recipe For Men). Under 2016 utgjorde kategorin 
hudvård  ungefär 24 procent av totalmarknaden för hårvårds- och 
skönhets produkter i Sverige.1)  

Smink
Med produktgruppen smink avses kosmetika som appliceras på 
olika delar av ansiktet och i vissa fall övriga delar av kroppen. 
Kosmetika avsedda för ögon (exempelvis eyeliner och mascara), 
läppar (exempelvis läppstift och läppglans), naglar (exempelvis 
nagellack) samt ansikte (exempelvis concealer och foundation) 
utgör merparten av försäljning inom produktkategorin smink. 
Utbudet av sminkprodukter i Sverige består till största del av varu-
märken från multinationella aktörer som Avon, Estée Lauder, 
L’Oréal och Revlon. Under 2016 utgjorde kategorin smink unge-
fär 25 procent av totalmarknaden för hårvårds- och skönhetspro-
dukter i Sverige.1)  

Parfym
Produktkategorin parfym innefattar parfymextrakt av olika 
koncentrationsgrad. Parfymtillverkare, som inkluderar ett stort 
antal modehus (exempelvis Chanel) samt multinationella bolag 
som licenstillverkar parfymer (exempelvis Coty), erbjuder slutkun-
der parfym genom återförsäljare som Lyko och Kicks. Under 2016 
utgjorde kategorin parfym ungefär 8 procent av totalmarknaden 
för hårvårds- och skönhetsprodukter i Sverige.1)  

Övrigt
Övriga större produktkategorier inom hårvårds- och skönhets-
marknaden inkluderar deodorant, munhygienprodukter, solkydd 
samt grooming för män, där exempelvis produkter för rakning och 
skäggvård ingår. Under 2016 utgjorde kategorin övrigt ungefär 
27 procent av totalmarknaden för hårvårds- och skönhetsprodukter 
i Sverige.1)   

2016 ÅRS FÖRSÄLJNING I SVERIGE INOM 
HÅRVÅRD OCH SKÖNHET, FÖRDELAT PER TYP 

AV PRODUKTKATEGORI

Smink Hudvård Hårvård

Parfym Övrigt

25,2%

24,0%

15,7%

7,8%

27,3%

19 860 MSEK

1) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).

Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 
2017 edition (tredjepartskälla).
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MARKNADSSTRUKTUR OCH AKTÖRER PÅ 
DEN SVENSKA MARKNADEN FÖR HÅRVÅRD 
OCH SKÖNHET
Försäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter i Sverige utgörs till 
stor del av försäljning i dagligvaruhandeln, vilken domineras av 
nationella butikskedjor som ICA, Coop och Willys. Eftersom 
aktörer inom dagligvaruhandeln inte bedriver salongsverksamhet 
säljs inte professionella hårvårds- och hudvårdsprodukter i dessa 
butiker. Fokus ligger istället på varumärken som karaktäriseras av 
en lägre prisbild och som generellt sett säljs i större volym relativt 
professionella produkter. Under 2016 stod dagligvaruhandeln för 
ungefär 30 procent av all försäljning av hårvårds- och skönhetspro-
dukter i Sverige.1) Marknaden för professionella och selektiva 
produkter domineras dock av ett fåtal specialiserade återförsäljare 
som Lyko och Kicks. Professionella och selektiva produkter 
erbjuds även av salonger samt varuhus. Salongsmarknaden karaktä-
riseras av fragmentering där majoriteten av salongerna drivs indivi-
duellt, med endast ett fåtal större salongskedjor verksamma i 
Sverige. Återförsäljare inom hårvård och skönhet kan delas in i sex 
kategorier; dagligvaruhandeln, specialiserade återförsäljare av 
hårvårds- och skönhetsprodukter, salonger, apotek, e-handel och 
övriga.

Dagligvaruhandeln
Dagligvaruhandeln står för 30 procent av försäljningen inom 
hårvårds- och skönhetsprodukter i Sverige.1) Stora aktörer inom 
dagligvaruhandeln inkluderar bland annat ICA, Coop och Axfood. 
Dessa har dock inte tillgång till professionella produkter och varu-
märken utan fokuserar istället på semi-selektiva produkter. 
Hårvårds- och skönhetsprodukter som säljs inom dagligvaruhan-
deln kännetecknas generellt av en låg prisbild och stora volymer 
jämfört med professionella och selektiva varumärken. Produktut-
budet hos närbutiker inom dagligvaruhandeln saknar ofta bredd, 
utan fokuserar på de, för konsumenter, mest grundläggande 
produkterna. Större butiker och stormarknader som ICA Maxi 
och Coop Forum erbjuder däremot konsumenter ett produktut-
bud med större bredd. Flera större dagligvaruhandlare säljer även 
hårvårds- och skönhetsprodukter under egna varumärken.

Specialiserade återförsäljare av hårvårds- och 
skönhetsprodukter
Specialiserade återförsäljare erbjuder konsumenter ett brett 
produktutbud dedikerat till hårvård- och skönhet. Utöver semi-
selektiva produkter erbjuder dessa aktörer även professionella och 
selektiva produkter, vilka kännetecknas av en högre prisbild samt 
begränsad distribution. Specialiserade återförsäljare, som exempel-
vis Lyko, bedriver salongsverksamhet och får därigenom möjlighet 
att teckna avtal med varumärkesägare och agenturer som ger dem 
rätt att köpa professionella produkter direkt från varumärkesägaren 

eller  agenturen. Specialiserade återförsäljare som inte bedriver 
salongsverksamhet kan dock erbjuda professionella produkter 
genom icke-auktoriserad parallellimport. Försäljning för specialise-
rade återförsäljare uppgick under 2016 till 3 308 MSEK2), motsva-
rande 17 procent av den totala försäljningen av hårvårds- och 
skönhetsprodukter i Sverige.1) Siffrorna för specialiserade återförsäl-
jare inkluderar inte dessa aktörers online försäljning (som istället 
återfinns under kategorin ”e-handel”), utan endast fysisk butiks-
försäljning. I Lykos fall innebär detta att ungefär hälften av Bolagets 
försäljning (motsvarande Lykos fysiska butiksverksamhet) faller 
inom kategorin för specialiserade återförsäljare, och den andra hälf-
ten (motsvarande Lykos online försäljning) i kategorin e-handel.

Salonger
Frisersalonger och skönhetssalonger erbjuder, likt specialiserade 
återförsäljare, professionella hårvårds- och hudvårdsprodukter till 
konsumenter. Salongsmarknaden i Sverige är fragmenterad då 
merparten av salongerna drivs enskilt. De salongskedjor som 
verkar i Sverige är ofta små och driver sällan mer än en handfull 
salonger, ofta belägna på samma ort eller i samma region. Den 
största renodlade salongskedjan i Sverige räknat till antal salonger är 
Nikita Hair, med 36 salonger i Sverige.3) Detta kan jämföras med 
Lykos 39 butiker, varav 38 med tillhörande salongsverksamhet i 
Sverige. Salongernas försäljning av hårvårds- och skönhetsproduk-
ter utgör endast 3 procent av den totala försäljningen i Sverige och 
uppgick under 2016 till 650 MSEK.1)   

Apotek
Efter avregleringen av den svenska apoteksmarknaden 2009 
uppstod ett flertal aktörer inom apoteksmarknaden men markna-
den har under senare år konsoliderats. Per dagen för Prospektet 
erbjuder aktörer som Apoteket, Apotek Hjärtat och Apoteksgrup-
pen produkter inom hårvård- och skönhet till konsumenter. 
Apoteken fokuserar generellt på hårvård och hudvård snarare än 
kosmetika. Likt aktörer inom dagligvaruhandeln bedriver svenska 
apotek inte behandlingsverksamhet i någon större utsträckning och 
säljer därmed inte främst vad Bolaget anser vara professionella 
produkter inom hårvård. En del apotek erbjuder dock professio-
nella och selektiva varumärken inom hudvård. Apotek erbjuder 
också specialprodukter för behandling av exempelvis hudåkommor 
och håravfall, så som mjällschampon, schampo mot huvudlöss, 
schampo mot håravfall, salvor mot torra läppar samt lösningar mot 
acne. Många apotek erbjuder även ett brett utbud av solskyddspro-
dukter. 2016 sålde apoteken hårvårds- och skönhetsprodukter för 
2 193 MSEK, vilket motsvarar omkring 11 procent av den totala 
försäljningen i Sverige, och 13 procent av all butiksförsäljning.1)  

1) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
3) Källa: Nikita Hair, 2017. Hämtad den 1 november 2017 från (www).nikitahair.se.
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e-handel
Kategorin e-handel utgörs dels av onlineförsäljning från aktörer i 
andra kategorier (exempelvis onlineförsäljningen från Lyko, Kicks 
och apotek), samt försäljning från specialiserade onlineåterförsäljare 
som exempelvis NordicFeel och Parfym.se. Utöver dessa aktörer 
erbjuder även andra renodlade e-handlare, vars huvudfokus är 
inom annan konsumentbransch, produkter inom hårvård och 
skönhet. Sådana aktörer inkluderar aptoea.se (apotek) och Ellos 
(mode och inredning). Dessa typer av aktörer erbjuder sällan 
professionella hårvårds- och hudvårdsprodukter men har däremot 
ibland ett utbud av semi-selektiva produkter och varumärken utan-
för det professionella segmentet. Försäljning av hårvårds- och 
skönhetsprodukter i Sverige genom e-handeln uppgick under 
2016 till 1 883 MSEK, vilket motsvarar drygt 9 procent av den 
totala försäljningen i Sverige.1)  

Övriga
Övriga återförsäljare på marknaden inkluderar klädbutiker som 
exempelvis H&M och detaljhandelsföretag som exempelvis ÖoB, 
vilka generellt erbjuder färre antal varumärken och produkter 
jämfört med specialiserade återförsäljare. Vidare inkluderar denna 
kategori varuhus som bedriver salongsverksamhet och som säljer 
professionella produkter i anslutning till salongsverksamheten. 
Exempel på sådana varuhus i Sverige är Nordiska Kompaniet (NK) 
och Åhléns. Utöver professionella produkter säljer varuhus även i 
hög grad selektiva och semi-selektiva produkter. Försäljning 
genom övriga återförsäljare uppgick till 5 857 MSEK 2016.2)  

2016 ÅRS FÖRSÄLJNING I SVERIGE INOM 
HÅRVÅRD OCH SKÖNHET, FÖRDELAT PER TYP 

AV FÖRSÄLJNINGSKANAL

Dagligvaruhandeln Speciliserade åter-
försäljare av hårvårds-
och skönhetsprodukter

Salonger

Apotek e-handel

30,1%

16,7%

3,3%
11,0%

9,5%

29,5%

Övriga

19 860 MSEK

Lykos fokusmarknad och konkurrensbild
Lyko fokuserar främst på försäljning inom professionella och selek-
tiva produkter. Andra specialiserade återförsäljare med fokus på 
dessa segment inkluderar Kicks, NordicFeel, Skincity, Sephora, 
Eleven, Bangerhead, Grand Parfymeri och Cocopanda. Med 
undantag för Sephora, Grand Parfymeri samt Kicks, har samtliga 
en tydlig profilering mot e-handel. Bolagets uppfattning är att 
Lyko har en unik position på marknaden som den enda stora 
 aktören med en jämn fördelning mellan försäljning online och 
fysisk butiksförsäljning.3) 

Enligt Bolagets uppfattning skiljer sig fokusområden åt mellan 
dessa aktörer och fördelar sig så att smink och parfym är Kicks, 
Elevens och Sephoras främsta fokusområde, parfym är Nordic Feels, 
Parfym.ses och Grand Parfymeris främsta fokusområde, hudvårds-
produkter är Skin Citys främsta fokusområde och smink är 
 Cocopanda främsta fokusområde. Lykos och Bangerheads främsta 
foksuområde är istället hårvårdsprodukter.3)

Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 
2017 edition (tredjepartskälla).

1) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
3) Bolagets uppfattning baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan infor-

mation, vilket bland annat innefattar butiksbestånd, tillgänglig på respektive aktörers webbsida.
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ÖVERSIKT ÖVER BOLAGETS IDENTIFIERADE HUVUDKONKURRENTER 
(2016 OM INTE ANNAT ANGES)

OMSÄTTNING, SVERIGE1) (MSEK) BRUTTOMARGINAL2) PRIMÄR SÄLJKANAL3)

Kicks 1 922 43 % Butiksförsäljning

635 51 % Lika delar e-handel och butiksförsäljning

Skin City 186 31 % e-handel

NordicFeel 177 36 % e-handel

Sephora Swe 151 57 % Butiksförsäljning

Parfym.se 136 39 % e-handel

Cocopanda 100 24 % e-handel

Eleven4) 92 27 % e-handel

Bangerhead 74 39 % e-handel

Grand Parfymeri 70 41 % Butiksförsäljning

1)  Omsättning i Sverige där information finns tillgänglig. Annars total omsättning baserat på svensk årsredovisning.
2) Bruttovinstmarginal är beräknad som totala intäkter minus kostnader för handelsvaror under perioden delat med totala intäkter under perioden, vilket är i enlighet med definitionen för Lykos brutto-

vinstmarginal. För mer information se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”. 
3)  Bolagets estimat baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information, vilket bland annat 

innefattar butiksbestånd, tillgänglig på respektive aktörers webbsida.
4)  Siffror för 2015.
Källa: Kicks Kosmetikkedjan AB årsredovisning 2016, Skincity Sweden AB årsredovisning 2016, Nordic Web Trading AB årsredovisning 2016, Sephora Sweden AB årsredovisning 2016,
Parfym Sverige AB årsredovisning 2016, Cocopanda Sweden AB årsredovisning 2016, eleven AB årsredovisning 2015, Bangerhead AB årsredovisning 2016, Grand Parfymeri AB
årsredovisning 2016, Bolagsinformation (för Lyko samt andel online).

Lyko har historiskt vuxit betydligt snabbare än marknaden och därmed tagit marknadsandelar. Mellan 2014 och 2016 växte  Bolagets omsätt-
ning med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 28 procent per år inom e-handel (Lyko Online) samt med en genomsnittlig årlig tillväxt-
takt1) om 28 procent per år inom fysisk butiksförsäljning (Lyko Retail).2) Detta kan jämföras med den svenska marknaden i stort, där 
e-handeln växte med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 10 procent över samma period, samt fysisk butiksförsäljning med en genom-
snittlig årlig tillväxttakt om 2 procent.3)

Källa: Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla) och Bolagsinformation (för Lyko, grundat på omsättning).

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Informationen för räkenskapsåret 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka 

har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget bedömer att 
informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar 
med informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. 
Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finansiella utveckling i ett 
längre perspektiv.

3) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).

GENOMSNITTLIG ÅRLIG OMSÄTTNINGSTILLVÄXT UNDER PERIODEN 2014–2016, 
FÖR LYKO, E-HANDELN INOM HÅRVÅRD OCH SKÖNHET SAMT OFFLINE-FÖRSÄLJNING 

INOM HÅRVÅRD OCH SKÖNHET
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ÖVERSIKT
Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet. Verksam-
heten består av webbplatserna Lyko.se, en av Sveriges ledande1), 2) 
destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no 
samt helägda butiker i Sverige och Norge, uppgående till 40 per 
dagen för Prospektet, varav 39 med tillhörande salonger. För 2016 
redovisade Lyko totala intäkter om 658 MSEK, vilket motsvarar en 
försäljningstillväxt3) om 28,9 procent jämfört mot 2015, och 
EBITDA3) om 52 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal3) 
om 7,9 procent.

Per dagen för Prospektet erbjuder Bolaget sina kunder ett brett 
produktutbud inom hårvård och skönhet, genom såväl en modern 
e-handelsplattform och webbplats som genom butiker. Lyko är 
den största e-handelsaktören inom hårvård och skönhet i Sverige 
och en ledande aktör inom professionell hårvård i Sverige.1), 2), 4) 
Lyko anser även att dess ledande ställning inom professionell 
hårvård utgör en stark grund från vilken Bolaget kan fortsätta att 
expandera in i andra  kategorier inom skönhet.

Lykos totala intäkter fördelar sig i ungefär lika stora delar mellan 
e-handel och fysisk butiksförsäljning. För att kunna följa lönsam-
heten i de olika försäljningskanalerna är verksamheten indelad i två 
segment, Lyko Online, som omfattar Bolagets e-handel, och Lyko 
Retail, som omfattar Bolagets fysiska butiksförsäljning. Under 
räkenskapsåret 2016 uppgick totala intäkter för Lyko Online till 
318 MSEK och för Lyko Retail till 340 MSEK. Lykos omnikanal-
erbjudande möjliggör för kunden att röra sig obehindrat mellan de 
olika försäljningskanalerna, till exempel genom möjligheten att 
returnera varor som beställts online i butik och att beställa varor ur 
Bolagets onlinesortiment i butik. Detta förstärks ytterligare genom 
att Bolaget tillämpar en harmoniserad prissättning i samtliga 
försäljningskanaler.

Lyko är ett snabbväxande bolag med en historik av lönsam försälj-
ningstillväxt3). Under perioden 2012 till 2016 växte segmentet 
Lyko Online med en genomsnittlig årlig tillväxttakt3) om 
42 procent och segmentet Lyko Retail med en genomsnittlig årlig 

tillväxttakt3) om 30 procent.5) Den kraftiga försäljningstillväxten3) 
har kombinerats med bibehållen lönsamhet. Bolaget anser att den 
lönsamma försäljningstillväxten3) bland annat är hänförlig till en 
lägre relativ kostnadsbas, till följd av Bolagets centraliserade och 
skalbara plattform, samt Lykos omnikanalstrategi och moderna 
webbplattform som ger kunder en hög servicenivå och bekväm 
köpupplevelse såväl i butik som online. En ytterligare bidragande 
faktor är Bolagets fokus på hårvårds- och skönhetsprodukter. 
 Bolaget anser att detta segment av detaljhandeln är särskilt attrak-
tivt, både inom e-handel och butiksförsäljning, till följd av produk-
ternas låga inkuransrisk (längre hållbarhet än exempelvis livsmedel 
samt låg risk för missbedömning av inköpsvolymer och urval inför 
en säsong jämfört med exempelvis kläder)6) och låga grad av 
produktreturer (långt lägre än kläder)7).

Lykos två kontor är belägna i Stockholm samt Vansbro i Dalarna. 
Lagerhantering och distribution utförs från Bolagets centrallager 
i Vansbro. Per 30 september 2017 hade Bolaget 503 anställda  
(motsvarande 256 heltidsanställda).

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR
Lyko bedömer att Bolaget har följande styrkor och konkurrensför-
delar som har bidragit till Bolagets positiva utveckling och som 
kommer att möjliggöra för Bolaget att realisera sina långsiktiga 
strategiska och finansiella mål:

 ● Stor adresserbar marknad med låg cyklikalitet och strukturell 
tillväxt 

 ● Största e-handlaren inom hårvård och skönhet i Sverige samt en 
ledande aktör inom professionell hårvård i Sverige 

 ● Etablerad och beprövad omnikanalmodell med ett konkurrens-
kraftigt erbjudande inom alla försäljningskanaler

 ● Stark företagskultur och ett långsiktigt stöd för fortsatt tillväxt 
från familjen Lyko 

 ● Historik av konsekvent hög och lönsam försäljningstillväxt3)

 ● Tydlig strategi för fortsatt lönsam försäljningstillväxt3)

VERKSAMHETSBESKRIVNING

1) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 
aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

2) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

3) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
4) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Coco-

panda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har analyserats baserat på offentligt 
tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers 
webbsida. Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Finansiella och icke-finansiella definitioner”.

5) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade 
årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen hämtad från 
Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser 
segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstå-
ende information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

6) Se avsnittet ”Marknadsöversikt – Marknadens karaktäristiska drag och drivkrafter – Låg risk för inkurans i varulager”.
7) Se avsnittet ”Marknadsöversikt – Marknadens karaktäristiska drag och drivkrafter – Låg grad av produktreturer”.
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Stor adresserbar marknad med låg cyklikalitet och 
strukturell tillväxt
Hårvård och skönhet i Norden är en stor och stabilt växande 
marknad. Försäljning inom hårvård och skönhet i Norden uppgick 
till 54 035 MSEK under 2016.1) I Sverige, som är Bolagets största 
marknad, uppgick försäljningen under 2016 till 19 860 MSEK1), 
motsvarande cirka 37 procent av den nordiska marknaden.2) Den 
genomsnittliga årliga marknadstillväxten i Sverige för perioden 
2011–2016 uppgick till 2,9 procent.2) Hårvård och skönhet består 
till stor del av produkter som utgör en del av konsumenters 
bas varor, som schampo, stylingprodukter och smink, vilket bidrar 
till segmentets begränsade säsongsvariationer och cykliska sväng-
ningar. Produkter inom hårvård och skönhet har dessutom en lägre 
risk för inkurans än många andra konsumentkategorier som exem-
pelvis kläder, skor, elektronik och mat. Detta beror bland annat på 
att hållbarheten för hårvårds- och skönhetsprodukter är relativt 
lång samtidigt som innovationshastigheten och modegraden är 
relativt låg. Se avsnittet ”Marknadsöversikt – Marknadens karaktäris-
tiska drag och drivkrafter – Stabil marknadsstorlek och tillväxt med begrän-
sad inverkan av makroekonomiska faktorer” för mer information.

E-handeln inom marknaden för hårvård och skönhet i Sverige har 
vuxit starkt och oavbrutet sedan 2006. Över femårsperioden 2011–
2016 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxttakten till 9,7 procent 
och andelen e-handel ökade från 6,9 procent till 9,5 procent mellan 
åren 2011 och 2016.2) E-handelspenetrationen inom hårvård och 
skönhet är avsevärt lägre än andra kategorier inom detaljhandeln, 
såsom elektronik samt kläder, vilket indikerar en fortsatt tillväxt-
potential för e-handeln inom marknaden för hårvård och skönhet.3)

Största e-handlaren inom hårvård och skönhet i 
Sverige samt en ledande aktör inom professionell 
hårvård i Sverige
Lyko är den största e-handelsaktören inom hårvård och skönhet i 
Sverige och en ledande aktör inom professionell hårvård i  
Sverige.4), 5), 6) Under 2016 uppgick totala intäkter för Lyko Online 
till 318 MSEK, vilket motsvarade 17 procent av e-handelsmarkna-
den inom hårvård och skönhet samma år.2) Totala intäkter för Lyko 
Retail uppgick till 340 MSEK, vilket motsvarade 10 procent av 
marknaden för specialiserade återförsäljare av hårvårds- och skön-
hetsprodukter (fysisk butiksförsäljning).2) Bolaget har per dagen för 
Prospektet ett butiksbestånd om 39 butiker i Sverige, varav 38 med 
tillhörande frisersalonger och hudvårdssalonger, vilket är fler än 
någon annan aktör som Bolaget känner till på den svenska markna-
den. Butiksbeståndet och salongsverksamheten bidrar till ökad 

varumärkeskännedom, legitimitet vad gäller positionering gente-
mot kunder, möjliggör en omnikanalmodell och ger tillgång till 
professionella varumärken där varumärkesägare generellt ställer 
krav om salongsverksamhet. Bolaget anser även att dess starka posi-
tion inom professionell hårvård utgör en stark grund från vilken 
Bolaget kan fortsätta att växa in i andra kategorier inom skönhet.

Lyko växer i en snabbare takt än den växande marknaden för 
hårvård och skönhet, såväl vad gäller fysisk handel som e-handel. 
Från året 2015 till 2016 växte segmentet Lyko Online med 
30 procent och segmentet Lyko Retail med 28 procent. Detta kan 
jämföras med hårvårds- och skönhetsmarknaden som helhet där 
fysisk butiksförsäljning växte med 1 procent samt 9 procent för 
e-handelsmarknaden över samma period.2) Lyko har således vunnit 
marknadsandelar från Bolagets konkurrenter i samtliga försäljnings-
kanaler, i en marknad med underliggande positiv tillväxt. Den höga 
tillväxten har resulterat i en lägre relativ kostnadsbas då intäkterna 
växt snabbare än kostnaderna, till följd av Bolagets centraliserade 
och skalbara plattform, vilket resulterat i ökad lönsamhet.

Lyko bedömer att kännedomen hos slutkonsumenter samt trovär-
digheten som byggts upp genom personlig rådgivning i den fysiska 
butiks- och salongsverksamheten är bidragande faktorer till 
 Bolagets positiva utveckling. Lyko har befäst sin marknadsposition 
genom investeringar i en modern e-handelsplattform med till-
hörande supportorganisation som bidrar till en bra köpupplevelse 
och hög nivå av kundnöjdhet. För att ständigt vara relevant för 
slutkonsumenter har Lyko byggt upp vad Bolaget anser vara en av 
Sveriges bredaste produktportföljer inom hårvårds- och skönhets-
segmentet online7) med cirka 43 000 lagerhållningsenheter per 
dagen för Prospektet. Produkterna passerar genom Bolagets 
centrallager där en effektiv organisation arbetar med beprövade 
rutiner kring lagerhantering och logistik. Lyko arbetar ständigt för 
att säkra förmånliga avtal med varumärkesägare och agenturer och i 
takt med att Bolagets försäljningsvolym ökat har Lyko i högre grad 
positionerat sig som en viktig återförsäljare för varumärkesägare 
och agenturer på den svenska marknaden.

Etablerad och beprövad omnikanalmodell med ett 
konkurrenskraftigt erbjudande i alla 
försäljningskanaler
Dagens konsumenter rör sig i allt större utsträckning mellan olika 
informations- och försäljningskanaler, både innan, under och efter 
genomförandet av sina köp. Exempelvis undersöker konsumenter 
produktbud via mobiltelefon, gör beställningar via dator, inhämtar 

1) Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
2) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
3) PostNord, E-barometern helår 2016 (tredjepartskälla).
4) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 

aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

5) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

6) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Coco-
panda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har analyserats baserat på offentligt 
tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers 
webbsida.

7) Baserat på antal sökbara artiklar på prisjämförelsesajter ((www).prisjakt.se och (www).pricerunner.se) samt Bolagets analys av det produktutbud som erbjuds hos de största 
 specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) online, hämtat från respektive aktörs 
webbplats.
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inspiration i sociala medier och hämtar ut beställning i butik. Lykos 
nätverk av butiker och salonger möjliggör för kunder att hämta ut 
produkter som beställts online i butik samt bekanta sig med Lykos 
erbjudande och få råd samt behandlingar. Bolagets uppfattning är att 
butikerna inspirerar kunder till att besöka webbplatsen och vice versa. 
Lyko erbjuder dessutom kunder möjlighet att beställa produkter från 
Bolagets webbplats i butik och har genomgående en harmoniserad 
prissättning av sina produkter oavsett kanal. Lykos e-handel respektive 
butiks- och salongsverksamhet samverkar således på ett dynamiskt sätt 
och skapar enligt Bolaget ett konkurrenskraftigt kunderbjudande 
jämfört med renodlade fysiska eller onlinebaserade aktörer.

Bolagets försäljning sker i lika stora delar genom segmenten Lyko 
Online och Lyko Retail. Av driftsäkerhetsskäl och för att säkerställa 
att webbplatsen ständigt utvecklas använder sig Lyko av en 
e-handelsplattform från tredjepartsleverantören Episerver. Lykos 
hemsida har för året 2016 fått utmärkelser av Episerver för bästa 
nordiska webbplats samt som vinnare inom kategorin e-handel. 
Lykos hemsida är fullt responsiv och utgår från mobil e-handel, 
vilket gör Bolagets webbplats väl positionerad för den snabbt 
växande mobila e-handeln. Under niomånadersperioden som 
avslutades den 30 september 2017 utgjorde  andelen genomförda 
köp genom mobiltelefon1) via Lykos webbplatser 48 procent av 
totalt antalet köp. Navet i Bolagets omnikanalmodell återfinns i 
Bolagets centrallager och logistikcenter i Vansbro, där Lyko har 
sina rötter. Bolagets lager är cirka 6 000 kvadratmeter stort och 
bemannas av motsvarande 52 heltidsanställda som dagligen hante-
rar tiotusentals orderrader.2)

Stark företagskultur och ett långsiktigt stöd för 
fortsatt tillväxt från familjen Lyko
Lyko har sina rötter i Dalarna, dit Frans Lyko anlände 1945. Frans 
som var utbildad frisör startade en salongsverksamhet som sedan dess 
gått i arv i familjen. Frans son Stefan Lyko utökade salongsverksam-
heten under början av 2000-talet till att även inkludera en enkel 
webbshop. Stefans son Rickard Lyko tillträdde som VD för Lyko 
2008 och vidareutvecklade samt effektiviserade Bolagets e-handels-
plattform. I november 2014 gick två etablerade aktörer inom 
hårvård- och skönhet samman, Lyko och Bellbox. Lykos gedigna 
erfarenhet och historik inom e-handel kombinerades då med Bell-
box fysiska nätverk av butiksförsäljning och salongsverksamhet.  

Namnet Lyko och den starka kopplingen till familjen lever vidare, 
precis som den entreprenöriella företagskulturen. Delar av familjen 
Lyko, som står för historik och kontinuitet i Bolaget, arbetar per 
dagen för Prospektet aktivt inom Bolaget inom såväl operationella 
nyckelroller som på styrelsenivå. Familjen Lyko har en långsiktig 
inställning till sitt ägande i Bolaget och avser att kvarstå som majo-
ritetsägare, och har som ambition att verka för Bolagets fortsatta 
tillväxt och framgång.

Historik av konsekvent hög och lönsam 
försäljningstillväxt1)

Lykos finansiella historik genomsyras av mångårig och lönsam 
försäljningstillväxt1) inom såväl Lyko Online som Lyko Retail. 
Under perioden 2012 till 2016 växte segmentet Lyko Online med 
en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 42 procent och Lyko Retail 
med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 30 procent.3) Under 
perioden 2012 till 2016 växte omsättningen inom såväl Lyko 
Online som Lyko Retail med konsekvent positiva EBITDA-
marginaler.1), 3) Mellan 2015 och 2016 växte Bolagets totala intäk-
ter med 28,9 procent, från 510 MSEK till 658 MSEK. EBITDA1) 
växte under samma period från 24 MSEK till 52 MSEK. För 
helåret 2016 uppgick EBITDA-marginalen1) till 9,0 procent för 
Lyko Online respektive 6,9 procent för Lyko Retail. 

Den positiva utvecklingen är bland annat hänförlig till Bolagets 
position på marknaden, dess starka kunderbjudande, positiv under-
liggande marknadstillväxt, nyetablering av butiker och den kompe-
tens som finns i organisationen vad gäller drift av detaljhandels-
verksamhet såväl online som i butik. I samband med att Lyko vuxit 
har inköpsvillkoren dessutom förbättrats och andelen organisk 
webbtrafik ökat, liksom attraktionen för varumärkesägare och 
leverantörer att använda Lyko som plattform för marknadsföring 
och försäljning. Lyko inriktar sig primärt på professionella och 
selektiva varumärken med hög kännedom, men även semi-selek-
tiva produkter för att uppnå större bredd i sitt erbjudande till 
kunden. Dessa produkter har generellt en högre prisbild än 
motsvarande produkter som säljs i dagligvaruhandeln. Vidare 
förutsätter e-handel i regel investeringar i förvärv av trafik, genom 
digital marknadsföring i form av exempelvis adwords och annan 
digital marknadsföring. Lykos ställning som den största4), 5), 6) 
 aktören inom hårvård och skönhet online skapar således ett stort 

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Unika lagerhållningsenheter i en order.
3) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade 

årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen hämtad från 
Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser 
segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstå-
ende information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

4) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 
aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

5) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

6) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Coco-
panda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har analyserats baserat på offentligt 
tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers 
webbsida.
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utrymme för sådana insatser utan att ge avkall på lönsamheten då 
skalfördelar uppnås. Bolagets storlek och fysiska närvaro inom 
salongsverksamheten har skapat tydliga inträdesbarriärer för nya 
aktörer. Dessa faktorer gör det möjligt för Lyko att fortsätta att ta 
marknadsandelar samt bibehålla en hög lönsamhet.

Tydlig strategi för fortsatt lönsam försäljningstillväxt1)

Lyko ser stora möjligheter till fortsatt hög tillväxt, med stöd i en 
stabil och växande hårvårds- och skönhetsmarknad och en snabbt 
ökande andel e-handel. Bolaget har även som ambition att fortsätta 
ta marknadsandelar från andra aktörer i samtliga försäljningskanaler 
genom ytterligare butiksöppningar och att utveckla Bolagets över-
gripande kunderbjudande.

Bolaget arbetar löpande med att se över produkterbjudandet och 
möjligheterna till att addera ytterligare varumärken och produkt-
kategorier. Under 2015 öppnade Bolaget exempelvis sin första 
butik som utöver hårvårdsprodukter även erbjuder skönhetspro-
dukter. I april 2017 förvärvade Bolaget Affection Kosmetik, vilket 
gav Bolaget tillgång till nya varumärken (exempelvis Estée Lauder, 
Clinique, Lancôme, Biotherm och Yves Saint Laurent) och 
produkter inom de professionella och selektiva segmenten för 
hudvård, såväl inom sitt butiksnätverk som online.

Ytterligare möjligheter för tillväxt finns genom intensifierade och 
fokuserade satsningar mot de nordiska länderna utöver Sverige, 
utökning av andelen egna varumärken samt genom opportunistiska 
förvärv med syfte att konsolidera marknadssegment eller addera 
ytterligare produktvertikaler. För ytterligare information se avsnitt 
”– Strategi”.

VISION
Lykos vision är att vara det självklara valet för hårvård och skönhet, 
i samtliga marknader där Lyko är verksamt.

MÅL
Finansiella mål

Tillväxt
Bolagets målsättning är att på lång sikt växa totala intäkter med 
i genomsnitt 15 till 20 procent årligen.

Lönsamhet
Bolagets målsättning är att på lång sikt uppnå en EBITDA- 
marginal1) om 10 procent.

Utdelningspolicy
Styrelsen i Lyko kommer under de närmaste åren primärt använda 
genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för 
avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. 
Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till 
utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelse-
resultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbe-
hov samt expansionsplaner.

STRATEGI
Lyko har en väl utarbetad strategi som väntas leda till fortsatt 
lönsam tillväxt. Bolagets strategiska plan är centrerad kring nedan-
stående sex teman.

Utveckla och bredda sortimentserbjudandet
Lyko ser det som avgörande för Bolagets långsiktiga framgång och 
fortsatta lönsamma försäljningstillväxt1) att kunna erbjuda kunder 
ett brett och relevant utbud av produkter och varumärken inom 
hårvård och skönhet. Det finns en tydlig koppling mellan Bolagets 
sortimentsbredd och försäljningstillväxt1). Historiskt har Lyko 
 lyckats utöka sortimentet från cirka 34 000 unika lagerhållnings-
enheter vid utgången av 2015 till cirka 43 000 per dagen för 
Prospektet. 

Bolaget avser utveckla sortimentserbjudandet genom att utöka 
antalet produkter och varumärken inom befintliga kategorier, 
framförallt inom produktsegmenten smink och hudvård, i synner-
het professionell hudvård, som på sikt kan komma att utgöra ett 
tydligt fokusområde för Bolaget. Utöver befintliga produktseg-
ment kan Lyko även komma att addera nya segment som Bolaget 
anser vara relevant för Lykos kunder, i synnerhet sådana produkt-
kategorier som kan ge skalfördelar tillsammans med Bolagets exis-
terande utbud. Till skillnad från ett flertal stora fysiska aktörer som 
håller ett motsvarande sortimentserbjudande i fysisk butik och 
online, är Lykos strategi att bibehålla flexibilitet i erbjudandet 
genom att visa endast utvalda produkter i det fysiska butiksnätet 
och samtidigt erbjuda ett bredare sortiment online. Denna strategi 
tillåter exempelvis Bolaget att snabbt köpa in nya varumärken och 
produkter för försäljning online, utan att behöva planera nationell 
lansering i butiksnätverket.

Geografisk expansion
Utöver en expansion av butiksnätverket i befintliga geografier 
bedömer Bolaget att det finns betydlig potential för ytterligare 
geografisk expansion. Lyko har, baserat på god marknadspotential 
samt skalfördelar i Bolagets logistiklösning identifierat i första hand 
Finland som en intressant marknad för Bolagets geografiska 
 expansion. Lykos strategi vid geografisk expansion är att utnyttja 
Bolagets skalbara och flexibla plattform via en online-first-strategi 
genom att lansera lokalt anpassade webbplatser med attraktiva 
 leveransalternativ och baserat på utfallet besluta huruvida det är 
aktuellt med investeringar i fysiska butiker i regionerna. Online-first- 
strategin möjliggör således för geografisk expansion med 
 begränsade investeringsåtaganden.

Fortsatt expansion av Lykos butiksnätverk
Lyko avser att fortsätta expansionen av sitt fysiska butiksnätverk i 
Sverige. Etablering av nya butiker leder till ökad butiksförsäljning 
för Bolaget utan att det hämmar Bolagets lokala onlineförsäljning. 
Bolagets försäljning på den lokala geografiska marknaden ökar 
därmed total sett. Detta kan förklaras av att fysisk närvaro i tidigare 
openetrerade städer leder till ökad varumärkeskännedom, vilket i 
sin tur driver trafik till samtliga av Lykos försäljningskanaler. Bola-

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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get ser betydlig potential till bredare expansion av butiksnätet, från 
40 per dagen för Prospektet till att nå ett femtiotal butiker år 2020. 
Inom denna expansion har Lyko identifierat potential i att öppna 
en Lyko Concept-butik i Malmö.

Egna varumärken och undervarumärken
Bolaget har i dagsläget ett begränsat utbud av egna varumärken. 
Produkter som Lyko säljer under eget namn eller genom egna 
varumärken består till exempel av tops, kammar, borstar och 
våtservetter. För räkenskapsåret 2016 omsatte Bolagets egna varu-
märken cirka 8 MSEK och Bolagets ambition är att öka försälj-
ningen inom denna kategori framöver. Egna varumärken kan 
exempelvis komma att användas i syfte att öka Lykos trovärdighet 
och varumärkeskännedom bland potentiella kunder, eller för att 
täcka gap i produkterbjudandet. Bolaget ser dessutom att produk-
ter som erbjuds under egna varumärken i många fall kan åtnjuta 
högre försäljningsmarginaler än motsvarande produkter från 
externa varumärken.

Stärkt varumärkeskännedom
Bolaget avser att fortsätta bedriva en aktiv marknadsföringsstrategi 
för att ytterligare stärka varumärkeskännedomen i syfte att driva 
trafik till Lykos webbplatser och fysiska butiker. Lyko kommer fort-
satt att satsa en stor del på digital marknadsföring och kommunika-
tion via bland annat social media, där en stor andel befintliga och 
potentiella kunder är aktiva. Expansion av Bolagets butiksnätverk 
genom nya butiker i strategiskt fördelaktiga lägen förväntas även leda 
till ökad varumärkeskännedom och förvärv av nya potentiella 
kunder. Lyko avser stärka sin nuvarande position och varumärkes-
kännedom genom lanseringen av Lyko Social, en plattform som 
kopplar samman såväl konsumenter som är intresserade av hårvård 
och skönhet som frisörer. Bolaget bedömer att Lyko Social kan bidra 
positivt till att nå kunder i ytterligare kanaler samt stärka legitimite-
ten i Lykos varumärke hos befintliga och nya kunder.

Vidareutvecklad plattform för ökad tillväxt
Lyko fortsätter kontinuerligt att utveckla och förbättra sin platt-
form för att stärka positionen som en av Sveriges ledande återför-
säljare av hårvårds- och skönhetsprodukter. Lykos strategi i närtid 
inkluderar vidareutveckling av Bolagets CRM-system och sociala 
media-plattform i syfte att stödja fortsatt tillväxt och kundinflöde 
samt öka närvaro, relevans, och kundinteraktion i kommunika-
tionskanaler där befintliga och potentiella kunder är aktiva. Därut-
över inkluderar strategin även utveckling av Lykos webbplatser, 
bland annat genom att skapa en proprietär bokningsfunktion för 
behandlingar i syfte att underlätta för kunder och för att driva 
ytterligare trafik till webbplatsen. Lyko avser vidare att utveckla 
webbplatsen för att skapa möjligheter för marknadsföring och 
försäljning till företagskunder (riktad främst mot salonger).

Selektiva förvärv
Lyko har framgångsrikt förvärvat och integrerat verksamheter i syfte 
att öka fysisk närvaro samt bygga en bredare portfölj av produkter, 
varumärken och kategorier. Som ett led i Bolagets arbete med att (i) 
erbjuda kunder ett brett och relevant utbud av produkter, varumär-
ken och kategorier samt (ii) uppnå ytterligare geografisk expansion 
ser Lyko fortsatt potential i strategiska förvärv som innebär en utök-

ning av produkter, varumärken och kategorier i portföljen, samt 
förvärv som leder till ytterligare geografisk räckvidd eller utökad 
närvaro såväl online som fysiskt.

HISTORIK
Lykos historia sträcker sig tillbaka till 1952 då Frans Lyko öppnade 
en frisersalong i Vansbro, Dalarna. Frans hade utbildat sig till frisör i 
hemlandet Polen på 1930-talet och tog sig till Sverige år 1945. Frans 
son Stefan Lyko utbildade sig också till frisör och startade 1971 
salongen Hår & Skägg i den närbelägna orten Dala-Järna, ungefär 
20 kilometer från Vansbro. Han träffar så småningom sin nuvarande 
fru, damfrisörskan Rita, som senare börjar arbeta på Hår & Skägg.

Stefan Lyko utvecklar vid sidan av frisöryrket ett intresse för dato-
rer. Webbsidan Lyko.se skapas 2003 då Stefan bestämmer sig för att 
visa upp produkter som säljs i salongen på en webbplats. Webbplat-
sen är mycket enkel och presenterar bara de 80 olika hårprodukter 
som säljs på Stefan och Ritas salong Hår & Skägg. En av produk-
terna som visas upp är ett vid tillfället sällsynt australiensiskt vax 
som Stefan köpt med sig från en frisörmässa i London. Förfråg-
ningar börjar komma in via e-post från olika delar av Sverige med 
önskemål om att få vaxet hemskickat. Rita packar varorna i lunch-
rummet på salongen mellan klippningarna och beställningarna 
skickas mot postförskott. Webbsidans popularitet ökar över tid och 
2005 implementeras en betallösning direkt på webbsidan.

2008 byter Hår & Skägg namn till Lyko Hair AB. I samband med 
namnbytet utnämns Stefan och Ritas son Rickard Lyko till 
 Bolagets VD. Bolaget fokuserar under de kommande åren på att 
utöka sortimentet, vidareutveckla hemsidan, bygga ut lager, bygga 
varumärke samt packa och skicka beställningar. 2010 får varken 
personal eller varor längre plats i lokalerna och för att få större lager 
och kontor flyttar Bolaget verksamheten till grannorten Vansbro, 
där Frans påbörjat sin frisörverksamhet nästan 60 år tidigare.

I slutet av 2014 offentliggörs att Lyko går samman med hårvård-
skedjan Bellbox. Bellbox grundades 1999 i Göteborg av frisören-
treprenören Lennart Andersson, som innan dess under nära tjugo 
års tid drivit salong på NK i Göteborg. Bellbox bedrev e-handel 
fram till 2001 då den första Bellbox-butiken öppnade i Kungs-
backa. Mellan 2002 till och med 2010 etablerades ytterligare totalt 
åtta butiker i gallerior och köpcentrum runt om i Sverige. I 
december 2010 förvärvades Bellbox av investeringsbolaget Fidelio 
Capital. Mellan 2011 och 2014 öppnades ytterligare 14 butiksen-
heter i Sverige samt en butik i Norge. 

Efter samgåendet ser Bolaget kontinuerligt över sitt nätverk av 
butiker och öppnade mellan januari 2015 till och med november 
2017 totalt 12 butiker. Som ett led i att bibehålla och öka lönsam-
heten i butiksnätverket stängde Bolaget under samma period 5 
butiker. Merparten av stängningarna hänförs till butiker som varit 
belägna i specifika köpcentrum som sett fallande trender i kundge-
nomströmning. Utöver butiksöppningarna förvärvades även sex 
butiker i Sverige. Vid tidpunkten för samgåendet med Lyko 
(november 2014) hade Bellbox totalt 30 butiker i Sverige och 
Norge. Samma år lanseras ett nytt butikskoncept under varumärket 
Lyko i samtliga butiker. I november 2015 förvärvades frisörskedjan 



VERKSAMHETSBESKRIVNING

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)46

YOU, vilket var startskottet till lanseringen av Lyko Concept med 
fokus på mer exklusiva behandlingar och produkter. I april 2017 
förvärvade Lyko Affection Kosmetik i Karlstad och blev i och med 
köpet en auktoriserad återförsäljare av en rad selektiva och professi-
onella varumärken inom hudvård, smink och parfym. I april 2017 
annonserades att Joanna Hummel tillsätts som ny VD för Lyko 
med start i oktober 2017. 

1945  ● Den frisörutbildade Frans Lyko anländer i Dalarna efter att ha tillbringat sex år i koncentrationsläger

1952  ● Frans Lyko öppnar herrfrisering i Vansbro

1971  ● Frans son Stefan Lyko öppnar salong Hår & Skägg i grannorten Dala-Järna

2003  ● Stefan Lyko startar webbplatsen Lyko.se, där frisersalongens produkter visas upp. Bolaget börjar motta förfrågningar över 
e-post om att få produkter hemskickat, och börjar skicka beställningar mot postförskott

2005  ● Lyko.se utvecklas och får en riktig e-handelsplattform med betallösningar

2008  ● Hår & Skägg AB byter namn till Lyko Hair AB
 ● Stefans son Rickard Lyko tillträder som VD
 ● Lyko.se utnämns för första gången till årets e-handlare av Pricerunner

2010  ● Lyko flyttar till Vansbro, där Frans påbörjat sin frisörverksamhet nästan 60 år tidigare, för att få större lager och kontor

2011  ● Bolaget lanserar sin första egna produkt (private label)
 ● Öppnar lagerbutik i Vansbro

2012  ● Effektiviserar e-handeln genom att investera i packmaskin, robot och rullband för att optimera paketering och utöka 
 kapaciteten på paketgenomströmningen

2013  ● Investerar i ny digital plattform och modern e-butik som anpassar sig efter varje kund
 ● Förvärvar Hårvårdsbaren och Klippoteket i Norrköping (Bellbox)
 ● Lyko utses till ”Gasell-företag” av DI

2014  ● Lyko går samman med hårvårdskedjan Bellbox. I och med samgåendet får Lyko 30 fysiska, helägda butiker med salonger 
i Sverige och Norge

 ● Förvärvar Diva, bestående av tre hårsalonger i Stockholm, Göteborg och Alingsås (Bellbox)
 ● Öppnar flaggskeppsbutik i Täby Centrum och lanserar ett nytt butikskoncept 

2015  ● Uppnår 37 helägda fysiska butiker med salonger genom fortsatt expansion
 ● Förvärvar hårsalongen YOU i Stockholm
 ● Öppnar Bolagets första kombinerade hår- och skönhetsbutik, samt 5 ytterligare butiker över året
 ● Stänger två butiker samt ett centrallager i Norrköping

2016  ● Lanserar produktsegmentet professionell hudvård
 ● Lanserar Lyko Concept
 ● Arbetar vidare med hantering av butiksnätverket. Tre butiker öppnar och tre butiker stängs under året
 ● Antalet butiker uppgår till 37 stycken

2017  ● Förvärvar Affection Kosmetik i Karlstad
 ● Öppnar två butiker
 ● Antalet butiker uppgår till 40 stycken per dagen för Prospektet
 ● Lanserar Lyko Social, en digital plattform som kopplar samman både frisörer och konsumenter som är intresserade av 
hårvård och skönhet

 ● Joanna Hummel utses till ny VD
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KUNDERBJUDANDE
Lykos kunderbjudande utgörs av ett brett utbud av produkter 
inom hårvård och skönhet, snabb och tillförlitlig leverans, en 
modern webbplattform för e-handel, samt tillmötesgående och 
kunnig personal. Lyko erbjuder även högkvalitativ salongsverk-
samhet i sina butiker samt under varumärket Lyko Concept för 
mer exklusiva tjänster.

Brett utbud av produkter inom hårvård och skönhet 
För att ständigt vara relevant för så många kunder som möjligt 
erbjuder Lyko ett omfattande sortiment av hårvårds- och skönhets-
produkter, både online och i butik. Per dagen för Prospektet till-
handahåller Bolaget närmare 43 000 artiklar från omkring 
1 000 varumärken, vilket enligt Bolagets uppfattning är det 
bredaste sortimentet inom hårvårds- och skönhetsmarknaden i 
Sverige.1) Lykos vision är att vara det självklara valet för hårvård och 
skönhet på samtliga marknader som Bolaget verkar på. För att 
uppnå visionen arbetar Bolaget kontinuerligt med sortimentets 
sammansättning genom att föja ändringar i kunders köpbeteende 
i syfte att alltid tillhandahålla ett unikt och för kunden  relevant 
erbjudande.

Lyko erbjuder ett urval av de ledande varumärkena inom hårvård 
och skönhet. Dessa produkter kompletteras även i viss utsträckning 
med Bolagets egenutvecklade produktserier vilka är framtagna 
med utgångspunkt i Lykos marknadserfarenhet och kundinsikter 
för att effektivt tillgodose kunders behov på bästa sätt. Under 2016 
uppgick försäljningen relaterad till egna varumärken till 8 MSEK 
och Bolaget ser på längre sikt stor potential i att vidareutveckla och 
expandera Lykos egna produktserier.

Den största delen av Lykos försäljning består av hårvårdsprodukter 
från professionella varumärken. Hårvårdsprodukter utgjorde 69 
procent av Bolagets totala intäkter under 2016, varav en betydande 
andel var produkter från professionella varumärken. Bolaget anser 
även att dess ledande ställning2), 3), 4) inom professionell hårvård 
utgör en stark grund från vilken Bolaget kan fortsätta att expandera 
in i andra kategorier inom skönhet. Produktkategorierna hudvård, 
smink och parfym utgjorde 10 procent, 11 procent, respektive 
3 procent av Bolagets försäljning 20165) men där Bolagets förhopp-
ning är att kunna växa dessa segment framöver. Se avsnittet   
”– Strategi” för mer information.

Lyko-butik

Lyko Concept 

52

1) Baserat på antal sökbara artiklar på prisjämförelsesajter ((www).prisjakt.se och (www).pricerunner.se) samt Bolagets analys av det produktutbud som erbjuds hos de största speci-
aliserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) online, hämtat från respektive aktörs 
webbplats.

2) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 
aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

3) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

4) Baserat på antal butiker i Sverige jämfört mot de största specialiserade aktörerna inom hårvård och skönhet (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Coco-
panda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) samt stora frisörkedjor (Baresso, Björn Axén, Head Spot och Nikita Hair). Antal butiker har analyserats baserat på offentligt 
tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers 
webbsida.

5) Övrig försäljning motsvarande 7 procent av totala intäkter relaterade till tjänster och andra icke-kategoriserade intäkter.
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Snabb och tillförlitlig leverans
Lykos kunderbjudande kännetecknas av snabba och tillförlitliga 
leveranser med stora valmöjligheter för kunder. Lyko bedömer att 
Bolagets leveransförmåga utgör en central del av kunderbjudandet.

Bolagets webbplattform är utformad för att uppnå en intuitiv och 
effektiv beställningsprocess, där endast ett fåtal steg krävs för att 
genomföra ett köp. Lagerstatus och översiktlig leveransinformation 
kommuniceras redan på produktsidan och varefter flertalet fraktsätt 
erbjuds beroende på hur snabb leverans kunder efterfrågar samt 
vilken utlämningsmetod de föredrar.

Baserat på Lykos gedigna erfarenhet inom distanshandel och logis-
tik har Bolaget utvecklat ett logistiksystem med utgångspunkt från 
Vansbro där Bolagets centrallager är lokaliserat. Placeringen i Vans-
bro ger geografisk närhet till tätorter i mellersta Sverige såsom 
Stockholm, Gävle, Västerås och Karlstad samt Oslo i Norge. 
Kontinuerlig kundåterkoppling och automatisk leveransspårning 
gör att kunder kan följa order genom logistikkedjan och kontrol-
lera status för försändelsen under transport. Se avsnittet ”Operatio-
nell översikt och finansiell översikt – Likviditet och kapitalresurser – Pågå-
ende och framtida investeringar” för mer information kring framtida 
investeringsbehov i Bolagets centrallager.

Modern webbplattform
Lyko har mer än 14 års erfarenhet av att bedriva onlineförsäljning 
och har sedan starten kontinuerligt arbetat med att utveckla 
Bolagets webbplattform. Bolaget erbjuder en användarvänlig och 
snabb plattform som tillåter användarinteraktion och har inbyggda 
supportfunktioner. Webbplattformens gränssnitt är i första hand 
byggt för mobila enheter (”mobile first”) men är också anpassad 
för att fungera väl på andra enheter med varierande skärmstorlek 
samtidigt som det är möjligt att integrera plattformen med andra 
hemsidor och sociala medier. För att på bästa sätt guida besökare 
innehåller produktsidorna recensioner och frågor från tidigare 
kunder som ofta har besvarats av Lykos medarbetare. Vidare finns 
supportfunktioner som chatt direkt integrerade i plattformen. 
Algoritmer på plattformen har utformats för att rekommendera 
produkter som kan vara intressanta för kunder utgående dels från 
en vald produkt samt tidigare historik avseende köp och sidbesök. 

Därtill får kunder alltid förslag på två paketerbjudanden på varje 
produktsida vilka baseras på data över tidigare beställares köpmöns-
ter. Befintliga kunder kan enkelt se tidigare köp, utföra upprepade 
köp samt hitta tillbehör och kompletterande produkter. Under 
räkenskapsåret 2016 hade Lyko mer än 15,6 miljoner besök1) på 
Bolagets hemsida. För mer information om Lykos webbplats och 
IT-system, se avsnitt ”– IT, hemsida och besök”.

Tillmötesgående och kunnig personal
Lyko strävar efter att vägleda sina kunder till sitt allra bästa jag 
genom att ge råd med hänsyn till kundens behov och önskan. 
Fortlöpande investeringar i butiks- och salongspersonal är en viktig 
del av Lykos strategi i syfte att öka försäljning. Butikspersonal 
genomgår regelbundet internutbildning för att utveckla sin 
produktkännedom samt färdigheter inom försäljning och kundser-
vice. Som ett led i det arbetet har Bolaget etablerat Lyko Academy, 
som syftar till att kontinuerligt utbilda och kompetensutveckla 
medarbetare i organisationen. Bolaget har också en central kund-
tjänst som snabbt kan svara på kunders frågor över telefon, e-post 
samt chatt direkt via Lykos webbplats.

Högkvalitativ salongsverksamhet och Lyko Concept
En central del i Lykos kunderbjudande är att bedriva högkvalitativ 
salongsverksamhet i Bolagets fysiska butiker. Lykos mest exklusiva 
salonger, två i Stockholm och en i Göteborg, drivs under koncep-
tet Lyko Concept, där kunder erbjuds Lykos mest högkvalitativa 
tjänster och produkter. Gemensamt för alla Lyko Concept-butiker 
är deras centrala lägen i storstäder och att de erbjuder kunder ett 
team av särskilt erfarna frisörer, ofta med bakgrund från välrenom-
merade internationella salonger samt magasin- och TV-produktio-
ner. De hudvårdsbehandlingar som erbjuds inom Lyko Concept 
utförs av diplomerade hudterapeuter och genom konsultation med 
kund skapas upplevelser för att uppnå högsta kvalitet och kund-
nöjdhet. Bolaget anser att Lyko Concept bidrar till att stärka trovär-
digheten för varumärket Lyko och förstärka bilden av Lyko som en 
ledande aktör inom professionell hårvård i Sverige.

Lyko Concept

Lyko-butiker

ER ASSORTMENT LOCATION

 

PRICE SEGMENT

 

3

37

Erbjudande Produktutbud Läge Prisnivå

Behandlingar 
inom hårvård och 

hudvård med 
kompletterande 

produkt-
försäljning

Handplockat 
urval av exklusiva 
 varumärken och 

produkter

Exklusiva
innerstads-
områden

Premiumerbju-
dande med fokus 
på mer exklusiva

behandlingar 
(Klippning 
omkring  

1 000 SEK)

Produktförsälj-
ning med 

kompletterande 
behandlingar i 

36 av 37 butiker

Brett utbud av 
mer än 3 000 
produkter och 
50 varumärken

Lägen med hög 
genomströmning, 

exempelvis i  
köpcentrum och 

gallerior eller 
längs huvudgator

Högkvalitativ 
hårvård till ett 

överkomligt pris
(Klippning 
omkring 
500 SEK)

Lyko Concept

Lyko Butiker
3

37

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Club Lyko
Lyko har utvecklat en stor kundbas med hög lojalitet. Bolaget hade 
per utgången av 2016 omkring 1,1 miljoner registrerade e-post-
adresser i sin kundklubb, Club Lyko. Av dessa var omkring 
465 tusen aktiva kunder1), vilket innebär att de handlat hos Lyko 
under de senaste 12 månaderna. Klubbmedlemmar samlar automa-
tiskt poäng när de köper produkter och tjänster hos Lyko, både i 
butik och via Lykos webbplats. Poängen kan lösas in mot värde-
checkar som kan utnyttjas vid köp i Lykos samtliga försäljningska-
naler. Kundklubben möjliggör för Bolaget att kommunicera direkt 
med kunder. I syfte att uppmuntra till återkommande köp använ-
der sig Bolaget av en strukturerad och automatiserad process för 
aktivering av klubbmedlemmar. Processen inkluderar exempelvis 
automatiska utskick av e-post och SMS. Dessa kan innehålla 
 personaliserade erbjudanden baserat på kundernas individuella 
köphistorik samt beteende på Lykos hemsida (exempelvis utifrån 
de produkter eller produktgrupper som kunden klickat mycket 
på). Bolaget använder också kundklubben som ett verktyg för att 
uppmuntra medlemmar till att handla mer vid ett enskilt 
köp tillfälle, och därmed uppnå ett högre snittkvitto. Detta sker till 
exempel genom att klubbmedlemmar som handlar online erbjuds 
prioriterad frakt utan extra kostnad samt dubbla medlemspoäng 
vid köp över 1 000 SEK.

INKÖP, VARULAGER OCH LOGISTIK
Lyko använder sig av en central inköpsfunktion för att hantera 
lagerplanering, allokering av varor till butiksnätverket samt analys 
av efterfrågan på varor i centrallagret. Inköpsfunktionen är huvud-
sakligen belägen i anslutning till Bolagets centrallager. Merparten 
av Bolagets inköp följer av en automatiserad process där algoritmer 
beräknar optimal tidpunkt och volym för inköp av olika produkter 
baserat på nuvarande lagernivå samt historisk data kring försälj-
ning. Inköpare ansvarar för uppföljning av försäljnings- och margi-
nalutveckling för produktområden och varumärken. Således 
kompletterar inköparna den automatiserade delen av inköpsfunk-
tionen, exempelvis när det gäller att beställa nylanserade produkter 
(som saknar försäljningshistorik) eller i samband med nya planerade 
kampanjer. Dessutom deltar inköparna i villkorsförhandlingar med 
varumärkesägare och  leverantörer. Lyko utvärderar ständigt ytterli-
gare möjligheter till automatisering av inköpsflöde och 
lageroptimering.

Lykos centrallager i Vansbro omfattar totalt cirka 6 000 kvadrat-
meter lagerutrymme. Lyko har en effektiv distributionsprocess som 
hanterar tiotusentals orderrader per dag. När en kund lagt en order 
på Bolagets webbplats och köpet har godkänts dirigeras ordern 
automatiskt till centrallagret för plockning och leverans. Plockning 
görs av Lykos lagerpersonal och produkter plockas antingen från 
lagerhyllor (där lagerplockare rör sig till produkterna på hyllorna) 
eller från paternosterverk, vilket är en typ av vertikalt karusellager 
(där produkter rör sig till lagerplockare). Lyko använder sig till viss 
del av paternosteverk då Bolaget ser en tydlig fördel med att de är 
mer yteffektiva än vanliga hyllsystem. Lyko följer kostnad per plock 

kontinuerligt och har genom processoptimering och lösningar som 
paternosteverk lyckats sänka kostnaden per plock över tid. Lyko 
har i dagsläget ingen skiftgång i centrallagret men vid eventuellt 
framtida ökat kapacitetsbehov finns möjlighet för två- eller treskift. 
Bolaget bedömer att den befintliga lagerkapaciteten, givet bedömd 
genomsnittlig årlig tillväxttakt1) och utan ytterligare väsentliga 
investeringar, räcker i ytterligare två år. Se avsnittet ”Operationell 
översikt och finansiell översikt – Likviditet och kapitalresurser – Pågående 
och framtida investeringar” för mer information kring framtida inves-
teringsbehov i Bolagets centrallager.

Under räkenskapsåret 2016 skickades samtliga 917 tusen genom-
förda köp1) från centrallagret i Vansbro. Lagrets geografiska läge gör 
att Lyko effektivt kan leverera produkter i hela Sverige och Norge. 
Läget innebär dessutom att Bolagets största leverantörer snabbt och 
enkelt kan leverera varor till Lyko. Den homogena och begränsade 
storleken på de varor som Bolaget säljer innebär att kostnaden för 
frakt ofta endast utgör en liten del av paketens ordervärde. Dess-
utom kan små och homogena produkter paketeras på ett snabbt 
och effektivt sätt. Efter att ha flyttat lagret till Vansbro 2010 anser 
Bolaget att anställda på orten besitter stor kompetens och känne-
dom kring Lykos processer. Personalomsättningen hos  Bolagets 
anställda vid lagret är låg och Lyko har inte haft behov, och väntar 
sig inte heller framöver att ha behov, av att använda sig av beman-
ningsföretag för lagerfunktionen. 

Paket som skickas från Lykos centrallager kan transporteras via en 
rad olika fraktalternativ baserat på kunders val, leveransadress samt 
produkternas lämplighet. Lyko transporterar kundordrar bland 
annat genom PostNord, DB Schenker, Instabox, Best, MTD och 
Budbee. Bolaget prioriterar snabba leveranser som en del av sitt 
kunderbjudande. Kunder som handlar online för över 1 000 SEK 
vid ett köptillfälle får dessutom prioriterad frakt (vilket också kan 
väljas till i webbplatsens kassa mot en avgift). Dessa paket priorite-
ras automatiskt i Lykos IT-system och får därför företräde vid 
plockning och packning. Prioriterade paket skickas från central-
lagret inom 24 timmar (dock ej under helger). 

VARUMÄRKE OCH MARKNADSFÖRING
Bolagets långsiktiga organiska tillväxt är beroende av styrkan i 
varumärket Lyko samt kännedom om Bolagets erbjudande. Lyko 
har byggt upp och etablerat en stark position på den svenska mark-
naden för hårvård och skönhet, där Bolaget expanderat kraftigt 
från och med 2008 då Rickard Lyko tillträdde som VD. Bolaget 
utnämndes till årets e-handlare av Pricerunner samma år, en 
utnämning som även tillföll Bolaget under de nästkommande två 
åren. Lykos marknadsposition stärktes vidare i samband med 
implementering av en ny digital plattform och en ny, toppmodern 
e-handel under 2013. Samma år utnämndes Lyko till Gasellföretag 
av tidningen Dagens Industri. Lyko är per dagen för Prospektet 
känt för att erbjuda sina kunder ett brett produktsortiment och 
konkurrenskraftiga priser på en toppmodern webbsida, samt för 
snabba och tillförlitliga leveranser, vilket är i linje med Bolagets 
vision.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Lyko delar in sina mediala marknadsföringsaktiviteter i tre kanaler; 
ägd media, förtjänad media och köpt media. Ägd media innebär att 
Bolaget kommunicerar genom kanaler som på något sätt ägs av 
Lyko och ägd media kan exempelvis utgöras av Bolagets hemsidor, 
nyhetsbrev och egna sociala mediekanaler. Förtjänad media inne-
bär att externa parter (exempelvis konsumenter) pratar om Lyko, 
vilket bland annat kan utgöras av ”word of mouth” och kundre-
censioner. Köpt media är innebär att Lyko direkt köper medialt 
utrymme som tillhandahålls av tredje part och kan exempelvis 
utgöras av annonser via Facebook och Instagram eller köp av 
Google Adwords. Huvuddelen av Bolagets kunder är privatperso-
ner och följaktligen är Bolagets marknadsföring konsumentinrik-
tad. Lykos första reklamfilmer sändes på TV under 2011, men 
nuvarande marknadsföringsaktiviteter sker främst online och syftar 
bland annat till att driva trafik till Bolagets webbplats, som sedan 
kan konverteras till försäljning. Målet med Bolagets marknadsfö-
ringsaktiviteter i samtliga kanaler är att öka trafik till Lykos butiker 
och e-handel. Detta kan inkludera såväl traditionell TV-reklam 
och fysiska annonser som Google Adwords och social media. 
Fördelen med exempelvis Google Adwords är att Bolaget kontinu-
erligt kan följa och mäta trafik till Lyko-webbplatsen som kommer 
från de köpta annonserna. För denna typ av aktivitet använder sig 
Bolaget av en så kallad ROI-modell1), där budgeten är mer rörlig i 
förhållande till fasta marknadsföringsbudgetar och beror av förvän-
tad avkastning som marknadsföringsaktiviteten ger. Med denna 
metod allokerar Lyko kontinuerligt kapital till de marknadsförings-
aktiviteter som förväntas ge högst avkastning på investerat kapital.

Lykos marknadsföringskostnader som andel av Bolagets totala 
intäkter2) har minskat från 8,2 procent under 2015 till 6,9 procent 
för 2016. Utöver arbete med optimering av kapitalallokering till 
olika marknadsföringskanaler anser Bolaget att en ökad sortiments-
bredd driver den lägre nivån av marknadsföringskostnader som 
andel av Bolagets totala intäkter2). Detta eftersom ett brett produkt-
sortiment gör Lyko mer relevant för en bredare grupp av poten-
tiella kunder, och gör det möjligt för Bolaget att köpa en större 
mängd Adwords, vilket ytterligare ökar Bolagets relevans och 
driver trafik till Lykos webbplats. Även Bolagets butiksbestånd 
 stärker Lykos varumärke och driver ytterligare trafik till Lykos 
webbplats.

Enligt en marknadsstudie utförd under 2017 av NEPA, ett 
research bolag, besitter varumärket Lyko en stark ställning främst 
hos unga och medelålders kvinnor. Denna grupp utgör även majo-
riteten av Lykos kunder. Marknadsstudien visar även att viktiga 
faktorer till att Bolagets kunder väljer att handla hos Lyko istället 
för hos andra aktörer inkluderar Bolagets breda utbud av produkter 
och varumärken, lätthet att hitta de produkter man söker, pris samt 
checkout-funktion/kassa.3) 

IT, HEMSIDA OCH BESÖK
Lyko har en flexibel IT-struktur med målet att ge stöd till och 
underlätta Bolagets tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt. Bolagets 
IT-arkitektur inkluderar bland annat webbutvecklingssystem, 
affärssystem och kassasystem (för Bolagets butiker). Navet i syste-
met är till stor del webbutvecklingsplattformen Episerver, affärs-
systemet Garp, kassasystemet Extenda och till viss del lager- och 
transportadministrationssystemet Unifaun, då dessa system hante-
rar merparten av den data som genereras och registreras i Lykos 
olika system.

Bolaget använder Episervers lösningar för affärskritiska funktioner, 
och har satsat på att vidareutveckla de delar av webbplattformen 
som främst rör kundupplevelsen. Funktioner som rör kundupple-
velsen kan till exempel vara kampanjstyrning eller algoritmer som 
styr vad en specifik kund ser på webbplatsen, baserat på historiskt 
besökta sidor eller tidigare köp. Tanken bakom Lykos IT-utveck-
ling kan liknas vid modularisering, där grundfunktioner för affärs-
kritiska processer i högre grad är standardiserade. Detta gör det 
enkelt för Bolaget att uppgradera systemet och på så sätt alltid 
befinna sig på den senaste versionen av Episerver. Lyko kan 
därmed försäkra sig om att alltid befinna sig i framkant vad gäller 
webbplattform samtidigt som Bolaget i hög grad kan anpassa funk-
tioner som exempelvis rör kundupplevelsen. Lykos hemsida har för 
året 2016 fått utmärkelser av Episerver för bästa nordiska webbplats 
samt som vinnare inom kategorin e-handel.4) En stor fördel med 
att fokusera IT-utvecklingsarbete direkt på webbplattformen att 
Bolagets webbplats kan fungera som vanligt mot kund även om 
affärssystemet tillfälligt skulle drabbas av problem eller sluta 
fungera.

Under 2016 besöktes Lykos webbplats 15,6 miljoner gånger2). 
Bolagets webbplats belastas periodvis med mer trafik än vanligt, 
bland annat under julhandeln och ”Black Friday” varje år.5) Bolaget 
har vidtagit åtgärder för att skapa en robust och snabb webbplats 
som klarar av sådan extra belastning. Bolaget använder sig av en så 
kallad privat molntjänst för att möta sina serverbehov. Detta inne-
bär att de fysiska servrarna befinner sig hos en tredjepartsleverantör 
som dedikerat serverkapacitet till Lyko. Bolaget har med sin server-
leverantör säkrat upp en möjlighet att koppla på extra serverkapaci-
tet vid besökstoppar. Extra fysisk serverkapacitet är dock inte 
nödvändigtvis en tillräcklig lösning för att klara av besökstoppar. 
För att ytterligare säkra webbplatsens robusthet och snabbhet arbe-
tar  Bolaget kontinuerligt med att hitta flaskhalsar i mjukvaran och 
åtgärdar dessa löpande, generellt genom smartare kod och 
funktionalitet.

1) Return on Investment. Engelsk term för avkastning på investerat kapital.
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
3) Extern marknadsstudie utförd av NEPA under 2017 på uppdrag av Bolaget.
4) Episerver, 2016 (tredjepartskälla).
5) Black Friday inträffar under fjärde fredagen i november.
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Lyko ska representera en helintegrerad konsumentupplevelse där 
Bolaget erbjuder kunder en hög servicenivå, oavsett inköpskanal. 
För att se till att alla kunder har god tillgänglighet till rådgivning 
använder sig Lyko av en omnikanalmodell för kundinteraktion via 
sina butiker och webbplats. Omnikanalmodellen innebär att förstå 
kombinationen av de olika kanaler kunder väljer att använda, hur 
och varför kunder använder dem, och att genom dessa kanaler 
leverera relevant och enhetligt innehåll. Målet är att skapa en 
kundupplevelse som maximerar möjligheterna att övertyga och 
därmed sälja. För att uppnå målet om en helintegrerad konsument-
upplevelse har Bolaget investerat i utvecklingen av en modern och 
responsiv webbplats. Denna ger samma konsumentupplevelse 
oavsett om konsumenten väljer att besöka webbplatsen genom 
dator, mobiltelefon eller läsplatta. Under utvecklingsprocessen har 
webbplatsen skapats med mobil handel som utgångspunkt, vilket 
av Bolaget ansetts vara relevant i takt med att en allt större grad av 
besök och köp sker från mobila enheter. För niomånadersperioden 
som avslutades den 30 september 2017 hade Bolaget totalt 
13,5 miljoner besökare1), varav 8,7 miljoner besök gjordes via 
mobiltelefon1). Andelen köp via mobiltelefon1) under niomåna-
dersperioden som avslutades den 30 september 2017 utgjorde 
48 procent av totalt antal köp1).

Lyko använder ett flertal verktyg för att driva trafik till sin webb-
plats såsom social media, organisk sökmotoroptimering, e-postut-
skick och Google Adwords. Prisjämförelsesajter används både för 
att öka uppfattningen av Lyko som en återförsäljare med 
konkurrens kraftiga priser samt för att driva trafik till Lykos webb-
plats. Se avsnitt ”– Varumärke och marknadsföring” för mer informa-
tion om Lykos marknadsföringsaktiviteter.

Lykos integrerade IT-plattform
Det yttre skalet i Lykos IT-plattform representerar direkt kund-
orienterade system. Sådana system underbyggs av de inre affärskri-
tiska systemen, vilka utgör ett stabilt fundament. I det slutgiltiga 
skalet analytics, vilket genomsyrar samtliga skal, processas data som 
utvinns ur systemets delkomponenter genom väldefinierade gräns-
snitt. Väldefinierade gränssnitt ger tydliga gränsdragningar mellan 
olika system, vilket gör att Bolaget förhållandevis enkelt kan byta 
ut en modul eller ett system mot ett annat, utan omfattande arbete 
med integrationer.

BETALNINGAR
För att göra betalningsmomentet så smidigt, flexibelt och 
 användarvänligt för kunder som möjligt samtidigt som operationell 
 stabilitet säkerställs samarbetar Lyko med tredjepartsleverantörer av 
betallösningar, vilka integreras i webbplattformen. 

Lyko har avtal med Qliro för användning av Qliros betallösning 
sedan maj 2016 och utöver kortbetalning används sedan 2017 
denna exklusivt på Bolagets webbplats. Kunder kan därmed välja 
att betala mot faktura eller att delbetala via Qliro. Betallösningen 
har integrerats i Lykos system och Bolaget säkerställer därmed att 
kunders betalningsprocess är samstämmig med övriga delar av 
webbplattformen och lever upp till Bolagets krav avseende kund-
upplevelse. Lyko har fokuserat på att uppnå en intuitiv och enkel 
betalprocess för kunder. Det har Bolaget uppnått genom att 
hantera hela utcheckningsmomentet vid köp i ett steg vilket ger 
kunder god översikt av processen samtidigt som det ökar konverte-
ringsgraden1). Efter utcheckning sker betalning på en extern platt-
form vilken kunder automatiskt dirigeras till. Som ett led i att bidra 
till bättre kundupplevelse och säkerställa att det är enkelt för 
kunder att betala har Lyko utvecklat webbplattformen och dess 
gränssnitt för att fungera på alla typer av enheter och därmed bidra 
till en sömlös kundupplevelse i alla kanaler.

Att använda en tredjepartslösning för betalningar har flera fördelar 
för Bolaget. En fördel är att betallösningen är tekniskt beprövad 
vilket minskar Lykos operationella risk. Därtill minskar Lykos 
kreditrisk genom att den överförs till tredjepartsaktören som till-
handahåller betallösningen. Lyko får således betalt direkt och i 
avtalet med Qliro tillkommer även en ersättning från Qliro i de fall 
Lykos kunder väljer att betala via Qliros fakturatjänst. Dessutom 
innebär lösningen att Lyko helt kan fokusera på Bolagets 
kärnverksamhet.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Lyko har byggt upp en stark organisation som per 30 september 2017 innefattar cirka 503 anställda (motsvarande 256 heltidsanställda). En 
majoritet av Bolagets anställda arbetar direkt i Bolagets butiksnätverk, varav merparten som säljare och frisörer. Övriga anställda arbetar med 
centrala funktioner  (exempelvis ekonomi, HR och marknad), inom e-handel och inköp, eller inom lager och logistik. Diagrammet nedan 
illustrerar Lykos organisationsstruktur. 

CEO

Chief financial 
officer

Finance  
Payroll

Chief marketing 
officer

Marketing

Retail & sales 
manager

Store Sales

Chief digital 
officer

Online Sales
Customer 
support

Chief technical 
officer

Technology

Head of supply 
chain and 
purchasing

Purchase 
Logistics

Head of HR

Recruitment 
Education

Head of 
communication 
and sustainability

Sustainability
Communication

IR

Lyko Group AB Lyko Online AB Lyko Retail AB
För niomånadersperioden som 
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2017 2016 2016 2015 2014 2014

Män 44 36 37 39 27 9
Kvinnor 212 174 187 185 52 87
Totalt 256 210 224 224 79 96
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Den finansiella informationen bör läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och finansiell 
översikt”, ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information” och de finansiella  

rapporterna i avsnittet ”Historisk finansiell information”. De siffror som redovisas i detta avsnitt 
har i vissa fall avrundats, varför tabellerna inte nödvändigtvis summerar exakt.

UTVALD HISTORISK FINANSIELL 
INFORMATION

PRESENTATION AV UTVALD HISTORISK 
FINANSIELL INFORMATION
Om inte annat anges har den utvalda finansiella informationen 
som redovisas nedan hämtats från (i) Lykos reviderade konsolide-
rade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avsluta-
des den 31 december 2016 och 2015, vilka upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards, såsom de anta-
gits av EU (”IFRS”), och reviderats av Lykos oberoende revisorer i 
enlighet med vad som anges i deras rapport (RevR 5) som är 
bilagd de historiska finansiella rapporterna, och (ii), gällande infor-
mationen för det tredje kvartalet 2016 och det tredje kvartalet 
2017, Lykos översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 
januari till 30 september 2017 upprättad i enlighet med IAS 34.

Lyko Group AB bildades i november 2014, i samband med samgå-
endet av Lyko Hair AB (numera Lyko Online AB) och Bellbox 
AB (numera Lyko Retail AB). För räkenskapsåret 2014 visas såle-
des den finansiella informationen för bolagen Lyko Online AB 
(”Lyko Online”) och Lyko Retail AB (”Lyko Retail”) separat, 
vilken är hämtad från respektive bolags reviderade årsredovisningar 
för räkenskapsåret 2014, vilka har upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets 
bedömning är att övergången till IFRS inte haft någon väsentlig 
inverkan på redovisningen för Lyko. En förklaring till övergången 
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper och vilka effekter 
övergången har haft i form av omräkning av resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2015 visas i not 
34 på sidan F-45.

Finansiell information i tabellerna nedan som benämns ”reviderad 
information” har hämtats från de reviderade finansiella rapporterna 
som nämns ovan. Sådan information som benämns som ”orevide-
rad information” har hämtats antingen från Lykos oreviderade 
finansiella delårsinformation eller Lykos interna rapporteringssys-
tem, eller har beräknats på sådan information.

Prospektet presenterar vissa finansiella mått som inte är definierade 
enligt IFRS, såsom ”EBITDA”. Se avsnittet ”– Definitioner av 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal” för en beskrivning av dessa 
poster. Bolagets bedömning är att dessa finansiella mått ger en 
bättre förståelse för Bolagets finansiella resultat och trender.
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UTVALD INFORMATION FRÅN KONCERNENS RAPPORT ÖVER PERIODENS RESULTAT
Tabellen nedan visar utvald historisk finansiell information från Bolagets rapport över totalresultat för niomånadersperioderna som avslutades 
den 30 september 2017 och den 30 september 2016 samt för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och den 31 december 
2015. Dessutom visas utvald historisk finansiell information för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2014 från rapporterna över 
totalresultat för bolagen Lyko Online och Lyko Retail.

Lyko Group AB Lyko Online AB Lyko Retail AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

MSEK
2017

(IFRS)
2016

(IFRS)
2016

(IFRS)
2015

(IFRS)
2014
(K3)

2014
(K3)

(Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

Nettoomsättning 528,3 450,9 642,8 502,4 191,5 200,0
Övriga rörelseintäkter 6,3 3,8 15,1 8,0 1,9 6,2
Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5 193,4 206,2

  
Handelsvaror –257,7 –222,2 –321,0 –248,8 –103,7 –93,6
Övriga externa kostnader –131,3 –101,7 –147,1 –128,8 –59,7 –41,5
Personalkostnader –113,2 –93,5 –137,5 –109,1 –24,5 –58,8
Av- och nedskrivningar –16,7 –11,9 –17,2 –11,8 –1,6 –7,2
Övriga rörelsekostnader – – –0,2 –0,1 –0,1 –
Rörelseresultat (EBIT) 15,7 25,4 34,8 11,9 3,9 5,0
       
Resultat från andelar i koncernföretag – – –0,1 – – –
Finansiella intäkter 4,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Finansiella kostnader –45,2 –18,7 –27,0 –3,2 –0,4 –1,4
Resultat efter finansiella poster –25,1 6,7 7,8 8,7 3,4 3,9
       
Förändring av periodiseringsfond – – – – –0,6 –
Skillnad mellan bokförd avskrivning 
och avskrivning enligt plan – – – – –1,2 –
Resultat före skatt –25,1 6,7 7,8 8,7 1,7 3,9

  
Skatt på periodens resultat –0,3 –0,4 –2,9 –3,0 –0,4 –1,4
Periodens resultat –25,5 6,3 4,9 5,7 1,3 2,5
       
Resultat per stamaktie, SEK –0,57 0,05 0,05 0,06 – –
Resultat per stamaktie efter utspädning, 
SEK –0,57 0,05 0,05 0,06 – –
       
Antal stamaktier 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 – –
Antal stamaktier efter full utspädning 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 – –
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UTVALD INFORMATION FRÅN BOLAGETS BALANSRÄKNING
Tabellen nedan visar utvald historisk finansiell information från Bolagets balansräkning per 30 september 2017 och den 30 september 2016 
samt per 31 december 2016 och den 31 december 2015. Dessutom visas finansiell information från balansräkningen per 31 december 2014 
för bolagen Lyko Online och Lyko Retail.

Lyko Group AB Lyko Online AB Lyko Retail AB
För niomånadersperioden som  
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades  
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december

MSEK
2017

(IFRS)
2016

(IFRS)
2016

(IFRS)
2015

(IFRS)
2014
(K3)

2014
(K3)

(Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

TILLGÅNGAR   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 285,8 277,8 278,7 270,1 8,0 11,5
Materiella anläggningstillgångar 46,6 48,3 46,6 45,9 1,3 23,2
Finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,2 0,3 0,3 – 0,0
Summa anläggningstillgångar 332,7 326,3 325,5 316,2 9,3 34,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Varulager 152,8 126,0 139,1 109,6 44,6 54,0
Kundfordringar 3,9 0,9 2,7 0,4 0,0 3,1
Övriga fordringar 8,0 3,8 6,8 7,0 3,7 4,2
Aktuell skattefordran 1,1  – – – 0,2 0,7
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 23,0 17,1 21,2 18,1 5,0 12,7
Likvida medel 2,8 1,0 12,7 3,8 0,1 4,5
Summa omsättningstillgångar 191,6 148,8 182,5 139,0 53,7 79,3

SUMMA TILLGÅNGAR 524,3 475,1 508,0 455,2 63,0 114,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

EGET KAPITAL
Aktiekapital 0,5 0,1 0,1 0,1 1,6 0,1
Övrigt tillskjutet kapital 100,1 100,5 100,5 100,5 – –
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –14,6 13,4 10,9 5,5 5,9 36,7
Eget kapital hänförligt till 
 moderbolagets aktieägare 86,1 114,0 111,4 106,0 7,5 36,8

Summa eget kapital 86,1 114,0 111,4 106,0 7,5 36,8

Obeskattade reserver – – – – 4,5 –

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för skatter – – – – – 5,6
Övriga avsättningar – – – – – 1,6
Summa avsättningar – – – – – 7,2

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Skulder till kreditinstitut 34,4 10,2 6,2 14,6 2,8 10,4
Uppskjuten skatteskuld 7,2 6,6 6,9 7,7 – –
Övriga långfristiga skulder 4,1 6,0 6,7 2,7 0,0 –
Övriga avsättningar – – 1,3 3,0 – –
Summa långfristiga skulder 45,8 22,8 21,0 28,0 2,8 10,4

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 9,9 7,7 7,0 8,0 1,0 4,2
Leverantörsskulder 89,0 78,0 96,4 79,4 25,1 40,2
Checkräkningskredit 1,1 10,6 – – 10,0 –
Aktuella skatteskulder – 1,6 3,5 0,1 – –
Övriga kortfristiga skulder 260,9 222,6 237,2 209,0 3,6 5,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30,3 16,8 31,4 24,6 5,4 9,2
Kortfristiga avsättningar 1,3 1,1 – – – –
Skulder till koncernföretag – – – – 3,0 0,4
Summa kortfristiga skulder 392,5 338,4 375,6 321,1 48,2 59,6

Summa skulder 438,3 361,1 396,6 349,1 51,0 70,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 524,3 475,1 508,0 455,2 63,0 114,0
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UTVALD INFORMATION FRÅN BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Tabellen nedan visar utvald historisk finansiell information från Bolagets kassaflödesanalys för niomånadersperioden som avslutades den 
30 september 2017 och den 30 september 2016 samt för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och den 31 december 2015. 
Dessutom visas finansiell information från kassaflödesanalysen per 31 december 2014 för bolagen Lyko Online och Lyko Retail.

Lyko Group AB Lyko Online AB Lyko Retail AB
För niomånadersperioden som 

avslutades den  
30 september

För räkenskapsåret som avslutades den 
31 december

För räkenskapsåret som avslutades den
31 december

MSEK
2017

(IFRS)
2016

(IFRS)
2016

(IFRS)
2015

(IFRS)
2014
(K3)

2014
(K3)

(Oreviderad information) (Reviderad information) (Reviderad information)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat efter finansiella poster –25,1 6,7 7,8 8,7 3,4 3,9
Avskrivningar och nedskrivningar 16,7 11,9 17,2 11,8 1,6 7,2
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 39,9 14,2 25,1 0,6 – –
Betald skatt –4,6 –0,0 –0,4 –0,8 –0,4 –0,2
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten före förändringar av 
rörelsekapital 26,8 32,8 49,6 20,3 4,6 10,9 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL     
Förändringar av varulager –13,7 –16,4 –29,5 –11,0 –12,0 –6,5
Förändringar av rörelsefordringar –4,2 3,8 –5,1 1,4 –2,2 –7,5
Förändringar av rörelseskulder –26,0 –12,4 27,5 28,2 10,9 15,0
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –17,1 7,8 42,6 38,9 1,4 11,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av materiella anläggnings-
tillgångar – – 0,2 – – –
Förvärv av materiella anläggningstill-
gångar –11,9 –7,4 –14,8 –31,5 –3,7 –11,4
Förändring av finansiella anläggnings-
tillgångar – 0,0 –0,0 –0,2 – 0,5
Förvärv av immateriella anläggnings-
tillgångar –11,9 –9,1 –12,0 –6,3 –0,4 –2,9
Kassaflöde från investerings-
verksamheten –23,7 –16,6 –26,6 –38,0 –4,1 –13,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission – – – 1,6 – –
Upptagna lån 39,1 1,2 – 4,0 – 4,2
Amortering av lån –8,0 –6,0 –9,4 – –2,8 –4,0
Förändring av avsättningar – – –1,7 0,1 – –
Förändring av övriga långfristig skuld –1,3 –0,0 4,0 2,6 – –
Erhållna aktieägartillskott – – – – 1,8 –
Förändring checkräkningskredit 1,1 10,6 – – 3,7 –
Omräkningsdifferens 0,1 0,2 – – – –0,1
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 31,0 5,9 –7,1 8,3 2,8 0,1

Periodens kassaflöde –9,9 –2,8 8,9 9,2 0,0 –1,8
Likvida medel vid periodens början 12,7 3,8 3,8 –5,4 0,1 6,3
Likvida medel vid periodens slut 2,8 1,0 12,7 3,8 0,1 4,5
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UTVALD INFORMATION PER SEGMENT
Lyko är en omnikanalplattform som säljer sina produkter genom såväl webbplatserna (www).lyko.se och (www).lyko.no som sitt nätverk av 
40 butiker, varav 39 med tillhörande salonger i Sverige och Norge. Försäljningen är uppdelad i två segment i IFRS-rapporteringssyfte: Lyko 
Online, som utgör all försäljning som sker via den digitala kanalen, och Lyko Retail, som utgör all försäljning som sker i butik.

Tabellen nedan visar fördelningen av Lykos totala intäkter och EBITDA1) per segment för niomånadersperioden som avslutades den 
30 september 2017 och den 30 september 2016 samt för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och den 31 december 2015.

 

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

MSEK
2017

(IFRS)
2016

(IFRS)
2016

(IFRS)
2015

(IFRS)
(Oreviderad information) (Reviderad information)

TOTALA INTÄKTER  
Lyko Online 275,6 218,4 318,0 245,3
Lyko Retail 259,0 236,2 339,6 265,2
Koncerngemensamt – – 0,3 –
Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5

EBITDA   
Lyko Online 23,9 21,4 28,7 16,0
Lyko Retail 15,1 16,8 23,3 7,7
Koncerngemensamt –6,6 –0,9 – –
EBITDA 32,4 37,3 52,0 23,7

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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UTVALDA NYCKELTAL
Vissa av de nyckeltal som presenteras nedan utgör icke IFRS-mått, det vill säga finansiella och icke-finansiella mått som inte utgör mått 
 definierade enligt IFRS. För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledning till användandet av dessa, se ”– Presentation av 
utvald historisk finansiell information” och ”– Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

Tabellen nedan visar utvalda nyckeltal för niomånadersperioderna som avslutades den 30 september 2017 och den 30 september 2016 samt 
för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och den 31 december 2015.

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som

avslutades den 30 september, om inte annat anges
För räkenskapsåret som avslutades

den 31 december

2017 (IFRS) 2016 (IFRS) 2016 (IFRS) 2015 (IFRS)
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information)

BOLAGET  

Totala intäkter, MSEK1) 534,6 454,6 657,8 510,5
Försäljningstillväxt, %2), 3) 17,6 31,3 28,9 et.
Bruttoresultat, MSEK2), 3) 276,8 232,5 336,8 261,7
Bruttovinstmarginal, %2), 3) 51,8 51,1 51,2 51,3
Marknadsföringskostnader som andel av totala intäkter, %2), 3) 7,3 6,8 6,9 8,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK2), 3) 32,4 37,3 52,0 23,7 
Justerad EBITDA, MSEK2), 3) 39,8 37,3 52,0 23,7 
Rörelseresultat (EBIT), MSEK1) 15,7 25,4 34,8 11,9
EBITDA-marginal, %2), 3) 6,1 8,2 7,9 4,6
Justerad EBITDA-marginal, %2), 3) 7,4 8,2 7,9 4,6
EBIT-marginal, %2), 3) 2,9 5,6 5,3 2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK1) –17,1 7,8 42,6 38,9
Fritt kassaflöde före skatt, MSEK2), 3), 4) –5,4 3,0 20,5 5,6
Kassaflödeskonvertering, %2), 3), 4) –11,5 5,5 41,3 23,7
Rörelsekapital, MSEK2), 3) 59,1 40,6 20,5 16,8 
Investeringar, MSEK2), 3), 4) 34,0 32,0 26,8 37,8
Nettoskuld (+)/nettokassa (-), MSEK2), 3) 291,9 228,6 219,8 213,5 
Soliditet, %2), 3) 16,4 24,0 21,9 23,3
Medelantal anställda, FTE2) 256 210 224 224
Rörelsens intäkter per medelantal anställd, TSEK2), 3) 2 088 2 165 2 937  2 527

SEGMENT

Lyko Online

Totala intäkter, MSEK1) 275,6 218,4 318,0 245,3
Försäljningstillväxt, %2), 3) 26,2 31,7 29,6 et.
Bruttoresultat, MSEK2), 3) 134,6 104,1 146,6 119,1
Bruttovinstmarginal, %2), 3) 48,8 47,7 46,1 48,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK2), 3) 23,9 21,4 28,7 16,0
EBITDA-marginal, %2), 3) 8,7 9,8 9,0 6,5
Antal besök, tusental2) 13 468 11 059 15 605 12 539
Antal besök via mobiltelefon, tusental2) 8 716 6 360 9 108 6 257
Antal besök via desktop och övrigt, tusental2) 4 752 4 699 6 496 6 282
Antal genomförda köp, tusental2) 785 645 917 698
Andel genomförda köp genom mobiltelefon, %2) 47,8 39,1 43,8 35,0
Konverteringsgrad, %2) 5,8 5,8 5,9 5,6
Genomsnittligt ordervärde, SEK2) 350,9 338,7 343,2 350,9
Genomsnittligt antal produkter per köp2) 3,9 3,7 3,9 3,7 
Aktiva kunder, tusental2), 4) 535 444 465 363
Återkommande kunder, tusental2), 4) 218 185 194 148
Försäljning hänförlig till återkommande kunder, MSEK2), 4) 265 209 223 165
Försäljning hänförlig till återkommande kunder som andel av 
totala intäkter, %2), 4) 70,8 70,2 70,1 67,5
Returgrad, %2) 1,0 1,1 1,1 1,0

1) IFRS-baserat mått som är presenterat i Bolagets reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och 2015 samt Bolagets oreviderade finansiella delårsin-
formation per och för niomånadersperioderna som avslutades den 30 september 2017 och 2016, vilka är inkluderade i Prospektet. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.

2) Icke-reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning till användandet av dem, se avsnittet ”– Finansiella och icke-
finansiella definitioner”.

3) För härledning, se avsnittet ”– Avstämningstabeller”.
4) För senaste tolvmånadersperioden.
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Utvalda nyckeltal, forts.

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 (IFRS) 2016 (IFRS) 2016 (IFRS) 2015 (IFRS)
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information)

Lyko Retail  

Totala intäkter, MSEK1) 259,0 236,2 339,6 265,2
Försäljningstillväxt, %2), 3) 9,6 30,9 28,1 et.
Försäljningstillväxt i jämförbara butiker, %2), 4) 4,1 9,9 11,4 11,2
Bruttoresultat, MSEK2), 3) 142,4 128,3 189,9 142,6
Bruttovinstmarginal, %2), 3) 55,0 54,3 55,9 53,8
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK2), 3) 15,1 16,8 23,3 7,7
EBITDA-marginal, %2), 3) 5,8 7,1 6,8 2,9
Antal besök, tusental2) 2 642 2 543 3 668 2 909
Antal genomförda köp, tusental2) 1 007 880 1 252 998 
Konverteringsgrad, %2) 38,1 34,6 34,1 34,3
Genomsnittligt ordervärde, SEK2) 251,0 264,2 261,8 258,2
Genomsnittligt antal produkter per köp2) 1,9 1,9 2,0 2,0

1) IFRS-baserat mått som är presenterat i Bolagets reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016 och 2015 samt Bolagets oreviderade finansiella delårsin-
formation per och för niomånadersperioderna som avslutades den 30 september 2017 och 2016, vilka är inkluderade i Prospektet. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.

2) Icke-reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning till användandet av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

3) För härledning, se avsnittet ”– Avstämningstabeller”.
4) För delårsperioden avser nyckeltalet den senaste tremånadersperioden.

AVSTÄMNINGSTABELLER
Följande avsnitt visar avstämning av försäljningstillväxt för Bolaget, försäljningstillväxt per segment, bruttoresultat och bruttovinstmarginal 
för Bolaget, bruttoresultat och bruttovinstmarginal per segment, EBITDA för Bolaget, EBITDA per segment, EBITDA-marginal för 
 Bolaget, EBITDA-marginal per segment, justerad EBITDA och justerad EBITDA-marginal för Bolaget, EBIT-marginal för Bolaget, netto-
skuld/nettokassa, soliditet, rörelsekapital, investeringar, fritt kassaflöde före skatt, kassaflödeskonvertering, marknadsföringskostnader som 
andel av totala intäkter, rörelsens intäkter per medelantal anställda, genomsnittlig årlig tillväxttakt av totala intäkter över den senaste 2-årspe-
rioden, genomsnittlig årlig tillväxttakt av totala intäkter över den senaste 4-årsperioden, samt försäljning hänförlig till återkommande kunder 
som andel av totala intäkter. För en beskrivning av icke IFRS-mått samt motiven för användningen av dessa, se avsnittet ”– Definitioner av 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 20151) 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET  

Totala intäkter 534,6 454,6 346,2 657,8 510,5
Försäljningstillväxt, %2) 17,6 31,3 et. 28,9 et.

  
LYKO ONLINE

Totala intäkter 275,6 218,4 165,8 318,0 245,3
Försäljningstillväxt, %2) 26,2 31,7 et. 29,6 et.

  
LYKO RETAIL

Totala intäkter 259,0 236,2 180,4 339,6 265,2
Försäljningstillväxt, %2) 9,6 30,9 et. 28,1 et.

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal”.
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BRUTTOVINSTMARGINAL

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5
(-) Handelsvaror –257,7 –222,2 –321,0 –248,8
Bruttoresultat1) 276,8 232,5 336,8 261,7

  
Bruttoresultat1) 276,8 232,5 336,8 261,7
(/) Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5
Bruttovinstmarginal, %1) 51,8 51,1 51,2 51,3

  
LYKO ONLINE   

Totala intäkter 275,6 218,4 318,0 245,3
(-) Handelsvaror –141,0 –114,3 –171,4 –126,2
Bruttoresultat1) 134,6 104,1 146,6 119,1

  
Bruttoresultat1) 134,6 104,1 146,6 119,1
(/) Totala intäkter 275,6 218,4 318,0 245,3
Bruttovinstmarginal, %1) 48,8 47,7 46,1 48,6

  
LYKO RETAIL   

Totala intäkter 259,0 236,2 339,6 265,2
(-) Handelsvaror –116,6 –107,9 –149,7 –122,6
Bruttoresultat1) 142,4 128,3 189,9 142,6

  
Bruttoresultat1)

142,4 128,3 189,9 142,6
(/) Totala intäkter 259,0 236,2 339,6 265,2
Bruttovinstmarginal, %1) 55,0 54,3 55,9 53,8

1)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.
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EBITDA OCH EBITDA-MARGINAL

Lyko Group AB Lyko Online och Lyko Retail2) 

För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012

MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)

BOLAGET

Rörelseresultat (EBIT) 15,7 25,4 34,8 11,9 et. et. et.
(+) Av- och nedskrivningar 16,7 11,9 17,2 11,8 et. et. et.
EBITDA1) 32,4 37,3 52,0 23,7 et. et. et.

  
EBITDA1) 32,4 37,3 52,0 23,7 et. et. et.
(/) Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5 et. et. et.
EBITDA-marginal, %1) 6,1 8,2 7,9 4,6 et. et. et.

LYKO ONLINE

Rörelseresultat (EBIT) et. et. et. et. 3,9 2,7 4,1 
(+) Av- och nedskrivningar et. et. et. et. 1,6 0,6 0,3
EBITDA 23,9 21,4  28,7 16,0 5,4 3,3 4,4

       
EBITDA 23,9 21,4 28,7 16,0 5,4 3,3 4,4
(/) Totala intäkter 275,6 218,4 318,0 245,3 193,4 131,4 79,3 
EBITDA-marginal, %1) 8,7 9,8 9,0 6,5 2,8 2,5 5,5

LYKO RETAIL

Rörelseresultat (EBIT) et. et. et. et. 5,0 8,2 12,6 
(+) Av- och nedskrivningar et. et. et. et. 7,2 4,7 2,1
EBITDA 15,1 16,8  23,3 7,7 12,3 12,9 14,7

       
EBITDA 15,1 16,8 23,3 7,7 12,3 12,9 14,7 
(/) Totala intäkter 259,0 236,2 339,6 265,2 206,2 163,1 117,7 
EBITDA-marginal, %1) 5,8 7,1 6,9 2,9 6,0 7,9 12,5

1) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair 
AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group 
AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva 
Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.
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JUSTERAD EBITDA OCH JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

EBITDA2) 32,4 37,3 52,0 23,7
(+) Jämförelsestörande poster1) 7,5 –   –   –   
Justerad EBITDA2) 39,8 37,3 52,0 23,7

  
Justerad EBITDA2) 39,8 37,3 52,0 23,7
(/) Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5
Justerad EBITDA-marginal, %2) 7,4 8,2 7,9 4,6

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal”.

EBIT-MARGINAL

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

MSEK (om inte annat anges) 2017 2016 2016 2015
(Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

EBIT 15,7 25,4 34,8 11,9
(/) Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5
EBIT-marginal, %1) 2,9 5,6 5,3 2,3

1) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

NETTOSKULD/NETTOKASSA

Lyko Group AB
30 september 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Långfristiga räntebärande skulder 34,4 10,2 6,2 14,6
(+) Kortfristiga räntebärande skulder 9,9 7,7 7,0 8,0
(+) Övriga kortfristiga skulder 260,9 222,6 237,2 209,0
(-) Andel av övriga kortfristiga skulder som ej är ränte-
bärande1) –10,4 –10,8 –17,9 –14,3
(-) Likvida medel –2,8 –1,0 –12,7 –3,8
Nettoskuld (+) / nettokassa (-)2) 291,9 228,6 219,8 213,5

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal”.
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SOLIDITET

Lyko Group AB
30 september 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Summa eget kapital 86,1 114,0 111,4 106,0
(/) Summa tillgångar 524,3 475,1 508,0 455,2
Soliditet, %1) 16,4 24,0 21,9 23,3

1)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

RÖRELSEKAPITAL

                                                      Lyko Group AB
30 september 31 december

2017 2016 20151) 2016 2015

MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information)
(Reviderad information såvida inget 

annat anges)

BOLAGET

Lager 152,8 126,0 95,3 139,1 109,6
(+) Kundfordringar 3,9 0,9 2,1 2,7 0,4
(+) Övriga fordringar 8,0 3,8 3,2 6,8 7,0
(+) Aktuell skattefordran 1,1 0,0 3,0 0,0 0,0
(+)  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23,0 17,1 13,4 21,2 18,1
(-) Leverantörsskulder –89,0 –78,0 –67,9 –96,4 –79,4
(-) Aktuella skatteskulder 0,0 –1,6 –0,7 –3,5 –0,1
(-) Övriga skulder –260,9 –222,6 –200,8 –237,2 –209,0
(+)  Andel av övriga skulder som inte utgör en del av rörelsekapitalet1) 250,5 211,8 194,4 219,3 194,7
(-)  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –30,3 –16,8 –20,3 –31,4 –24,6
Rörelsekapital2) 59,1 40,6 21,7 20,5 16,8

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal”.

INVESTERINGAR, FRITT KASSAFLÖDE FÖRE SKATT OCH KASSAFLÖDESKONVERTERING

Lyko Group AB
För tolvmånadersperioden  som

avslutades den 30 september
För räkenskapsåret som avslutades

den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 19,2 18,5 14,8 31,5
(+) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14,7 13,5 12,0 6,3
Investeringar1) 34,0 32,0 26,8 37,8

    
EBITDA1) 47,1                         53,9 52,0 23,7
(-) Investeringar1) –34,0 –32,0 –26,8 –37,8
(-) Förändring i rörelsekapital –18,5 –18,9 –3,7 19,7
Fritt kassaflöde före skatt1) –5,4 3,0 21,5 5,6

    
Fritt kassaflöde före skatt1) –5,4 3,0 21,5 5,6
(/) EBITDA1) 47,1 53,9 52,0 23,7
Kassaflödeskonvertering, %1) –11,5 5,5 41,3 23,7

1)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)64

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER SOM ANDEL AV TOTALA INTÄKTER

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Marknadsföringskostnader1) 39,1 30,9 45,1 42,1
(/) Totala intäkter 534,6 454,6 657,8 510,5
Marknadsföringskostnader som andel av omsättning, %2) 7,3 6,8 6,9 8,2

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal”.

RÖRELSENS INTÄKTER PER MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Totala intäkter, TSEK 534 554  454 634 657 817 510 495  
(/) Medelantal anställda, FTE 256 210 224 224 
Rörelsens intäkter per medelantal anställd, TSEK1) 2 088 2 165 2 937 2 279 

1)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT AV TOTALA INTÄKTER ÖVER DEN SENASTE 2-ÅRSPERIODEN

Lyko Group AB Lyko Online och Lyko Retail2) 

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2016 2015 2014 2013 2012

MSEK (om inte annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)

BOLAGET

Totala intäkter 657,8 510,5 et. et. et.
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 2-årsperioden1) et. et. et. et. et.

LYKO ONLINE

Totala intäkter 318,0 245,3 193,4 131,4 79,3
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 2-årsperioden1) 28,2 % 36,6 % 56,2 % et. et.

LYKO RETAIL

Totala intäkter 339,6 265,2 206,2 163,1 117,7
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 2-årsperioden1) 28,3 % 27,5 % 32,3 % et. et.

1) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair 
AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group 
AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva 
Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.
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GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT AV TOTALA INTÄKTER ÖVER DEN SENASTE 4-ÅRSPERIODEN

Lyko Group AB Lyko Online och Lyko Retail2) 

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december2)

2016 2015 2014 2013 2012

MSEK (om inte annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)

BOLAGET

Totala intäkter 657,8 510,5 et. et. et.
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 4-årsperioden1) et. et. et. et. et.

LYKO ONLINE

Totala intäkter 318,0 245,3 193,4 131,4 79,3
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 4-årsperioden1) 41,5 % et. et. et. et.

LYKO RETAIL

Totala intäkter 339,6 265,2 206,2 163,1 117,7
Genomsnittlig årlig tillväxt över den senaste 4-årsperioden1) 30,3 % et. et. et. et.

1) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal”.

2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Bolaget bedömer att informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair 
AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group 
AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva 
Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

FÖRSÄLJNING HÄNFÖRLIG TILL ÅTERKOMMANDE KUNDER SOM ANDEL AV TOTALA INTÄKTER

Lyko Group AB Lyko Online och Lyko Retail2) 

För tolvmånadersperioden som 
avslutades den 30 September

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012

MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)
(Reviderad information såvida  

inget annat anges)

LYKO ONLINE

Försäljning hänförlig till  
återkommande kunder1), 3) 265,5 209,1 222,9 165,5 126,6 81,0 45,2
(/) Totala intäkter 375,1 297,9 318,0 245,3 193,4 131,4 79,3

Försäljning hänförlig till åter-
kommande kunder som andel 
av totala intäkter1) 71 % 70 % 70 % 67 % 65 % 62 % 57 %

1) Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”– Definitioner av finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal ”.

2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Lyko Online AB:s reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR). Informationen för räkenskapsåren 2015 och 2016 avser segmentet Lyko Online och är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, 
som innehåller jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2015 som inte omfattas av någon revisionsberättelse, vilken har upprättats i enlighet med IFRS. Bolaget bedömer att informationen hämtad från Lyko 
Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser segmentet Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s revide-
rade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets 
finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

3) Såsom de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
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Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal

Icke IFRS-mått Definition Motivering för användande
Aktiva kunder Det totala antalet kunder som lagt minst en order under 

den senaste 12-månadersperioden räknat från periodens 
sista dag, oberoende av returer. För ytterligare informa-
tion, se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Defini-
tioner av och tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal mäter Bolagets förmåga att 
attrahera kunder.

Återkommande kunder Det totala antalet kunder som lagt minst två order under 
den senaste 24-månadersperioden räknat från periodens 
sista dag, oberoende av returer. För ytterligare informa-
tion, se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Defini-
tioner av och tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal mäter Bolagets förmåga att 
attrahera och behålla kunder.

Andel genomförda köp genom 
mobiltelefon, %

Antal genomförda köp av mobiltelefonanvändare på 
någon av Bolagets webbplatser dividerat med totalt antal 
genomförda köp på någon av Bolagets webbplatser under 
perioden. För ytterligare information, se avsnittet ”Opera-
tionell och finansiell översikt – Definitioner av och tendenser 
avseende nyckeltal”.

Nyckeltalet visar i vilken utsträckning 
kunden föredrar att handla på Lyko.se med 
hjälp av sin mobiltelefon och därmed hur 
pass användarvänlig webbplattformen är 
för mobiltelefon användare.

Antal besök via desktop och övrigt, 
tusental

Avser antal besökande kunder på Lykos hemsidor under 
perioden som genomförts med hjälp av dator eller annat. 
Ej unika besökare.

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att 
mäta sin räckvidd och kundaktivitet vad 
gäller andra digitala kanaler bortsett från 
mobiltelefonkanalen.

Antal besök via mobiltelefon,  
tusental

Avser antal besökande kunder på Lykos hemsidor under 
perioden som genomförts med hjälp av mobiltelefon. Ej 
unika besökare.

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att 
mäta sin räckvidd och kundaktivitet vad 
gäller  specifikt mobiltelefonkanalen.

Antal besök, tusental Vad gäller segmentet Lyko Online; samtliga besök på 
Bolagets webbsidor under perioden, oavsett om besöka-
ren är ny eller återkommande. Ej unika besökare. Vad 
gäller segmentet Lyko Retail; antalet besökande kunder i 
butik under mätperioden. För ytterligare information, se 
avsnittet ”Operationell och finansiell  översikt – Definitioner av 
och tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att 
mäta sin räckvidd och kundaktivitet.

Antal genomförda köp Antal genomförda köp under perioden, rensat för avbe-
ställningar och returer. För ytterligare information, se 
avsnittet ”Operationell och f inansiell översikt – Definitioner av 
och tendenser avseende nyckeltal”.

Antal genomförda köp är ett nyckeltal som 
används för att mäta kundengagemang.

Bruttovinstmarginal, % Bruttovinsten delat med totala intäkter under perioden, 
uttryckt i procent. För ytterligare information, se avsnittet 
”Operationell och  finansiell översikt – Definitioner av och 
tendenser avseende nyckeltal”.

Bruttovinstmarginalen ger en bild av 
täcknings bidraget som genereras av den 
löpande verksamheten.

Bruttovinst, MSEK Totala intäkter minus kostnader för handels varor under 
perioden.

Bruttovinst ger en bild av täckningsbidra-
get som genereras av den löpande verk-
samheten.

EBITDA, MSEK Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar under 
perioden.

EBITDA visar en övergripande bild av 
resultatet som har genererats i den löpande 
verksamheten före av- och nedskriv-
ningar.

EBITDA-marginal, % EBITDA delat med totala intäkter under perioden, 
uttryckt i procent. För ytterligare information, se avsnittet 
”Operationell och  finansiell översikt – Definitioner av och 
tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal används för analys av 
värde skapande.

EBIT-marginal, % Rörelseresultat (EBIT) delat med totala intäkter under 
perioden, uttryckt i procent.

EBIT-marginalen ger en bild av resultatet 
som har genererats av den löpande verk-
samheten.

Försäljning hänförlig till återkom-
mande kunder som andel av totala 
intäkter, %

Andel av totala intäkter som är hänförlig till återkom-
mande kunder inom segmentet Lyko Online dividerat 
med totala intäkter inom segmentet Lyko Online under 
den senaste 12-månadersperioden. För ytterligare infor-
mation, se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – 
Definitioner av och tendenser avseende nyckeltal”.

Nyckeltalet möjliggör för Bolaget att 
analysera försäljningsutvecklingen bland 
dess återkommande kunder relativt försälj-
ningsutvecklingen för Bolaget som helhet.

Försäljning hänförlig till återkom-
mande kunder, MSEK

Andel av totala intäkter som är hänförlig till återkom-
mande kunder inom segmentet Lyko Online under den 
senaste 12-månadersperioden. För ytterligare informa-
tion, se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Defini-
tioner av och tendenser avseende nyckeltal”.

Nyckeltalet möjliggör för Bolaget att 
analysera försäljningsutvecklingen bland 
dess återkommande kunder.
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Försäljningstillväxt i jämförbara 
 butiker, %

Tillväxt i totala intäkter för segmentet Lyko Retail under 
perioden, beräknad i förhållande till motsvarande period 
föregående år och samma butiksbestånd, uttryckt i 
procent. För ytterligare information, se avsnittet ”Opera-
tionell och finansiell översikt – Definitioner av och tendenser 
avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal är ett effektivt sätt att 
bedöma Bolagets organiska tillväxttakt 
inom segmentet Lyko Retail, då tillväxten 
rensats för nyöppnade butiker.

Försäljningstillväxt, % Tillväxt i totala intäkter under perioden beräknad i 
förhållande till föregående år, uttryckt i procent. För 
ytterligare information, se avsnittet ”Operationell och finan-
siell översikt – Definitioner av och tendenser avseende nyckel-
tal”.

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att 
jämföra sin tillväxttakt mellan olika perio-
der samt med marknaden som helhet.

Fritt kassaflöde före skatt, MSEK EBITDA minus investeringar och förändring i rörelseka-
pital för senaste 12-månadersperioden. 

Fritt kassaflöde före skatt används av 
ledningen för att utvärdera kassaflödet som 
den löpande verksamheten genererar efter 
investeringar.

Genomsnittligt antal produkter per 
köp

Totalt antal sålda produkter för respektive segment divide-
rat med totalt antal genomförda köp för respektive 
segment för perioden.

Nyckeltalet ger Bolaget en bild av storle-
ken på genomsnittskundens varukorg och 
hur detta skiljer sig mellan de olika 
segmenten.

Genomsnittligt ordervärde, SEK Nettoomsättning delat med antalet genomförda ordrar 
under mätperioden. För ytterligare information, se avsnit-
tet ”Operationell och finansiell översikt – Definitioner av och 
tendenser avseende nyckeltal”.

Genomsnittligt ordervärde är en indikator 
på intäktsgenerering.

Investeringar, MSEK Investeringar i materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar under senaste 12-månadersperioden.

Detta nyckeltal ger Bolaget en bild av 
investeringar i den löpande verksamheten.

Justerad EBITDA, MSEK EBITDA justerat för jämförelsestörande poster för 
perioden.

Justerad EBITDA visar en övergripande 
bild av resultatet som har genererats i den 
löpande verksamheten före av- och 
nedskrivningar och justerat för jämförelse-
störande poster.

Justerad EBITDA-marginal, % EBITDA justerat för jämförelsestörande poster dividerat 
med totala intäkter för perioden.

Detta nyckeltal används för analys av 
värdeskapande med hänsyn tagen till 
jämförelsestörande poster.

Kassaflödeskonvertering, % Fritt kassaflöde före skatt delat med EBITDA för senaste 
12-månadersperioden, uttryckt i procent.

Kassaflödeskonvertering är ett mått på 
Bolagets förmåga att konvertera sitt rörel-
seresultat till kassaflöde.

Konverteringsgrad, % Antal genomförda köp delat med antal besök för 
perioden, uttryckt i procent. För ytterligare information, 
se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Definitioner 
av och tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal visar på Bolagets förmåga 
att konvertera besök till köp.

Marknadsföringskostnader som andel 
av totala intäkter, %

Marknadsföringskostnader delat med totala intäkter för 
perioden, uttryckt i procent. För ytterligare information, 
se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Definitioner 
av och tendenser avseende nyckeltal”.

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att 
mäta hur effektiv dess marknadsförings-
verksamhet är och utgör därmed en indi-
kation på hur effektiv Bolagets verksamhet 
är.

Medelantal anställda, FTE Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, 
dvs. antal motsvarande heltidstjänster som utfört arbete 
under perioden.

Detta nyckeltal kan analyseras i relation till 
totala intäkter för att bedöma Bolagets 
effektivitet utifrån antal anställda.

Nettoskuld (+)/nettokassa (-) Räntebärande skulder minus likvida medel vid periodens 
utgång.

Nettoskuld/nettokassa är ett nyckeltal som 
visar Bolagets totala nettoskuldsättning.

Returgrad, % Antalet returer inom segmentet Lyko Online delat med 
totalt antal lagda ordrar under perioden. 

Detta nyckeltal indikerar till vilken grad 
Bolagets produkter motsvarar kundernas 
förväntningar. Nyckeltalet kan vara viktigt 
för e-handelsbaserade företag och deras 
lönsamhet och kan användas i jämförelse 
med konkurrenter, marknaden och andra 
sektorer.

Rörelsekapital, MSEK Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus 
icke-räntebärande kortfristiga skulder vid periodens 
utgång.

Rörelsekapital är nettosumman av rörelse-
kapitalet som binds i verksamheten och 
kan analyseras i relation till totala intäkter 
för att bedöma hur effektivt rörelsekapita-
let används i verksamheten.

Rörelsens intäkter per medelantal 
anställd, TSEK

Totala intäkter fördelat på medelantalet anställda under 
perioden.

Detta nyckeltal används för att bedöma 
Bolagets effektivitet utifrån antal anställda.

Soliditet, % Eget kapital delat med totala tillgångar vid utgången av 
perioden.

Detta nyckeltal är ett mått på Bolagets 
finansiella ställning och anger hur stor del 
av balansomslutningen som finansierats av 
eget kapital.
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Följande diskussion och analys bygger på, och ska läsas tillsammans med, (i) Lykos reviderade 
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 decem-

ber 2016 och 2015, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
 Standards, såsom de antagits av EU (IFRS), och reviderats av Lykos oberoende revisorer i 

enlighet med vad som anges i deras rapport (RevR 5) som är bilagd de historiska finansiella 
rapporterna, och (ii) Lykos översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari till 

30 september 2017 upprättad i enlighet med IAS 34 samt (iii) Lyko Hair AB:s (numera Lyko 
Online AB) respektive Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) reviderade årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2014, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Hänvisningar till åren 2016 och 2015 avser Lykos resultat för räkenskapsåren 2016 och 2015. 
Hänvisningar till tredje kvartalet 2017 och tredje kvartalet 2016 avser Lykos resultat för de 

kvartal som avslutas den 30 september 2017 respektive den 30 september 2016.  
Hänvisningar till åren 2012, 2013 och 2014 avser bolagen Lyko Hair AB:s (numera Lyko  

Online AB) respektive Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) resultat för  
räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014.

Vissa uppgifter i diskussionen och analysen nedan i Prospektet omfattar framåtriktade 
uttalanden som medför risker och osäkerheter. Se avsnittet ”Riskfaktorer” för en diskussion om 
viktiga faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig avsevärt från de resultat 

som beskrivs i framtidsutsikterna i detta Prospekt.

Diskussionen och analysen ska läsas tillsammans med de finansiella rapporter som beskrivs 
ovan och som ingår i Prospektet, däribland noterna till det som återfinns i avsnitten 

”Utvald historisk finansiell information” och ”Historisk finansiell information”.

OPERATIONELL OCH FINANSIELL 
ÖVERSIKT

ÖVERSIKT
Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet. Verksam-
heten består av webbplatserna Lyko.se, en av Sveriges ledande1), 2)

destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no 
samt helägda butiker i Sverige och Norge, 40 per dagen för Prospek-
tet, varav 39 med tillhörande salonger. För 2016 redovisade Lyko 
totala intäkter om 658 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstill-
växt3) om 28,9 procent jämfört mot 2015, och EBITDA3) om 
52 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal3) om 7,9 procent.

DEFINITIONER OCH TENDENSER AVSEENDE 
NYCKELTAL
Lyko använder sig av ett antal utvalda nyckeltal som hjälper Bolaget 
att utvärdera verksamhetens utveckling. Nedan följer definitioner 
och trender avseende några av de viktigaste nyckeltalen som 
 Bolaget använder.  

Lång historik av lönsam försäljningstillväxt3)

Lyko har vuxit snabbt under de senaste åren, såväl innan samgåen-
det mellan Lyko Online och Bellbox AB (numera Lyko Retail AB) 
under hösten 2014, som efter. Under 2014 utsågs  Bolaget till 
Gasellföretag och årets Digitala Gasell av affärstidningen Dagens 
Industri. Vad som särskiljer Lyko från många andra bolag som 
befinner sig en expansiv fas med stark tillväxt är att Bolaget trots 
detta alltid fokuserat på, och lyckats med, att växa med lönsamhet.

1) Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade 
aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig 
information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

2) Baserat på antal sidvisningar och unika besökare under tremånadersperioden juli till september 2017 på Bolagets svenska webbplats ((www).lyko.se) jämfört med motsvarande 
statistik för de största specialiserade aktörerna i Sverige (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri). 
Statistiken över sidvisningar och unika besökare är hämtad från tredjepartsleverantör.

3) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Lyko Online
Under åren 2012 till 2016 har segmentet Lyko Online lyckats öka 
totala intäkter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 
41,5 procent. Under samma period har EBITDA-marginalen1) 
förbättrats från 5,5 procent 2012 till 9,0 procent 2016.2) Detta har 
drivits av en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) på marknaden inom 
onlineförsäljning om 10,1 procent mellan 2012 och 20163), till-
sammans med ökade marknadsandelar för Lyko inom e-handel för 
hårvårds- och skönhetsmarknaden samt skalfördelar i bland annat 
centrala funktioner, marknadsföring samt frakt- och 
emballagekostnader.

HISTORISK UTVECKLING AV TOTALA INTÄKTER 
(MSEK) RESPEKTIVE EBITDA-MARGINAL1) (%) 

FÖR SEGMENTET LYKO ONLINE4)

20162015201420132012
0,0
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Totala intäkter EBITDA-marginal1)
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79
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245
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1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal”.

2) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Lyko Hair AB:s 
(numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Informationen för 
räkenskapsåren 2015 och 2016 avser segmentet Lyko Online och är hämtad från Lyko Group 
AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, som innehåller jämförelsesiffror 
för räkenskapsåret 2015 som inte omfattas av någon revisionsberättelse, vilken har upprättats i 
enlighet med IFRS. Bolaget bedömer att informationen hämtad från Lyko Hair AB:s (numera 
Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informatio-
nen som avser segmentet Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående informa-
tion är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva 
Bolagets finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

3) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 
edition (tredjepartskälla).

4) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Lyko Online AB:s 
reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Informationen för räkenskapsåren 2015 och 
2016 avser segmentet Lyko Online och är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2016, som innehåller jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2015 
som inte omfattas av någon revisionsberättelse, vilken har upprättats i enlighet med IFRS. 
Bolaget bedömer att informationen hämtad från Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) 
reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som avser 
segmentet Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovis-
ning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta 
för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finan-
siella utveckling i ett längre perspektiv. 

Lyko Retail
Under åren 2012 till 2016 har segmentet Lyko Retail ökat totala 
intäkter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt1) om 30,3 procent, 
vilket kan jämföras med marknadens genomsnittliga årliga tillväxt 
på 2,0 procent2). Under samma period har EBITDA-marginalen1) 
minskat från 12,5 procent 2012 till 6,9 procent 2016.2) Detta är 
primärt ett resultat av expansion av butiksbeståndet från 23 butiker 
per utgången av 2012 till 37 per utgången av 2016, stark underlig-
gande tillväxt i befintligt butiksbestånd och ökade marknadsandelar 
inom marknaden för hårvård och skönhet. Lönsamheten över 
perioden har påverkats negativt av ökade kostnader relaterat till 
uppbyggnad av stabsfunktioner inom segmentet. Lönsamheten 
påverkas också av antalet butiksöppningar och stängningar. Under 
2015 öppnades sex butiksenheter medan två lades ned, och ett 
centrallager för Lykos butiker i Norrköping (som förvärvades 
2014) utrangerades, vilket påverkade lönsamheten negativt.

HISTORISK UTVECKLING AV TOTALA INTÄKTER 
(MSEK) RESPEKTIVE EBITDA-MARGINAL1) (%) 

FÖR SEGMENTET LYKO RETAIL4)
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1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal”.

2) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 
edition (tredjepartskälla).

3) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera 
Lyko Retail AB) reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Informationen för räkenskaps-
åren 2015 och 2016 avser segmentet Lyko Retail och är hämtad från Lyko Group AB:s revide-
rade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, som innehåller jämförelsesiffror för räken-
skapsåret 2015 som inte omfattas av någon revisionsberättelse, vilken har upprättats i enlighet 
med IFRS. Bolaget bedömer att informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko 
Retail AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som 
avser segmentet Lyko Retail och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till 
nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets 
finansiella utveckling i ett längre perspektiv.

4) Informationen för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera 
Lyko Retail AB) reviderade årsredovisningar, vilka har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Informationen för räkenskaps-
åren 2015 och 2016 avser segmentet Lyko Retail och är hämtad från Lyko Group AB:s revide-
rade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, som innehåller jämförelsesiffror för räken-
skapsåret 2015 som inte omfattas av någon revisionsberättelse, vilken har upprättats i enlighet 
med IFRS. Bolaget bedömer att informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko 
Retail AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar med informationen som 
avser segmentet Lyko Retail och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2016. Bolaget bedömer även att ovanstående information är till 
nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets 
finansiella utveckling i ett längre perspektiv.
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Framgångsrik etablering av nya butiker och hög 
tillväxt i jämförbara butiker1)

Bolaget har sedan samgåendet mellan Lyko Online och Bellbox 
AB (numera Lyko Retail AB) haft en stadig etableringstakt av nya 
butiker och beståndet har ökat med i genomsnitt en ny butik per 

kvartal mellan första kvartalet 2015 och tredje kvartalet 2017. 
Expansionen av butiksbeståndet har haft positiv inverkan på 
Bolagets försäljning samt varumärkes kännedom i de orter där 
Bolaget etablerat butiker.

Samtidigt som butiksbeståndet vuxit har den underliggande försälj-
ningstillväxten1), justerad för butiksöppningar och butiksstäng-
ningar, varit stark. Mellan 2015 och 2016 har försäljningstillväx-
ten1) i jämförbara butiker2) inom segmentet Lyko Retail uppgått till 
cirka 11,4 procent, att jämföras med tillväxten för specialiserade 

återförsäljare av hårvårds- och skönhetsprodukter om cirka 
1,1 procent.3) Under det fjärde kvartalet 2017 öppnade Lyko ytter-
ligare en butik och hade per dagen för Prospektet 40 butiker i sitt 
bestånd.

UTVECKLING AV BOLAGETS BUTIKSBESTÅND (ANTAL)1)

Kv. 3 2017Kv. 2 2017Kv. 1 2017Kv. 4 2016Kv. 3 2016Kv. 2 2016Kv. 1 2016Kv. 4 2015Kv. 3 2015Kv. 2 2015Kv. 1 2015
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36
373737 37 37
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3232

1)   Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Finansiella och icke-finansiella definitioner”.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I JÄMFÖRBARA BUTIKER1) INOM SEGMENTET LYKO RETAIL 
JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR (%)

Kv. 3 2017Kv. 2 2017Kv. 1 2017Kv. 4 2016Kv. 3 2016Kv. 2 2016Kv. 1 2016Kv. 4 2015Kv. 3 2015Kv. 2 2015Kv. 1 2015
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1)   Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”. Informationen har hämtats från Bolagets interna rapportsystem.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”. Informationen har hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
3) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
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ANTAL BESÖK VIA DESKTOP OCH ÖVRIGT RESPEKTIVE MOBILTELEFON, RULLANDE 12 MÅNADER1)
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1)  Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

Hög besökstillväxt och ökande handel med 
mobiltelefon
Ett viktigt nyckeltal relaterat till Bolagets e-handelsverksamhet är 
antalet besök på Bolagets webbplatser Lyko.se och Lyko.no. En 
hög besökstillväxt är fundamental för Bolagets försäljningstillväxt1) i 
segmentet Lyko Online och indikerar att Bolagets produkterbju-
dande är relevant och att Bolagets marknadsföringsstrategi, SEO2) 

och SEM3) fungerar. Under åren 2015 respektive 2016 växte anta-
let besökare via desktop och övrigt1) (vilket bland annat inkluderar 
surfplattor) med 46,6 procent respektive 3,4 procent. Under 
motsvarande perioder växte antal besök via mobiltelefon1) växte 
ännu snabbare under motsvarande perioder, 132,7 procent respek-
tive 45,6 procent.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) ”Search engine optimization”, engelsk term för sökmotoroptimering.
3) ”Search engine marketing”, engelsk term för sökmotormarknadsföring.
4) PostNord, E-handeln i Norden 2017 (tredjepartskälla).

Ökad handel genom mobiltelefon är en bred trend bland konsu-
menter4) och det är således viktigt för Bolaget att tillhandahålla en 
webbplattform som är väl anpassad för sådan typ av handel. 
 Bolagets andel genomförda köp genom mobiltelefon1) uppgick 
under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 
2017 till 47,8 procent. Bolagets webbplattform är ”mobile first”, 
vilket betyder att den byggs mot mobila enheter och i efterhand 
anpassas mot vanligt webbgränssnitt. Den ökande andel köp 
genom mobila enheter kan förklaras med att marknaden inom 
hårvård och skönhet består av produkter som ofta fyller ett dagligt 
behov hos konsumenter, vilket leder till kunder vid köptillfället 
tenderar att känna till produkter och dess egenskaper väl.

ANDEL GENOMFÖRDA KÖP GENOM 
MOBILTELEFON1) (%) INOM 
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Andel genomförda köp genom mobiltelefon1) inom segmentet 
Lyko Online

1)  Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal”.
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Återkommande kunder1) står för en växande del av 
försäljningen online vilket resulterar i lägre 
marknadsföringskostnader
Lyko följer löpande antalet återkommande kunder1) som handlar 
via Bolagets webbplats, då det är ett viktigt nyckeltal som visar på 
Bolagets förmåga att attrahera och behålla kunder. Lyko har en 
stabil och växande bas av återkommande kunder1) som per 
utgången av 2016 uppgick till 194 tusen stycken. En kund bedöms 
som återkommande om kunden genomfört minst två köp under 
de senaste 24 månaderna. 

Under 2016 stod återkommande kunder1) för 70,1 procent av 
totala intäkter1) i segmentet Lyko Online. Även om majoriteten av 
tillväxten är hänförlig till nya kunder1) är en växande bas av åter-
kommande kunder1) positivt ur ett lönsamhetsperspektiv då åter-
kommande kunder1) inte kräver samma nivå av marknadsförings-
kostnader som nya kunder. Istället kan Bolaget använda sig av åter-
aktiveringar i form av bland annat erbjudanden kommunicerade 
via ägd media som nyhetsbrev och SMS. Givet att det finns ett 
inslag av fasta kostnader kopplat till hantering- och fraktkostnader 
för Bolagets produkter innebär ett högre genomsnittligt order-
värde1) även högre lönsamhet per lagd order.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

FÖRSÄLJNING HÄNFÖRLIG TILL ÅTERKOMMANDE KUNDER1) (MSEK), ANTAL ÅTERKOMMANDE 
KUNDER1) OCH FÖRSÄLJNING HÄNFÖRLIG TILL ÅTERKOMMANDE KUNDER SOM ANDEL AV TOTALA 

INTÄKTER (%) INOM SEGMENTET LYKO ONLINE1)
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Försäljning till återkommande kunder, MSEK1) Antal återkommande kunder (tusental)1) Försäljning till återkommande kunder som andel av total försäljning1)

1)   Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER SOM ANDEL 
AV TOTALA INTÄKTER1) (%)

2017
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20162015
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1)   Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal”.

Ständigt växande sortiment med hög relevans, vilket 
driver omsättningstillväxten
Lyko har, vad Bolaget uppfattar som, ett av de bredaste produkt-
sortimenten inom hårvård och skönhet i Sverige och Norge.2) Ett 
brett och relevant sortiment är en av Lykos styrkor. Bolaget arbetar 
kontinuerligt med att utvärdera såväl befintliga som nya produkter 
och adderar eller tar bort produkter ur sortimentet baserat på detta. 
Mellan utgången av 2015 och 2016 har antalet lagerhållnings-
enheter2) ökat från cirka 34 000 till cirka 37 000.3) 

ANTAL LAGERHÅLLNINGSENHETER

20162015

37 000
34 000

VIKTIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR 
RÖRELSERESULTATET OCH DEN 
FINANSIELLA STÄLLNINGEN
Nedan anges några viktiga faktorer som påverkar Lykos rörelsere-
sultat och finansiella ställning under de perioder som den finan-
siella informationen i Prospektet avser samt bedöms ha inverkan på 
framöver.

Utveckling av e-handeln inom hårvårds- och 
skönhetsprodukter
Lykos e-handelsverksamhet utgör cirka hälften av Bolagets omsätt-
ning och resultat. Således har Lykos resultat historiskt påverkats 
positivt av en stark underliggande marknadstillväxt för hårvård och 
skönhet online. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten under 
perioden 2006 till 2016 för den fysiska handeln inom hårvård och 
skönhet uppgick till 1,8 procent medan e-handeln växte med i 
genomsnitt 11,1 procent under samma period.4) Bolaget bedömer 
att trenden av ökad andel e-handel kommer att fortsätta gynna 
Bolaget framöver. Se avsnittet ”Marknadsöversikt” för ytterligare 
information avseende marknadstillväxt och framtida utsikter.

Expansion av butikbeståndet och ökad 
marknadsandel vad gäller fysisk handel inom hårvård 
och skönhet
Lykos fysiska butiksförsäljning utgör den andra hälften av Bolagets 
omsättning och lönsamhet. Bolagets historiska försäljningstillväxt1) 
har i hög utsträckning varit ett resultat av Bolagets expansion av 
butiksbeståndet och att Lyko framgångsrikt lyckats ta marknads-
andelar från andra fysiska återförsäljare i såväl nya som befintliga 
butiker. Bolaget har som ett resultat av detta lyckats växa jämför-
bara enheter i snabbare takt än marknaden för fysisk butiksförsälj-
ning inom hårvård och skönhet. Se avsnittet ”Marknadsöversikt” för 
ytterligare information avseende marknadstillväxt och framtida 
utsikter. Se även avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” för mer infor-
mation rörande Bolagets strategi framöver.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Baserat på antal sökbara artiklar på prisjämförelsesajter ((www).prisjakt.se och (www).pricerunner.se) samt Bolagets analys av det produktutbud som erbjuds hos de största 

 specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) online, hämtat från respektive aktörs 
webbplats.

3) Informationen har hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
4) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).

Marknadsföringskostnader som andel av totala intäkter1) har 
 minskat från 8,2 procent under 2015 till 6,9 procent under 2016. 
En ytterligare anledning till den minskade andelen marknadsfö-
ringskostnader är hänförligt till samgåendet mellan Lyko och 
 Bellbox, då lägre summor allokerats till marknadsföring av fysiska 
butiksenheter, vilka åtnjuter ett naturligt kundflöde givet deras 
lokalisering i vältrafikerade köp centrum och handelsplatser.
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Framtida handelsmönster bland konsumenter 
(omnikanalmodellen)  
2014 gick Lyko Hair AB (numera Lyko Online AB) samman med 
hårvårdskedjan Bellbox AB (numera Lyko Retail AB), vilket lade 
grunden till Lykos nuvarande butiksnätverk. Bolaget erbjuder 
kunder ett brett produktutbud med fokus på professionell hårvård, 
genom såväl butiker som genom en modern e-handelsplattform. 
I takt med att handeln ökar online har konsumentens köpbeteende 
förändrats såtillvida att gränsen mellan den fysiska handeln och 
e-handeln successivt suddas ut. Dagens konsument rör sig i allt 
större utsträckning mellan olika försäljningskanaler.1) Lykos 
e-handel respektive butiksverksamhet samverkar och skapar enligt 
Bolaget ett attraktivt kunderbjudande jämfört med renodlade 
fysiska eller onlinebaserade aktörer. Detta har varit en starkt bidra-
gande faktor till att Bolaget historiskt har kunnat växa snabbare än 
marknaden inom såväl den digitala som den fysiska kanalen. Under 
perioden 2014 till 2016 växte den fysiska marknaden inom hårvård 
och skönhet med i genomsnitt 1,5 procent årligen2) och e-handeln 
inom hårvård och skönhet med 9,5 procent årligen2). Under 
samma period växte Bolagets totala intäkter inom de två segmen-
ten Lyko Online och Lyko Retail med i genomsnitt 28,2 procent 
respektive 28,3 procent  årligen.3) Bolagets bedömning är att denna 
konkurrensfördel kommer att fortsätta bidra till Bolagets möjlighe-
ter att ta ytterligare marknadsandelar framöver. Se avsnittet ”Verk-
samhetsbeskrivning – Styrkor och konkurrensfördelar – Etablerad och 
beprövad omnikanalmodell” samt ”Marknadsöversikt – Marknadens 
karaktäristiska drag och drivkrafter – Förändrat konsumentbeteende”.

Skalfördelar
Ökad försäljning leder till skalfördelar som på många sätt bidrar till 
bättre förutsättningar för god lönsamhet och skapar inträdesbarriä-
rer gentemot konkurrenter. Försäljning av hårvård och skönhet, 
framförallt online, är förenat med betydande marknadsföringskost-
nader och Lyko verkar för en så effektiv marknadsföringsmodell 
som möjligt. Delar av dessa marknadsföringskostnader är av fast 
karaktär och ökar inte fullt ut i relation till totala intäkter. Högre 
totala intäkter leder således till att marknadsföringskostnader som 
andel av totala intäkter3) minskar, vilket även är fallet för andra 
centrala, fasta kostnader. En stor del av Lykos marknadsföringskost-
nader utgörs av köp av adwords. Kostnaden för Bolaget att köpa 
adwords korrelerar med ökad relevans i sökmotorers algoritmer. 
En komponent vid mätning av relevans är annonsörens storlek, 
som av sökmotorer förväntas generera ett större antal klick på 
annonser. Mellan åren 2015 och 2016 lyckades Bolaget minska 
sina marknadsföringskostnader, som andel av totala intäkter3), från 
8,2 procent till 6,9 procent. Med högre totala intäkter och därmed 
större inköpsvolymer kommer dessutom ofta förbättrade inköps-
villkor, vilket i sin tur resulterar i högre bruttovinstmarginaler3). 
Lykos starka bruttovinstmarginal3) jämfört med andra aktörer på 
hårvårds- och skönhetsmarknaden är ett tydligt exempel på förde-
larna med Bolagets starka ställning på marknaden. Bruttovinst-

marginalen3) för Bolaget uppgick under 2016 till 51,2 procent, att 
jämföra med ett genomsnitt för marknaden på 35,7 procent.3), 4) Se 
avsnittet ”Marknadsöversikt – Marknadens karaktäristiska drag och driv-
krafter – Höga bruttovinstmarginaler” för mer information. Högre 
bruttovinstmarginaler3) bidrar i sin tur ytterligare till möjligheten 
att kunna bära andra kostnader av mer central karaktär och därmed 
till god lönsamhet på rörelseresultatnivå.

En verksamhet av Lykos storlek tar tid att skapa och kräver signifi-
kanta investeringar3) i bland annat e-handelsplattform, logistik-
funktion, varulager och butiker. Lyko har genom investeringar3) 
byggt upp en skalbar plattform där Bolaget till exempel har möjlig-
het att expandera verksamheten utan betydande investeringar3). 
Bolagets varulager uppgår exempelvis till 152,8 MSEK per 30 
september 2017 och övriga anläggningstillgångar, relaterat till 
bland annat logistikfunktion, butiker och e-handelsplattform, 
uppgår till 332,7 MSEK per 30 september 2017. Under 2016 och 
2017 investerade Bolaget i totalt 12 paternosterverk för att effekti-
visera sin logistikhantering. Bolaget har även genomfört betydande 
investeringar3) i sin e-handelsplattform samt i samband med 
nyetableringar av butiker. Sammantaget skapar dessa investeringar3) 
inte bara skalfördelar genom en effektivare verksamhet utan även 
betydande inträdesbarriärer gentemot andra aktörer.

Relevans bland befintliga och nya kunder
Lykos omsättning och resultat är beroende av att Bolaget är rele-
vant för såväl befintliga som nya kunder. Detta mäter Bolaget 
genom antal besök3) på hemsida och i butik, i kombination med 
konverteringsgrad3) i båda dessa kanaler, det vill säga i vilken 
utsträckning besök av nya kunder konverteras till köp och befint-
liga kunder till återköp. Bolaget har historiskt haft en stark tillväxt i 
antal besök3) per år och mellan åren 2015 och 2016 växte antalet 
besök3) online från 12,5 miljoner till 15,6 miljoner med bibehållen 
konverteringsgrad3).

Lyko anser att det är avgörande för Bolagets totala intäkter och 
finansiella resultat att Bolaget lyckas attrahera nya kunder och 
 bibehålla befintliga kunder. För att lyckas med detta arbetar 
 Bolaget aktivt med att kunna presentera marknadens bredaste 
utbud inom hårvård och skönhet5) och utökar ständigt sitt sorti-
ment med nya lagerhållningsenheter. Mellan 2015 och 2016 har 
Bolagets sortiment vuxit från cirka 34 000 lagerhållningsenheter 
till cirka 37 000 lagerhållningsenheter.

Lagerhantering
Lykos kostnader för lagerhantering består av kostnader relaterade 
till varumottagning, inläggning, samt orderhantering som plock-
ning och packning. Bolagets förmåga att på ett effektivt sätt kunna 
hantera och distribuera sina varor har varit avgörande för Lykos 
försäljningstillväxt1) och finansiellt resultat. Det är även viktigt ur 
ett konsumentperspektiv att Bolaget lyckas infria kunders förvänt-

1) PostNord, E-handeln i Norden 2017 (tredjepartskälla).
2) Bolagets beräkningar baserat på Euromonitor International, Beauty and Personal Care 2017 edition (tredjepartskälla).
3) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
4) Bolagets uppfattning baserat på information hämtad från årsredovisningar från 2016 för Nordic Feel, Skincity, Sephora, Eleven, Bangerhead, Grand parfymeri samt Cocopanda.
5) Baserat på antal sökbara artiklar på prisjämförelsesajter ((www).prisjakt.se och (www).pricerunner.se) samt Bolagets analys av det produktutbud som erbjuds hos de största speci-

aliserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) online, hämtat från respektive aktörs 
webbplats.
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ningar vad gäller leveransvillkor. Bolaget erbjuder flexibla leverans-
möjligheter beroende på kunders preferenser, alltid med möjlighet 
till fri frakt.

Bolaget genomförde investeringar i centrallagret i Vansbro under 
2016 och 2017 då Lyko bland annat installerade paternosterverk 
i syfte att effektivisera hanteringen ytterligare. Bolaget anser att 
befintlig logistikfunktion stödjer den fortsatta tillväxt Bolaget 
uppskattar för de närmaste 24 månaderna. För mer information, 
se avsnittet ”Operationell och finansiell översikt – Likviditet och kapital-
resurser – Investeringar”.

Affärsutveckling
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla dess verksamhet för 
att säkerställa ett relevant kunderbjudande. Det ställer bland annat 
krav på Bolagets förmåga att anpassa sin verksamhet efter föränd-
ringar i konsumentbeteende som påverkat detaljhandeln över tid. 
Lyko identifierade tidigt den effekt e-handel skulle komma att ha 
på detaljhandeln och de fördelar det skulle innebära för konsumen-
ter. Redan 2003 skapades Bolagets sin första hemsida och 2005 
lanserades en e-handelsplattform med integrerade betallösningar. 
Bolaget anser att förändringen i kundbeteende visar på vikten av 
ett välfungerande omnikanalerbjudande. Som ett led i detta gick 
Bolaget under hösten 2014 samman med den fysiska återförsäljaren 
och hårvårdskedjan Bellbox AB (numera Lyko Retail AB), vilket 
lade grunden till Lykos nuvarande butiksnätverk. Se även ”Opera-
tionell och finansiell översikt – Framtida handelsmönster bland konsumen-
ter (omnikanalmodellen)”.

Lyko arbetar aktivt med att utveckla sin verksamhet i andra avseen-
den, exempelvis vad gäller vilka produkter och produktkategorier 
som erbjuds. Under 2015 öppnade Bolaget exempelvis sin första 
butik som utöver hårvårdsprodukter även erbjöd skönhetsproduk-
ter. I april 2017 förvärvade Bolaget Affection Kosmetik, vilket gav 
Lyko tillgång till nya varumärken (exempelvis Estée Lauder, Clini-
que, Lancôme, Biotherm och Yves Saint Laurent) och produkter 
inom det selektiva segmentet för skönhet, såväl inom sitt butiksnät-
verk som online. Den förvärvade butiken är Bolagets enda butik 
som uteslutet fokuserar på skönhetsprodukter och en av de få buti-
ker som inte erbjuder hårvårds- eller skönhetsbehandlingar. Bolaget 
ser goda möjligheter för etablering av ytterligare butiker med 
liknande specialiserade koncept framöver. Utveckling av Lykos 
produkterbjudande innefattar även utvecklingen av egna varumär-
ken. Bolagets ambition är utöka försäljning av produkter under 
egna varumärken framöver. Andra möjligheter som Lyko utvärderar 
avseende fortsatt utveckling av verksamheten består till exempel av 
att inkludera ytterligare produktkategorier i sorti mentet samt 
geografisk  expansion. För mer information, se avsnittet ”Verksam-
hetsbeskrivning – Strategi”. Ett framgångsrikt och aktuellt kunderbju-
dande samt kontinuerlig utveckling av verksamheten har enligt 
Bolaget varit avgörande för dess utveckling vad gäller totala intäkter 
och lönsamhet och bedöms så även vara i framtiden.

Returgrad2)

Returer är en naturlig del av all detaljhandelsverksamhet. 
Hårvårds- och skönhetsmarknaden har generellt låga grader av 
produktreturer i förhållande till andra branscher. En bidragande 
faktor till detta kommer av att det ofta inte är möjligt att returnera 
produkter av hygienskäl, men också av att hårvårds- och skönhets-
produkter inte är individanpassade i samma utsträckning som 
exempelvis kläder och skor som i hög grad är storleksanpassade. 
Genomsnittet för returgrad inom e-handeln i Sverige inom kläder 
och skor bedöms till omkring 34,0 procent1), medan genomsnittet 
inom hårvård och skönhet är omkring 2 procent1). Lykos retur-
grad2) för 2016 uppgick till 1,1 procent. För ytterligare informa-
tion, se avsnittet ”Marknads översikt – Marknadens karaktäristiska drag 
och drivkrafter – Låg grad av produktreturer”. Den låga returgraden2) är 
en av många förklaringar till Bolagets goda lönsamhet. På grund av 
de fundamentala förhållanden som råder inom hårvård och skön-
het vad gäller returer har Lyko ingen anledning att tro att retur-
graden2) kommer att avvika väsentligt från vad Bolaget uppvisat 
historiskt.

Varuinköp, varulager och inkurans
Lyko övervakar försäljning och lagernivåer på artikelnivå för att 
kunna säkerställa att produkter inte förblir på lager för länge. 
Hårvårds- och skönhetsprodukter har generellt en relativt lång 
hållbarhet, modegraden är lägre relativt kläder och skor och pro-
duktutveckling sker i långt lägre takt än exempelvis elektronik-
branschen. Hårvårds- och skönhetsprodukter blir därmed sällan 
föråldrade och behöver inte säljas ut till rabatterade priser i samma 
utsträckning som i många andra branscher. För mer information, 
se avsnittet ”Marknadsöversikt – Marknadens karaktäristiska drag och 
drivkrafter – Låg risk för inkurans i varulager”. Om en viss artikel eller 
produktgrupp ändå förblir osåld, inleder Bolaget olika typer av 
kampanjer och rabatter för att säkerställa att varorna blir sålda. 
Exempelvis omsätts produkter som saluförs både online och i butik 
i en avsevärt snabbare takt än de som enbart säljs i en kanal. Bolaget 
förhandlar även fram ersättning, returer eller byten med leveran-
törer för varor med låg omsättning i de fall där det är möjligt. Vid 
motsatt förhållande, om en viss artikel säljs i snabbare takt än 
förväntat, utvärderar Bolaget möjligheterna att beställa ytterligare 
partier.

Valuta
Historiskt har Lykos exponering mot valutakursändringar varit 
begränsad, såväl vad gäller transaktionsexponering (inköp och 
försäljning av produkter och tjänster i annan valuta än SEK) som 
omräkningsexponering (omräkning av resultat- och balansräkning 
i annan valuta till SEK). Majoriteten av inköp och försäljning av 
produkter och tjänster sker i SEK. Genom Bolagets verksamhet i 
Norge har dock Bolaget viss exponering mot NOK vad gäller 
försäljning av produkter och tjänster. Bolaget har även begränsad 
exponering mot EUR och USD vad gäller inköp av produkter.

1) PostNord, E-barometern Q1 2017 (tredjepartskälla).
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)76

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT

RÖRELSERESULTAT
Komponenter i rörelseresultatet

Totala intäkter
Totala intäkter utgörs till största del av Bolagets nettoomsättning 
som primärt härrör från Bolagets två rörelsesegment, Lyko Online 
och Lyko Retail. Lyko Online omfattar all försäljning som sker 
genom Bolagets webbplatser (www).lyko.se och (www).lyko.no. 
Lyko Retail omfattar den försäljning som sker genom Bolagets 
butiksnätverk. Bolaget redovisar totala intäkter exklusive moms, 
returer och rabatter och efter uteslutning av koncernintern 
försäljning. 

Övriga rörelseintäkter omfattar primärt fakturerade marknads-
föringsbidrag samt fakturering av testprodukter.

Handelsvaror
Kostnader för handelsvaror omfattar alla inköpskostnader för de 
varor som sålts under perioden. Inköpskostnader består av inköps-
pris, tullavgifter, transportkostnader och nedskrivningar av varu-
lager. Vid fastställande av inköpspris görs avdrag för erhållna 
varurabatter.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader avser driftskostnader hänförliga till 
butiksbeståndet, frakt- och hanteringskostnader avseende produkt-
leverans till slutkund, systemkostnader relaterat till webbplattform 
och andra system samt marknadsföringskostnader.

Personalkostnader
Personalkostnader utgörs av kostnader hänförliga till butiksperso-
nal, personal inom lager- och logistik samt inom central 
administration.

Av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar utgörs främst av avskrivningar av butiksin-
redning hänförligt till Bolagets butiksnätverk och fasta inventarier 
samt avskrivningar av Bolagets webbplattform. Av- och nedskriv-
ningar appliceras linjärt över tillgångens bedömda nyttjandetid, om 
inte sådana nyttjandeperioder är obegränsade. Immateriella anlägg-
ningstillgångar med tidsbegränsad nyttjandetid börjar skrivas ned 
från den dag de tas i bruk. Nyttjandeperioder granskas minst en 
gång årligen.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader utgörs av valutakursvinster eller valuta-
kursförluster som uppkommer då Bolaget bokför fordringar eller 
skulder i utländska valutor.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernbolag utgörs av uppvärdering eller 
nedskrivning av aktier i tidigare förvärvade bolag.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter utgörs i all väsentlighet av intäkter hänförliga 
till ett samarbetsavtal med tredje part relaterat till finansierings- och 
betalningslösningar som erbjuds Bolagets kunder. De finansiella 
tjänsterna härrör främst från försäljning via Bolagets e-handel, men 
finansierings- och betallösningarna kan även erbjudas kunder i 
Bolagets fysiska butiker. Finansiella kostnader utgörs i all väsentlig-
het av räntekostnader för Bolagets räntebärande skulder samt kost-
nader till tredje part som ersättning för de finansiella tjänster som 
erbjudits Bolagets kunder.

Skatt på periodens resultat
Skatt på periodens resultat avser aktuell och uppskjuten skatt. Med 
aktuell skatt avses inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och justeringar hänförliga till tidigare 
perioder. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden 
och baseras på temporära skillnader mellan redovisnings- och skatte-
mässiga skillnader på tillgångar och skulder. Bedömning av 
upp skjuten skatt baseras på hur det redovisade värdet av tillgångar 
eller skulder förväntas realiseras eller justeras. Uppskjutna skatteford-
ringar på underskottsavdrag redovisas till den del det är sannolikt att 
dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjuten 
skatt beräknas genom tillämpning av de skattebestämmelser och 
skattesatser som beslutats eller aviserats på balansdagen.

JÄMFÖRELSE MELLAN DELÅRS-
PERIODERNA 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 
2017 OCH 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
Totala intäkter
Totala intäkter ökade med 79,9 MSEK, från 454,6 MSEK under 
niomånadersperioden 2016 till 534,6 MSEK niomånaders-
perioden 2017. Den starka ökningen kommer från Bolagets båda 
segment. Ökade totala intäkter för Lyko Online var främst drivet 
av ett ökat antal besökare, högre konverteringsgrad samt utökat 
sortiment inom befintliga kategorier. Ökade totala intäkter för 
Lyko Retail var främst drivet av en stark försäljningstillväxt i 
jämförbara butiker1) samt nyöppningar av butiker.

Handelsvaror
Kostnader för handelsvaror ökade med 35,5 MSEK, från 
222,2 MSEK niomånadersperioden 2016 till 257,7 MSEK 
nio månaders perioden 2017, vilket var i linje med den procentuella 
ökningen av totala intäkter. Ökningen av kostnader för handels-
varor beror främst på att tjänsteförsäljning i relation till den totala 
omsättningen minskar, vilket påverkar bruttovinstmarginalerna2) 
negativt.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 29,6 MSEK, från 
101,7 MSEK niomånadersperioden 2016 till 131,3 MSEK 
nio månadersperioden 2017. Ökningen berodde främst på kostna-
der relaterade till förberedelsen för noteringen som under kvartalet 
uppgick till 6,3 MSEK. Övriga externa kostnader påverkades 
också av den ökade försäljningen, nya butiker som driver högre 
kostnader samt ökat antal hanterade kundordrar online.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”. Informationen har hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem. 
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 19,7 MSEK, från 93,5 MSEK 
niomånadersperioden 2016 till 113,2 MSEK niomånadersperio-
den 2017. Ökningen berodde främst på en kostnadsjustering som 
gjordes niomånadersperioden 2016 då Bolaget återförde en reser-
vering på 3,0 MSEK avseende upplupna personalkostnader. Den 
upplupna kostnaden genererades av att Bolaget reserverade för 
höga personalkostnader mot faktiskt utfall. Denna post var hänför-
bar till de två första kvartalen 2016.

Av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar ökade med 4,8 MSEK, från 11,9 MSEK 
niomånadersperioden 2016 till 16,7 MSEK niomånadersperioden 
2017. Ökningen berodde främst på ökade investeringar i nya buti-
ker samt Bolagets e-handelsplattform.

Övriga rörelsekostnader
Under niomånadersperioden 2016 och 2017 fanns inga övriga 
rörelsekostnader.  

Rörelseresultat
Rörelseresultatet minskade med 9,7 MSEK, från ett rörelseresultat 
om 25,4 MSEK niomånadersperioden 2016 till ett rörelseresultat 
om 15,7 MSEK niomånadersperioden 2017, främst på grund av 
kostnader hänförliga till förberedelserna för noteringen, vilka 
uppgick till 6,3 MSEK samt den positiva kostnadsjusteringen som 
gjordes under niomånadersperioden 2016. Även ökade investe-
ringarna i nya butiker samt bolagets e-handelsplattform påverkar 
rörelseresultatet negativt med 1,6 MSEK.

Resultat från andelar i koncernföretag
Under niomånadersperioden 2016 och 2017 fanns inget resultat 
från andelar i koncernföretag.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella kostnader ökade med 26,6 MSEK, från 18,7 MSEK 
niomånadersperioden 2016 till 45,2 MSEK niomånadersperioden 
2017. Ökningen drivs av ränta på säljrevers som ställdes ut i 
samband med förvärvet av Bellbox AB (nuvarande Lyko Retail 
AB). Skulden löper med ränta vilken redovisas som finansiell kost-
nad i kvartalet. Utöver detta emitterades en preferensaktie (serie C) 
till Bellbox Holding AB under första kvartalet 2017. Denna prefe-
rensaktie ger företräde till utdelning om 50 MSEK samt löper med 
ränta vilket redovisas som finansiella kostnader under kvartalen. 
Finansiella intäkter ökade med 4,5 MSEK, från 0,0 MSEK niomå-
nadersperioden 2016 till 4,5 MSEK niomånadersperioden 2017. 

Skatt på periodens resultat
Skatt på periodens resultat ökade med 0,1 MSEK, från –0,4 MSEK 
niomånadersperioden 2016 till –0,3 MSEK niomånadersperioden 
2017. Minskningen berodde främst på det lägre resultatet under 
kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat
Resultatet för perioden minskade med 31,8 MSEK, från 
6,3 MSEK niomånadersperioden 2016 till -25,5 MSEK 
nio månadersperioden 2017 på grund av de skäl som angivits ovan.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET 
2016 OCH RÄKENSKAPSÅRET 2015
Totala intäkter
De totala intäkterna ökade med 147,3 MSEK, från 510,5 MSEK 
räkenskapsåret 2015 till 657,8 MSEK räkenskapsåret 2016. Den 
starka ökningen kommer från Bolagets båda segment. Ökade totala 
intäkter för Lyko Online var främst drivet av ökat antal besök1), 
högre konverteringsgrad1) samt utökat sortiment inom befintliga 
kategorier. Ökade totala intäkter för Lyko Retail var främst drivet 
av en stark försäljningstillväxt i jämförbara butiker2) samt nyöpp-
ningar av butiker under andra halvåret 2015 samt räkenskapsåret 
2016.

Kostnader för handelsvaror
Kostnader för handelsvaror ökade med 72,2 MSEK, från 
248,8 MSEK räkenskapsåret 2015 till 321,0 MSEK räkenskapsåret 
2016, vilket var i linje med den procentuella ökningen av totala 
intäkter. Den procentuella ökningen av kostnader för handelsvaror 
var högre än den för totala intäkter. Denna utveckling beror främst 
på ett mixskifte där kategorierna smink och hudvård, som har lägre 
bruttovinstmarginaler1) relativt hudvård, ökat försäljningen som 
andel av totala intäkter.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 18,3 MSEK, från 
128,8 MSEK räkenskapsåret 2015 till 147,1 MSEK räkenskapsåret 
2016. Ökningen berodde främst på kostnader relaterade till den 
ökade försäljningen, nyöppnade butiker och ökat antal hanterade 
kundorder inom segmentet Lyko Online.

Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 28,4 MSEK, från 109,1 MSEK 
räkenskapsåret 2015 till 137,5 MSEK räkenskapsåret 2016. 
Ökningen berodde främst på en ökad satsning på servicefunktioner 
och ökade kostnader relaterade till den växande försäljningen samt 
nya butiker.

Av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar ökade med 5,4 MSEK, från 11,8 MSEK 
räkenskapsåret 2015 till 17,2 MSEK räkenskapsåret 2016. 
Ökningen berodde främst på ökade investeringar i nya butiker 
samt i Bolagets e-handelsplattform.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader ökade med 0,1 MSEK, från 0,1 MSEK 
under räkenskapsåret 2015 till 0,2 MSEK under räkenskapsåret 
2016. Samtliga övriga rörelsekostnader avser segmentet Lyko 
Online och är främst hänförliga till valutakursförluster.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
2) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”. Informationen har hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
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Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 22,9 MSEK, från 11,9 MSEK räken-
skapsåret 2015 till 34,8 MSEK räkenskapsåret 2016, främst på 
grund av de ökade totala intäkterna samt en god kostnadskontroll 
under året.

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag minskade med 0,1 MSEK, 
från 0 MSEK räkenskapsåret 2015 till –0,1 MSEK räkenskapsåret 
2016. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella kostnader ökade med 23,8 MSEK, från 3,2 MSEK  
räkenskapsåret 2015 till 27,0 MSEK räkenskapsåret 2016.  
Ökningen berodde främst på ökade räntekostnader kopplade till 
Lykos förvärv av Bellbox AB (numera Lyko Retail AB) i november 
2014. Finansiella intäkter ökade med 0,1 MSEK, från 0,0 MSEK 
räkenskapsåret 2015 till 0,1 MSEK räkenskapsåret 2016.

Skatt på periodens resultat
Skatt på periodens resultat minskade med 0,1 MSEK, från 
3,0 MSEK räkenskapsåret 2015 till 2,9 MSEK räkenskapsåret 
2016. Minskningen berodde främst på det lägre resultatet innan 
skatt än 2015. Resultat innan skatt minskade 1,0 MSEK, från 
8,7 MSEK räkenskapsåret 2015 till 7,8 MSEK räkenskapsåret 
2016. Det lägre resultatet är ett resultat av högre finansiella kostna-
der kopplade till förvärvet av Bellbox AB (numera Lyko Retail 
AB) i november 2014.

Periodens resultat
Vinsten för perioden minskade med 0,9 MSEK, från 5,7 MSEK 
räkenskapsåret 2015 till 4,9 MSEK räkenskapsåret 2016 på grund 
av de skäl som angivits ovan.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET 
2015 OCH RÄKENSKAPSÅRET 20141)

Totala intäkter
Totala intäkter ökade under 2015 mot 2014 för både Lyko Retail 
AB och Lyko Online AB. 

Lyko Retail AB växte under 2015 till följd av en stark utveckling i 
befintliga butiker men även till följd av de fem nyetableringar i 
butiksnätet som genomfördes under räkenskapsåret. Majoriteten av 
butikerna öppnades under andra halvan av året. Under 2015 
förvärvades även bolaget Concept YOU AB vilket består av en 
salong på Birger Jarlsgatan, Stockholm.

Lyko Online AB växte starkt under 2015 jämfört med 2014. Den 
starka ökningen i totala intäkter kom dels från nya kunder men den 
största delen av kom från Bolagets befintliga kunder. 

Kostnader för handelsvaror
Kostnader för handelsvaror ökade till följd av ökningen av totala 
intäkter i både Lyko Retail AB och Lyko Online AB. Lyko Retail 
AB förbättrade sina produktmarginaler för räkenskapsåret jämfört 
med föregående räkenskapsår tack vare förbättrade inköpspriser 
samt fokus på prissättning. Produktmarginalerna minskade för 
Lyko Online AB till följd av en ökad internförsäljning till Lyko 
Retail AB. 

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade under året till följd av ökade 
rörelsekostnader kopplade till fem nyetableringar inom butiksnät-
verket samt nyförvärvet av Concept YOU AB som genomförts 
under 2015 samt nedläggning av två butiker i Lyko Retail AB.

För Lyko Online AB ökade övriga externa kostnader till följd av 
kostnader kopplade till ökningen i totala intäkter, vilket i första 
hand avser frakt, emballage samt marknadsföringskostnader. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna ökade under året och är hänförliga till en 
ökad personalstyrka i Lyko Retail AB kopplade till de fem nyetab-
leringarna samt förvärvet av Concept YOU AB. Personalkostna-
derna i Lyko Online AB ökade till följd av ökat antal lagermedar-
betare för att kunna hantera den ökade orderingången.

Av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar ökade under året till följd av de fem 
nyetablerade butikerna i Lyko Retail AB samt förvärvet av 
Concept YOU AB. Lyko Onlines av- och nedskrivningar ökade 
till följd av avskrivningar kopplade till lagerverksamheten samt 
utveckling av Bolagets e-handelsplattform.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Lyko Online AB förbättrades under året tack 
vare ökade totala intäkter samt god kostnadskontroll. 

Nedläggning av de två enheter i Lyko Retail samt ökade avskriv-
ningar ledde till att rörelseresultatet för räkenskapsåret minskade 
mot föregående räkenskapsår.

Resultat från andelar i koncernföretag
Inget resultat från andelar i koncernföretag fanns under 2015 eller 
2014. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella kostnader ökade i Lyko Retail AB och minskade i Lyko 
Online AB under räkenskapsåret 2015. Ökningen berodde främst 
på ökade räntekostnader kopplade till räntebärande skulder. Finan-
siella intäkter har inte ändrats nämnvärt mellan perioderna och 
förblir låga.

1) Informationen för räkenskapsåret 2014 är hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar, vilka 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget bedömer att 
informationen hämtad från Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) samt Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) reviderade årsredovisningar i all väsentlighet är jämförbar 
med informationen som avser segmenten Lyko Retail och Lyko Online och som är hämtad från Lyko Group AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. 
Bolaget bedömer även att ovanstående information är till nytta för investerare och att informationen är korrekt och relevant för att beskriva Bolagets finansiella utveckling i ett 
längre perspektiv.
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Skatt på periodens resultat
Skatt på periodens resultat i Lyko Retail AB minskade till följd av 
lägre uppskjuten skatt än tidigare räkenskapsår. I Lyko Online AB 
ökade skatten till följd av Bolagets högre resultat jämfört med före-
gående räkenskapsår.

Periodens resultat
Periodens resultat i Lyko Retail AB minskade under räkenskapsåret 
till följd av de skäl som angivits ovan. 

Periodens resultat i Lyko Online AB ökade under räkenskapsåret 
till följd av de skäl som angivits ovan. 

KVARTALSRESULTAT FÖR 
VERKSAMHETSDATA OCH 
SÄSONGSVARIATIONER
Produkter som Lyko säljer anses i hög grad utgöra en del av konsu-
menters dagliga behov då hårvårds- och skönhetsprodukter är 
sådana produkter som ofta används dagligen och hela året om. 
Däremot handlar konsumenter mer hårvårds- och skönhetspro-
dukter, likt fallet för detaljhandeln generellt, under stora konsu-
menthelgdagar såsom ”Black Friday” och i samband med 
julhandeln.

Nedanstående tabell visar Lykos konsoliderade resultaträkning för de 
nedan listade 11 kvartalen, så som de hämtats från Bolagets interna 
rapporteringssystem. Beloppen i de kvartalsvisa resultaträkningarna 
har inte justerats för vissa resultatposter då vissa justeringar sker på 
årsbasis och följaktligen behöver inte summan från samtliga kvartal 
under ett år motsvara beloppet för helåret 2016, och jämförelse-
perioden 2015, i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

För tremånadersperioden som avslutades (oreviderad, hämtad från Bolagets interna rapporteringssystem)

MSEK
jul-sep 

2017
apr-jun 

2017
jan-mar 

2017
okt-dec 

2016
jul-sep 

2016
apr-jun 

2016
jan-mar 

2016
okt-dec 

2015
jul-sep 

2015
apr-jun 

2015
jan-mar 

2015

Nettoomsättning Lyko Online 102,8   90,1   82,7 96,4   74,9   73,7  69,8 79,0   59,5   55,2     51,1 
Övriga intäkter Lyko Online 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Totala intäkter Lyko Online 102,8 90,1 82,7 99,5 74,9 73,7 69,8 79,5 59,5 55,2 51,1

Nettoomsättning Lyko Retail 89,2 86,4 77,1 95,3 83,3 78,9 70,2 80,5 65,5 60,5 51,1
Övriga intäkter Lyko Retail 4,4 1,5 0,4 8,1 1,1 0,9 1,8 4,3 1,2 1,2 0,9
Totala intäkter Lyko Retail 93,6 87,9 77,5 103,4 84,4 79,8 72,0 84,8 66,7 61,7 52,0

          
Totala intäkter Lyko Online 102,8 90,1 82,7 99,5 74,9 73,7 69,8 79,5 59,5 55,2 51,1
Totala intäkter Lyko Retail 93,6 87,9 77,5 103,4 84,4 79,8 72,0 84,8 66,7 61,7 52,0
Koncerngemensamma intäkter 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totala intäkter 196,4 178,0 160,2 203,2 159,4 153,5 141,8 164,3 126,2 116,9 103,1

Bruttoresultat Lyko Online 48,8 43,3 42,4 42,4 36,1 34,6 33,5 40,0 29,3 27,4 22,4
Bruttoresultat Lyko Retail 51,6 48,3 42,5 61,6 46,8 42,1 39,3 51,3 34,2 32,9 24,2
Koncerngemensamma intäkter 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttoresultat 100,4 91,6 84,9 104,3 82,9 76,7 72,8 91,2 63,5 60,3 46,7

Lyko Online 9,2 7,4 7,2 7,4 8,9 6,4 6,1 5,2 4,7 4,3 1,9
Lyko Retail 10,4 3,1 1,6 6,4 12,5 4,7 –0,4 11,7 0,0 0,7 –4,7
Koncerngemensamt –5,9 –1,0 0,3 0,9 0,3 –0,8 –0,4 –0,4 0,5 0,0 0,0
EBITDA 13,8 9,5 9,1 14,7 21,7 10,3 5,3 16,5 5,2 4,9 –2,9



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)80

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT

LIKVIDITET OCH KAPITALRESURSER
Finansiering av investeringsverksamheten
Lykos investeringar1) har historiskt finansierats av kassaflödet från 
den löpande verksamheten samt genom upplåning från en extern 
kreditgivare i form av kreditfaciliteter kopplade till butiksetable-
ringar, vilket även förväntas vara fallet framgent. Huvuddelen av 
Bolagets räntebärande skulder per 30 september 2017 om totalt 
294,7 MSEK består av den säljarrevers som Bolaget ställde ut till 
Bellbox Holding AB i samband med förvärvet av Bellbox AB 
(numera Lyko Retail AB), vilken per 30 september 2017 uppgick 
till 202 MSEK. Avtalet ingicks mellan Bellbox Holding AB och 
Lyko den 18 juli 2014 och det nominella beloppet räknas upp och 
ackumuleras (så kallad payment-in-kind) med en räntesats om sex 
procent fram till och med den 31 december 2017, varefter ränte-
satsen höjs till tolv procent. I samband med Erbjudandet och den 
nyemission som Lyko genomför avser Bolaget att återbetala säljar-
reversen till fullo, medan övriga räntebärande skulder med 
Handelsbanken kommer att kvarstå. För en beskrivning av 
 Bolagets kapitalstruktur i samband med noteringen, se avsnittet 
”Kapitalisering, skuld sättning och annan finansiell information”.

Investeringar
Historiskt sett har majoriteten av Lykos investeringar1) varit relate-
rade till Bolagets webbplattform och butiksetableringar. Övriga 
genomförda investeringar1) är hänförliga till Lykos centrallager, 
möbler och kontorsinventarier. Investeringar1) uppgick till 
26,8 MSEK, respektive 37,8 MSEK under 2016 och 2015 samt till 
23,7 MSEK under de första nio månaderna 2017 respektive 
16,6 MSEK under de första nio månaderna 2016. Lyko har inte 
gjort några väsentliga investeringar mellan den 30 september 2017 
fram till dagen för Prospektet. Lyko har under perioden som 
omfattas av den historiska finansiella informationen genomfört två 
företagsförvärv. I november 2015 förvärvade Lyko bolaget 
Concept YOU AB för en köpeskilling motsvarande 1,9 MSEK 
och i april 2017 förvärvade Lyko Affection Kosmetik för en köpe-
skilling motsvarande 1,0 MSEK.

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11,9 7,4 14,8 31,5
(+) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11,9 9,1  12,0 6,3
Investeringar1) 23,7 16,6 26,8 37,8

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

Följande tabell visar Lykos totala intäkter och rörelseresultat för 
Bolaget för de nedan listade 11 kvartalen, så som de hämtats från 
Bolagets interna rapporteringssystem. Beloppen i de kvartalsvisa 
resultaträkningarna har inte justerats för vissa resultatposter då vissa 

justeringar sker på årsbasis och följaktligen behöver inte summan 
från samtliga kvartal under ett år motsvara beloppet för helåret 
2016, och jämförelseperioden 2015, i årsredovisningen för räken-
skapsåret 2016.

För tremånadersperioden som avslutades (oreviderad, hämtad från Bolagets interna rapporteringssystem)

MSEK
jul-sep 

2017
apr-jun 

2017
jan-mar 

2017
okt-dec 

2016
jul-sep 

2016
apr-jun 

2016
jan-mar 

2016
okt-dec 

2015
jul-sep 

2015
apr-jun 

2015
jan-mar 

2015

Nettoomsättning 192,0 176,5 159,8 191,8 158,3 152,6 140,0 159,5 125,1 115,7 102,2
Övriga rörelseintäkter 4,4 1,5 0,4 11,3 1,1 0,9 1,8 4,8 1,2 1,2 0,9
Totala intäkter 196,4 178,0 160,2 203,2 159,4 153,5 141,8 164,3 126,2 116,9 103,1

Kostnader för handelsvaror –96,1 –86,4 –75,3 –98,8 –76,4 –76,8 –69,0 –73,1 –62,7 –56,6 –56,4
Bruttovinst 100,3 91,6 84,9 104,3 83,0 76,7 72,8 91,2 63,6 60,3 46,7

Övriga externa kostnader –49,8 –42,0 –39,5 –45,4 –33,4 –33,3 –35,0 –41,5 –30,1 –30,7 –26,4
Personalkostnader –36,6 –40,2 –36,4 –44,0 –27,9 –33,1 –32,5 –33,1 –28,2 –24,7 –23,2
Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0
EBITDA1) 13,8 9,5 9,1 14,7 21,7 10,3 5,3 16,6 5,2 4,9 –2,9

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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Pågående och framtida investeringar
Per dagen för Prospektet finns inga väsentlig pågående eller fram-
tida investeringar som det gjorts klara åtaganden om. Däremot 
pågår ett utvärderingsarbete vad gäller Bolagets nuvarande central-
lager och hur Bolaget ska säkerställa tillräcklig kapacitet framöver. 
Möjliga initiativ inkluderar exempelvis utbyggnad av befintlig 
lagerbyggnad, förflyttning till ny lagerbyggnad, och investeringar i 
form av olika automationslösningar. Bolaget bedömer att den 
befintliga lagerkapaciteten, givet bedömd tillväxttakt och utan 
ytterligare väsentliga investeringar, räcker till i ytterligare två år. 
Bolaget räknar med att fatta beslut i frågan under 2018. 

Rörelsekapital1)

Lykos rörelsekapital1) utgörs främst av bundet kapital i Bolagets 
lager. Varuförsörjningen till Lykos butiksnät sker i princip uteslu-
tande från Lykos centrallager i Vansbro. Lagernivåerna beror 
primärt på Bolagets förmåga att prognostisera mängden och 

fördelningen av produkter som kommer att beställas av dess kunder 
och behovet i Lykos butiker. I enlighet med detta består rörelseka-
pitaltillgångarna främst av lager. Bolagets kunder kan i fysiska 
Lyko-butiker betala via kort eller med kontanter. Kunder som 
handlar via Lykos webbplats har möjlighet att betala via faktura, 
inkluderat alternativ att betala på kredit eller med kort. 
 Betalningsmöjligheter via faktura och kredit hanteras av en tredje-
partsleverantör (Qliro) som ersätter Bolaget direkt vid köptillfället. 
Mot bakgrund av detta har Bolaget ingen kapitalbindning i form 
av rörelsefordringar mot kund. Finansieringen av rörelsekapitalet 
sker främst genom kassaflöde från den löpande verksamheten, leve-
rantörsskulder, skulder relaterade till anställda och upplupna kost-
nader. För vidare information, se ” – Finansiering av investeringsverk-
samheten” och avsnittet ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finan-
siell information”. Nedanstående tabell sammanfattar Lykos rörelse-
kapital1) för de perioder som presenteras.

Lyko Group AB
30 september 31 december

2017 2016 20151) 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

BOLAGET

Lager 152,8 126,0 95,3 139,1 109,6
(+) Kundfordringar 3,9 0,9 2,1 2,7 0,4
(+) Övriga fordringar 8,0 3,8 3,2 6,8 7,0
(+) Aktuell skattefordran 1,1 0,0 3,0 0,0 0,0
(+)  Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 23,0 17,1 13,4 21,2 18,1
(-) Leverantörsskulder –89,0 –78,0 –67,9 –96,4 –79,4
(-) Aktuella skatteskulder 0,0 –1,6 –0,7 –3,5 –0,1
(-) Övriga skulder –260,9 –222,6 –200,8 –237,2 –209,0
(+)  Andel av övriga skulder som inte utgör 

en del av rörelsekapitalet1) 250,5 211,8 194,4 219,3 194,7
(-)  Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter –30,3 –16,8 –20,3 –31,4 –24,6
Rörelsekapital2) 59,1 40,6 21,7 20,5 16,8

1)  Så som de hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem.
2)  Icke reviderat mått som inte heller definierats enligt IFRS. För ytterligare information om dessa mått, inklusive definitioner och anledning för användning av dem, se avsnittet ”Utvald historisk finansiell 

information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.

Kassaflöde
I nedanstående tabell sammanfattas Lykos kassaflöde för de perioder som presenteras.

Lyko Group AB
För niomånadersperioden som
avslutades den 30 september

För räkenskapsåret som avslutades
den 31 december

2017 2016 2016 2015
MSEK (om inte annat anges) (Oreviderad information) (Reviderad information såvida inget annat anges)

Kassaflöde från den löpande verksamheten –17,1 7,8  42,6 38,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –23,7 –16,6  –26,6 –38,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31,0 5,9  –7,1 8,3
Periodens kassaflöde –9,9 –2,8 8,9 9,2

Likvida medel vid periodens utgång 2,8 1,0 12,7 3,8

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.
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JÄMFÖRELSE  MELLAN  DELÅRSPERIODERNA 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017 OCH 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten resulterade i ett negativt 
kassaflöde om –17,1 MSEK under niomånadersperioden 2017, 
jämfört med ett positivt kassaflöde om 7,8 MSEK under 
nio månadersperioden 2016. Minskningen av kassaflödet under 
niomånadersperioden 2017 berodde främst på ett försämrat 
rörelse kapital1) under niomånadersperioden 2017 jämfört med 
niomånadersperioden 2016.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten resulterade i ett kassa-
flöde om –23,7 under niomånadersperioden 2017, jämfört med ett 
kassaflöde om –16,6 MSEK under niomånadersperioden 2016. 
Investeringsverksamheten under niomånadersperioden 2017 var 
främst relaterat till nya butiker, renovering av befintliga butiker 
samt investering i hemsidan. Ökningen av det negativa kassaflödet 
berodde främst på ökade investeringar1) i nya och befintliga butiker 
under niomånadersperioden 2017.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten resulterade i ett 
 kassaflöde om 31,0 MSEK under niomånadersperioden 2017, 
jämfört med ett kassaflöde om 5,9 MSEK under niomånaders-
perioden 2016.

Jämförelse mellan räkenskapsåret 2016 och 
räkenskapsåret 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten resulterade i ett positivt 
kassaflöde om 42,6 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört 
med ett positivt kassaflöde om 38,9 MSEK under räkenskapsåret 
2015. Ökningen av det positiva kassaflödet under räkenskapsåret 
2016 berodde främst på ett förbättrat rörelseresultat under räken-
skapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten resulterade i ett kassa-
flöde om –26,6 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört med ett 
kassaflöde om –38,0 MSEK under räkenskapsåret 2015. Investe-
ringsverksamheten under räkenskapsåret 2016 var främst relaterat 
till nya butiker, renovering av befintliga butiker samt investering i 
Bolagets webbplats. Minskningen av det negativa kassaflödet 
berodde främst på minskning av investeringar1) i nya butiker under 
räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten resulterade i ett kassa-
flöde om –7,1 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört med ett 
positivt kassaflöde om 8,3 MSEK under räkenskapsåret 2015. 
Minskningen av kassaflödet är främst hänförligt till amortering av 
företagslånen mellan Bolaget och Handelsbanken som gjordes 
under räkenskapsåret 2016.

Jämförelse mellan räkenskapsåret 2015 och 
räkenskapsåret 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade under räken-
skapsåret 2015 jämfört med räkenskapsåret 2014 vilket berodde på 
ett förbättrat rörelseresultat och på ett förbättrat rörelsekapital1) 
under 2015 jämfört med 2014.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten resulterade i en ökning 
av det negativa kassaflödet under räkenskapsåret 2015 jämfört med 
räkenskapsåret 2014. Ökningen av det negativa kassaflödet berodde 
främst på ökade investeringar1) i nya butiker samt ökade renove-
ringar av befintliga butiker under räkenskapsåret 2015 jämfört med 
räkenskapsåret 2014.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten resulterade i ett större 
positivt kassaflöde under räkenskapsåret 2015 jämfört med räken-
skapsåret 2014. Ökningen beror främst på en minskning av amor-
tering av lån under räkenskapsåret 2015 jämfört med räkenskaps-
året 2014.

KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA 
UPPLYSNINGAR OM UTVALDA RISKER
Bolaget är, inom ramen för den löpande verksamheten, exponerat 
för kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisker (valuta- och 
ränterisker). Målet med Bolagets finansiella riskhantering är att 
begränsa riskerna som uppkommer i den löpande verksamheten. 
Koncernledningen är ansvarig för hanteringen av riskerna. För 
ytterligare information, se not 26 i avsnittet ”Historisk finansiell 
information” på sidorna F-43-F-44.

UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL
Lyko anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att 
tillgodose Bolagets behov under den kommande 
tolvmånadersperioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH EFFEKTER 
VID ÖVERGÅNG TILL IFRS
Väsentliga redovisningsprinciper
Lykos årsredovisning och delårsrapporter har upprättats enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolk-
ningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU). 

1) Se avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av finansiella och icke-finansiella nyckeltal”.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL) 83

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT

Effekter vid övergång till IFRS
Koncernen skapades den 18 november 2014 då Lyko Group 
förvärvade dotterbolagen Lyko Retail AB och Lyko Online AB. 
För det förkortade räkenskapsåret 2014 samt räkenskapsåret 2015 
upprättades inte någon koncernredovisning med hänvisning till 
undantagsregeln i Årsredovisningslagen 7 kap. 3 §. Moderföretaget 
upprättade sin årsredovisning för ett förlängt räkenskapsår 2014/15 
i enlighet med Årsredovisningslagen samt BFNAR 2008:1 (K2). I 
och med att koncernredovisning inte tidigare har publicerats finns 
ingen avstämning mellan koncernen enligt tidigare principer och 
enligt IFRS. Se ”Not 1 – Redovisningsprinciper” i årsredovis-
ningen för 2016 och ”Not 1 – Redovisningsprinciper” i kvartals-
rapporten för perioden som slutade den 30 september 2017. De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när 
koncernredovisningen upprättats per 31 december 2016 och för 
den jämförande information som presenteras per 31 december 
2015 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående 
finansiella ställning per 1 januari 2015.

Effekter av potentiella förändringar av 
redovisningsstandarder inom IFRS
International Accounting Standards Board har beslutat om en ny 
redovisningsstandard för redovisning av operationella leasingavtal, 
IFRS 16 Leases. IFRS 16 kommer, förutsatt att den godkänns av 
EU, att träda i kraft för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter 
den 1 januari 2019 vilket för Bolagets del innebär räkenskapsåret 
som påbörjas den 1 juli 2019. Enligt nuvarande regler redovisas 
leasingbetalningar som en rörelsekostnad inkluderad i externa kost-
nader. IFRS 16 innebär i korthet att operationella leasingavtal, 
med löptid längre än ett år, istället ska redovisas som tillgång i 
balansräkningen baserat på ett diskonterat nuvärde av framtida 
betalningar. Motsvarande belopp ska redovisas som skuld. Resul-
taträkningen kommer att belastas med avskrivningar över tillgång-
ens nyttjandeperiod, vilket i normalfallet överensstämmer med 
leasingavtalets längd, och räntekostnader.

IFRS 16 kommer att få en väsentlig påverkan på Bolagets redovis-
ning då merparten av Bolagets hyreskontrakt för lokaler, som idag 
redovisas som operationell leasing, kommer att redovisas som 
finansiell leasing. Det innebär att balansomslutningen för Bolaget 
kommer att bli väsentligt större.

För mer information om Bolagets leasingåtaganden, inklusive 
förfallostrukturen, se not 9 i avsnittet ”Historisk finansiell informa-
tion” på sidan F-36.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
PERIODEN 1 JANUARI 2014 – 30 SEPTEMBER 
2017
2014 förvärvade Lyko Group AB det nuvarande dotterbolaget 
Lyko Retail AB (556703-0993) från dåvarande ägaren Bellbox 
Holding. Under 2015 förvärvades även Concept YOU AB 
(556703-0993) för att lyfta koncernens salongsverksamhet och 
skapa ett nytt koncept inom butiksverksamheten, Lyko Concept. 
Under 2015 fusionerades bolagen Bellbox Hårvårdsbaren 
(556580-5073) och B&B Stockholm (556798-0213) upp i Lyko 
Retail AB. Under 2017 förvärvades Affection Kosmetik i ett led 
att knyta till sig nya leverantörer och varumärken i produktsegment 
Bolaget tidigare saknat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN DEN 
30 SEPTEMBER 2017
Joanna Hummel tillträdde som VD den 11 oktober 2017.
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Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning på koncernnivå per 30 september 2017. Se avsnittet ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden” för ytterligare information om Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets finansiella information, med tillhörande noter, som återfinns på annan plats i Prospektet. 
 Justeringarna i tabellerna nedan gäller under antagande av ett framgångsrikt genomförande av Erbjudandet.

KAPITALISERING

MSEK Per 30 september 2017 Justeringar

Justerat för nyemissionen  
i samband med

Erbjudandet
Kortfristiga skulder

Mot borgen – – –
Mot säkerhet1) 260,4 –250,5 9,9
Blancokrediter 1,1 – 1,1
Summa kortfristiga skulder 261,5 –250,5 11,0

Långfristiga skulder

Mot borgen – – –
Mot säkerhet2) 34,4 – 34,4
Blancokrediter – – –
Summa långfristiga skulder3) 34,4 – 34,4

Eget kapital

Aktiekapital 0,5 2,0 2,5
Reservfond – – –
Andra reserver 85,6 201,0 286,6
Total kapitalisering 86,1 203,0 289,1

1) Säkerheten avser pant i aktier och en företagsinteckning.
2) Säkerheten avser hyresgarantier.
3) Exklusive kortfristiga delar av långfristiga skulder

NETTOSKULDSÄTTNING
Lykos nettoskuldsättning per 30 september 2017 presenteras i tabellen nedan. Tabellen omfattar endast räntebärande skulder. Bolaget har per 
30 september 2017 inga indirekta skulder och fordringar. Bolaget har per 30 september 2017 inga eventualförpliktelser relaterade till ränte-
bärande skulder.

MSEK Per 30 september 2017 Justeringar

Justerat för nyemissionen  
i samband med

Erbjudandet
(A) Kassa – – –
(B) Likvida medel 2,8 1,0 3,8
(C) Lätt realiserbara värdepapper – – –

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 2,8 1,0 3,8

(E) Kortfristiga fordringar – – –

(F) Kortfristiga banklån 11,0 – 11,0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder – – –
(H) Andra kortfristiga skulder 250,5 –250,5 –
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 261,5 –250,5 11,0

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 258,7 –251,5 7,2

(K) Långfristiga banklån 34,4 – 34,4
(L) Emitterade obligationer – – –
(M) Andra långfristiga lån – – –
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 34,4 – 34,4

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 293,1 –251,5 41,6

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING  
OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL) 85

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING  OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

KAPITALSTRUKTUR I SAMBAND  
MED NOTERINGEN
Kapitalstruktur före noteringen

Preferensaktie av serie C
I Bolaget finns per dagen för Prospektet stamaktier av serie A samt 
preferensaktier av serierna B1, B2 och C. Preferensaktien av serie 
C är utfärdad till Bellbox Holding AB (”Bellbox Holding”) och 
ger Bellbox Holding rätt till företräde vid vinstutdelning upp till 
50 MSEK plus ränta som kapitaliseras årligen enligt bolagsordning 
och aktieägaravtal. Räntan räknas som en faktor motsvarande en 
årlig utdelning/ränta om (i) 6 procent per år för perioden från och 
med 1 juli 2017 till och med 31 december 2017 och (ii) 12 procent 
per år från och med 1 januari 2018 till dess utdelning sker.

Kreditavtal
Bolagets huvudsakliga externa lånefinansiering består av kreditavtal 
med Handelsbanken. Bolaget har bland annat ingått tidsbestämda 
företagslån med rörlig ränta vilka ursprungligen uppgick till 
35,2 MSEK. Per 30 september 2017 uppgår skulden under de tids-
bestämda företagslånen mellan Bolaget och Handelsbanken till 
32,6 MSEK. Bolaget har dessutom ingått ett cashpool-arrange-
mang med tillhörande checkräkningskredit, vars kreditlimit är 
35,0 MSEK, varav Bolaget utnyttjat 1,1 MSEK. Bolaget är anslutet 
till cashpool-arrangemanget såsom huvudkontohavare, medan 
Lyko Online, Lyko Retail och B&B Borås AB är anslutna som 
underkontohavare. 

Som säkerhet för Bolagets förpliktelser mot Handelsbanken har 
Bolaget ställt säkerhet över aktierna i Lyko Retail, Lyko Online 
och B&B Borås AB. Aktierna i Lyko Retail är dessutom pantsatta i 
andra hand till Bellbox Holding som säkerhet för lånet om cirka 
189 MSEK.

Dessutom har Lyko Retail ingått tidsbestämda företagslån med 
rörlig ränta vilka ursprungligen uppgick till 32,7 MSEK. Per 
30 september 2017 uppgår skulden under de tidsbestämda före-
tagslånen mellan Lyko Retail och Handelsbanken till 11,4 MSEK.

Säljarrevers
Utöver lånefinansieringen med Handelsbanken har Bolaget 
upp tagit ett lån om cirka 189,2 MSEK från Bellbox Holding. 
Lånet löper med en årlig fast ränta om 6 procent fram till 
31 december 2017, och med en årlig fast ränta om 12 procent från 
och med 1 januari 2018. Mellan 1 januari 2017 och 30 juni 2017 
har ingen ränta löpt på lånet. Lånet har tidigare löpt med en årlig 
fast ränta om 12 procent mellan 1 januari 2016 fram till 31 decem-
ber 2016. Räntan kapitaliseras årligen. Lånet förfaller till betalning 
tillsammans med kapitaliserad och upplupen ränta, antingen den 
1 januari 2019 eller i samband med en notering av Bolagets aktier 
på Nasdaq First North Premier eller om Lyko Holding upphör att 
äga en majoritet av aktierna i Bolaget.

Kapitalstruktur efter noteringen
I samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North Premier och den nyemission som Bolaget genomför i 
samband med Erbjudandet kommer samtliga preferensaktier att 
omvandlas till stamaktier och Lyko att återbetala den utestående 
säljarreversen till Bellbox Holding som per 30 september 2017 
uppgick till 202 MSEK, varefter Bolagets huvudsakliga lånefinan-
siering kommer att bestå av en checkräkningskredit om 1,1 MSEK 
samt tids bestämda företagslån om 43,7 MSEK med Handels-
banken. För mer information om omvandlingen av preferensaktier 
till stamaktier, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktie-
omvandling m.m. i samband med noteringen”.
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STYRELSE
Lykos styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstäm-
man 2018. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget 
och/eller de större aktieägarna. 

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

NAMN BEFATTNING MEDLEM SEDAN
BOLAGET OCH 

 BOLAGSLEDNINGEN STÖRRE AKTIEÄGARE
Per Sjödell Styrelseordförande 2016 Ja Ja

Rickard Lyko Styrelseledamot 2014 Nej Nej
Gabriel Fitzgerald Styrelseledamot 2014 Ja Nej
Anna Carlqvist Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Marie Nygren Styrelseledamot 2017 Ja Ja

STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

PER SJÖDELL
Född 1972. Styrelseordförande sedan 2016.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, 
Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: 
Styrelseordförande i, och grundare av, 
RDCTYPR SARL – Red City PR. 
Styrelseordförande i Identity Works AB 

och Nordic Morning OY. Styrelseledamot i Stockmann Group 
OY, Project Soar NGO och TeenZapp Limited.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
Aktiebolag Lindex. Styrelseledamot och verkställande direktör för 
Fiskars Sweden AB och Nilsjohan Aktiebolag. Styrelseledamot i 
Bokhandelsgruppen i Sverige AB, Bokus AB och Akademibok-
handelsgruppen AB. Styrelsesuppleant i Avlis AB, Invaw Invest AB 
och Formakademin i Lidköping AB samt verkställande direktör för 
Fiskamin AB.

Aktieägande i Bolaget: Per Sjödell innehar 2 376 stamaktier i 
Bolaget.1) 

RICKARD LYKO
Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Studier i ekonomi, Uppsala 
universitet.

Övriga nuvarande befattningar: 
Styrelseordförande i Lyko Holding AB, 
Lyko Retail AB, B & B Borås AB och 
Lyko Online AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
Bellbox Hårvårdsbaren AB, B & B Stockholm AB och Concept 
YOU AB. Styrelseledamot i Företagarna Dalarna Service AB och 
Företagsamma Dalarna Service AB. Styrelsesuppleant och verkstäl-
lande direktör för Lyko Online AB.

Aktieägande i Bolaget: Rickard Lyko innehar, indirekt tillsam-
mans med närstående, 295 415 stamaktier och 402 790 preferens-
aktier av serie B1 i Bolaget. 

1) I samband med Erbjudandet kommer Per Sjödell sälja aktier, se vidare under avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Ägarstruktur”.
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GABRIEL FITZGERALD
Född 1977. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilekonomexamen i finan-
siell ekonomi, Handelshögskolan i 
Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: 
Styrelseordförande i Acetaria Holding AB, 
Matilda Intressenter AB, Matilda 

 Intressenter Holding AB och Matilda Intressenter IPR AB. 
 Styrelseledamot och verkställande direktör för Fidelio Capital AB. 
Styrelseledamot i Pencey Holding AB, Fitzgerald Invest AB, 
 Bellbox Holding AB, Lyko Retail AB, Fidelio Industries Holding 
AB, Anicura TC AB, Anicura MC AB, Lyko Online AB, B & B 
Borås AB, Fidelio Retail Holding AB, Nn.0 ApS, Chino Holding 
ApS och Chino Holding II ApS. Styrelsesuppleant i Nextmune 
AB, Nextmune HoldCo AB och Nextmune MC AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
GFG Industries AB, GFG Invest AB och Greenfood Real Estate 
AB. Styrelseledamot i RDG Holding AB, Gacrux Holding AB, 
Anicura AB, Anicura Holding AB, Picadeli AB, GFG Consulting 
AB, Bellbox Hårvårdsbaren AB, B & B Stockholm AB, Anicura 
BC AB, Greendeli Investment Holding AB, Greendeli Investment 
AB och Concept YOU AB. Styrelsesuppleant i VBV Holding AB, 
Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB, Djursjukhusgruppen 
i Stockholm Holding AB, AniCura Kalmarsund AB, White Olive 
AB och Cucumis AB.

Aktieägande i Bolaget: Gabriel Fitzgerald innehar inga aktier i 
Bolaget.

ANNA CARLQVIST
Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Studier på magisternivå i 
media- och kommunikation, Uppsala 
universitet, studier på kandidatnivå i 
 etnologi, Lunds universitet samt studier på 
kandidatnivå i finansiering och redovis-
ning, Södertörns högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Bas  
Holding AB och Boom Watch Company AB (publ) samt 
 bolagsman i Jonsson&Carlqvist Handelsbolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
BAS ID AB samt styrelseledamot och verkställande direktör för 
BAS ITG AB.

Aktieägande i Bolaget: Anna Carlqvist innehar inga aktier i 
Bolaget.

MARIE NYGREN
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Studier i ekonomi, 
 Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Vice 
verkställande direktör för Systembolaget 
Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem 
åren): Styrelseledamot i Runsvengruppen  Aktiebolag, AB K14 
Näckströmsgatan, Apotek Hjärtat Holding AB och Apotek 
Hjärtat AB. 

Aktieägande i Bolaget: Marie Nygren innehar inga aktier i 
Bolaget.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

JOANNA HUMMEL
Född 1975. Chief executive officer sedan 
2017.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, 
Stockholms universitet och studier i mana-
gement/administration, University of 
Groningen, Holland.

Övriga nuvarande befattningar: -

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Myself & Friends AB samt ekonomichef (CFO) på Kicks AB.

Aktieägande i Bolaget: Joanna Hummel innehar inga aktier i 
Bolaget.

FREDRIK RUNESSON
Född 1978. Chief financial officer sedan 2013.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, 
Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: -

Tidigare befattningar (senaste fem 
åren): Styrelseledamot i Bellbox Hårvårds-

baren AB, B & B Stockholm AB och B & B Borås AB.

Aktieägande i Bolaget: Fredrik Runesson innehar 1 250 stam-
aktier i Bolaget. 

RICKARD LYKO
Född 1982. Chief digital officer sedan 2015.

Vänligen se under avsnittet ”– Styrelse”.

PETER GUNNARSSON
Född 1981. Chief technical officer sedan 2016.

Utbildning: Studier i data samt media & 
kommunikation, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: 
Styrelseledamot i PEGU AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
PEGU AB.

Aktieägande i Bolaget: Peter Gunnarsson innehar 625 stam-
aktier i Bolaget.

CARINA HÖRSTEDT
Född 1979. Head of HR sedan 2016.

Utbildning: Juris kandidatexamen, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universi-
tet och studier i Human Resources, Lunds 
universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelsesuppleant i Hörstedts Byggservice 

Aktiebolag. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): -

Aktieägande i Bolaget: Carina Hörstedt innehar 625 stamaktier 
i Bolaget. 

SAMUEL ANDERSSON
Född 1986. Retail & Sales manager sedan 
2015.

Utbildning: -

Övriga nuvarande befattningar: Ägare 
av enskilda firman Samuel Andersson.

Tidigare befattningar (senaste fem 
åren): -

Aktieägande i Bolaget: Samuel Andersson innehar inga aktier i 
Bolaget.

MALIN STAVLIND
Född 1968. Head of communication and 
sustainability sedan 2017.

Utbildning: Examen i journalistik, Jour-
nalisthögskolan i Göteborg. 

Övriga nuvarande befattningar:  -

Tidigare befattningar (senaste fem 
åren): VP Business ethics and social 

responsibility på Vestas A/S, Head of Sustainability & Internal 
Communications på Kicks AB samt etikexpert på 
Kriminialvården.

Aktieägande i Bolaget: Malin Stavlind innehar inga aktier i 
Bolaget.
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KARL ELIASON
Född 1977. Chief marketing officer sedan 
2017.

Utbildning: Marknadsekonom DIHM, 
IHM Business School.

Övriga nuvarande befattningar:  -

Tidigare befattningar (senaste fem 
åren): Marknadsdirektör på Hi3G 

Access AB.

Aktieägande i Bolaget: Karl Eliason innehar inga aktier i 
Bolaget.

ANNA PERSSON
Född 1981. Head of supply chain and  
purchasing sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i 
Industriell Ekonomi, Luleå tekniska 
universitet och Kandidatexamen i 
ekonomi, Luleå tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Ägare av Ymse AB.

Aktieägande i Bolaget: Anna Persson innehar inga aktier i 
Bolaget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE 
STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter 
eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intresse-
konflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattnings-
havarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen 
och/eller andra åtaganden.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) represen-
terat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, eller varit 
föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse 
och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigade myndig-
heter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iv) 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvalt-
nings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent.

Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via 
Bolagets adress, c/o Lyko, Kyrkbyvägen 1, 780 50 Vansbro, 
Sverige.

REVISOR
Bolagets revisor är sedan 2014 Ernst & Young Aktiebolag, som på 
årsstämman 2017 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 
2018. Jonas Svensson (född 1968) är huvudansvarig revisor. Jonas 
Svensson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorga-
nisationen för auktoriserade revisorer). Ernst & Young Aktiebolags 
kontorsadress är Jakobsbergsgatan 25-26, 111 44 Stockholm. Ernst 
& Young Aktiebolag har varit revisor under hela den period som 
den historiska finansiella informationen i Prospektet omfattar.1)

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 för Lyko Hair AB 
(numera Lyko Online AB) och Bellbox AB (numera 
Lyko Retail AB) avviker från standardformuleringen. Anmärk-
ningarna hänförde sig till att skatter och avgifter betalats för sent.

1) Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) revisor för räkenskapsåret 2014 var Grant Thornton.
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Lyko är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq 
First North Premier grundas bolagsstyrningen i Bolaget på svensk 
lag samt interna regler och föreskrifter. När Bolaget har noterats på 
Nasdaq First North Premier kommer Bolaget också att följa First 
North Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag 
vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och det 
rekommenderas att bolag på Nasdaq First North Premier tillämpar 
Koden. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i 
sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förut-
sättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa 
lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrnings-
rapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). 

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att aktierna noteras på 
First North Premier. Eventuella avvikelser från Koden kommer att 
redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport, som kommer att 
upprättas för första gången för räkenskapsåret 2017. I den första 
bolagsstyrningsrapporten behöver Bolaget emellertid inte förklara 
avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning 
inte aktualiserats under den tidsperiod som bolagsstyrningsrappor-
ten omfattar. Bolaget förväntar sig per dagen för Prospektet inte att 
rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna 
sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och 
balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val 
av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och 
revisorerna. 

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räken-
skapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolags-
stämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i 
bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller 
genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. 

Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolags-
stämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stäm-
man. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som 
aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman 
måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska 
normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolags-
stämman.

VALBEREDNINGEN
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska 
bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur 
ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av 
minst tre ledamöter och en majoritet av ledamöterna ska vara 
oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst 
en ledamot ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röst-
mässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar 
om Bolagets förvaltning.

Till årsstämman 2018 avser Huvudägarna att föreslå att Bolaget 
beslutar att anta instruktioner för hur valberedningen till årsstäm-
man 2019 ska utses.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna 
fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av sammanträden 
ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman. Ledamöterna i 
valberedningen ska, i samband med sina uppdrag, utföra sina 
uppgifter i enlighet med Koden. Valberedningens huvudsakliga 
uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande 
och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och 
annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valbered-
ningen ska också nominera kandidater till posten som revisor samt 
lämna förslag på arvode till denna. Valbredningen ska tillvarata 
samtliga aktieägares gemensamma intressen i de frågor som faller 
inom valberedningens ansvarsområde.

STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstäm-
man. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets 
förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig 
för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner 
och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera 
Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den opera-
tiva ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsre-
dovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

BOLAGSSTYRNING
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Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrel-
sen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre leda-
möter och högst sju ledamöter utan suppleanter. 

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha 
ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att 
styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt 
sätt. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och 
fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsord-
ningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördel-
ningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande 
direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer 
styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande 
finansiell rapportering. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver 
dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för 
att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelse-
möte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkstäl-
lande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av 
Bolaget. 

Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av fem ordinarie 
ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar 
för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbets-
fördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande 
direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta 

rapporter och sammanställa information från ledningen inför 
styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkstäl-
lande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och 
ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med 
information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera 
 Bolagets finansiella ställning. 

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad 
om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveck-
ling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och 
kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, 
omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig 
betydelse för Bolagets aktieägare.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 
presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive 
ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På extra bolagsstämman 
den 18 september 2017 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens 
ordförande, Per Sjödell, med 300 000 SEK och till Anna Carlqvist 
och Marie Nygren med 150 000 SEK vardera. Styrelsens ledamö-
ter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som 
styrelse ledamöter har upphört.

Arvode till styrelsen under räkenskapsåret 2016
Tabellen nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av 
bolagsstämman erhållit under räkenskapsåret 2016.

NAMN BEFATTNING STYRELSEARVODE (SEK)
Per Sjödell Styrelseordförande 125 000

Rickard Lyko1) Styrelseledamot –
Gabriel Fitzgerald Styrelseledamot –
Marie Nygren2) Styrelseledamot –
Anna Carlqvist2) Styrelseledamot –
Summa 125 000

1) Rickard Lyko har erhållit ersättning på grundval av sin anställning, se vidare under avsnittet ”- Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och ledande befattningshavare”. 
2) Marie Nygren och Anna Carlqvist valdes till styrelseledamöter på extra bolagsstämma den 18 september 2017.
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Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställnings villkor för den verkställande direktören och övriga ledande  befattningshavare 
har fattats av styrelsen.

NAMN
GRUNDLÖN/

STYRELSEARVODE RÖRLIG LÖN
ÖVRIGA

FÖRMÅNER
PENSIONS-

KOSTNADER SUMMA
Joanna Hummel, verkställande direktör1) – – – – –

Övriga ledande befattningshavare2) 3 475 390 349 000 122 216 488 431 4 435 037
Summa 3 475 390 349 000 122 216 488 431 4 435 037

1) Joanna Hummel tillträdde som verkställande direktör den 11 oktober 2017 och erhöll inte någon ersättning från Bolaget under 2016. För information om ersättningen till Håkan Håkansson, som var 
Bolagets verkställande direktör under 2016, se not 10 på sida F-37.

2) Malin Stavlind, Karl Eliason och Anna Persson tillträdde sina nuvarande befattningar, och blev därmed ledande befattningshavare, under 2017 och erhöll inte någon ersättning från Bolaget i dessa roller 
under 2016.

Avtal rörande pensioner baseras på rörliga premier och formuleras i 
enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det 
land där den ledande befattningshavaren är anställd.

För Bolagets verkställande direktör gäller för den anställda en 
uppsägningstid om sex månader och för arbetsgivaren gäller en 
uppsägningstid om nio månader. För två av de övriga ledande 
befattningshavarna gäller för de anställda och arbetsgivaren en 
ömsesidig uppsägningstid om sex månader och för resterande fem 
ledande befattningshavarna gäller för de anställda och arbetsgivaren 
en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Ingen av de ledande 
befattningshavarna har rätt till avgångsvederlag utöver ovanstående 
lön samt övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden.

INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen omfattar kontroll av Bolagets och Koncer-
nens organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är 
att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering 
sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rapporter upprättas 
enligt lag och tillämplig redovisningssed, att Bolagets tillgångar 
skyddas, samt att andra krav efterlevs. Systemet för intern kontroll 
är även avsett att övervaka att Bolagets och Koncernens policyer, 
principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen 
omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivande 
informations- och affärssystem. Bolaget identifierar, bedömer och 
hanterar risker baserat på Bolagets vision och mål. Riskbedömning 
av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs 
 årligen av verkställande direktören, bedömningen presenteras för 
styrelsen. 

Styrelsen ansvarar för intern kontroll. Processer för hantering av 
verksamheten och leverera värde ska fastställas inom verksamhets-
ledningssystem. Verkställande direktören ansvarar för processtruk-
turen inom Koncernen.

En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för 
identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen utföras och 
rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för själv-
utvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna 
kontrollen fungerar. Dessutom utför funktionen för intern kontroll 
omdömen om riskkontroller och interna system enligt den plan 
som överenskommits med styrelse och koncernledning.

REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter 
varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en 
koncernrevisionsberättelse till årsstämman. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högts två 
revisorer och högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är 
Ernst & Young Aktiebolag, med Jonas Svensson som huvudansva-
rig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor”. 

Under 2016 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor 
till 888 957 SEK. 

Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016.
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ALLMÄN INFORMATION
Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 
500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, och antalet aktier 
får inte understiga 950 000 och inte överstiga 3 800 000. Per dagen 
för Prospektet finns det 510 878 stamaktier av serie A, 483 768 
preferensaktier av serie B1, 4 887 preferensaktier av serie B2 samt 
1 preferensaktie av serie C i Bolaget. Aktierna är denominerade i 
SEK och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,500235 SEK. 

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samt-
liga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

De erbjudna aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget 
offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna 
aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Mellan befintliga aktieägare finns ett aktieägaravtal som reglerar 
bland annat bolagsstyrning och aktieöverlåtelser i Bolaget. Aktie-
ägaravtalet kommer upphöra vid noteringen av Bolaget. Lyko 
Holding och de Säljande Aktieägarna har gentemot Cornerstone 
Investors gjort de åtaganden som framgår av avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information – Cornerstone Investors”.

AKTIEOMVANDLING M.M. I SAMBAND MED 
ERBJUDANDET
I samband med Erbjudandet kommer samtliga preferensaktier i 
Bolaget omvandlas till stamaktier (”Aktieomvandlingen”) och 
möjligheten att emittera preferensaktier tas därefter bort så att 
Bolaget endast har ett aktieslag. Därutöver kommer en fondemis-
sion av aktier (”Fondemissionen”) göras till vissa befintliga aktie-
ägare. Vidare kommer 4 460 000 aktier emitteras (”Nyemissio-
nen”) för att tillsammans med 430 474 befintliga aktier i Lyko, 
erbjudas till investerare som anmäler sig i Erbjudandet, se vidare 
avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Styrelsen avser att föreslå att extra bolagsstämma den 11 december 
2017 beslutar om följande åtgärder för att genomföra Aktieom-
vandlingen, Fondemissionen och Nyemissionen:

1.  Varje preferensaktie omvandlas till en ny stamaktie och därefter 
tas möjligheten att emittera preferensaktier bort (innebärande 
att de tidigare stamaktierna kommer att vara det enda kvarva-
rande aktieslaget och därmed benämnas endast aktier).

2.  För att återspegla ett aktieägande bland befintliga aktieägare 
som baseras på varje akties ekonomiska värde och Lykos börs-
värde vid noteringstidpunkten, kommer vissa av de befintliga 
aktieägarna att erhålla ytterligare aktier i Fondemissionen. 
Fondemissionen kommer att omfatta utgivande av 9 850 478 

nya aktier och resultera i en ökning av aktiekapitalet med 
4 927 558 SEK.

3.  4 460 000 nya aktier emitteras till investerare som anmält sig i 
Erbjudandet. Nyemissionen beräknas tillföra Lyko 223 MSEK 
före emissionskostnader. Genom Nyemissionen kommer 
 Bolagets aktiekapital att öka med 2 231 050 SEK, motsvarande 
en utspädningseffekt om 29 procent. 

Ovan angivna steg för att genomföra Aktieomvandlingen, Fond-
emissionen och Nyemissionen beräknas registreras hos Bolags-
verket i samband med noteringen.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED 
AKTIERNA
De erbjudna aktierna är av samma slag och kommer att motsvara 
det som per dagen för Prospektet utgör stamaktier av serie A. 
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklu-
sive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de 
förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Bolaget kan ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier av serie A, 
B-preferensaktier (av upp till 10 serier) samt C-preferensaktier. 
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolags-
stämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i Bolaget.

I samband med noteringen avser styrelsen att föreslå extra bolags-
stämma den 11 december 2017 att besluta om antagande av denna 
bolagsordning vartefter endast stamaktier kan ges ut. Där efter 
kommer varje aktie i Bolaget berättiga innehavaren till en röst på 
bolagsstämma och varje aktieägare ha rätt att rösta för samtliga 
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m
Om Bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ger 
ut nya aktier ska innehavare av stamaktier av serie A, B-preferens-
aktier och C-preferensaktier har företrädesrätt att teckna nya 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 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 det inte kan ske, genom lottning. 

Sker nyemission av aktier inte i samtliga aktieslag av C-preferens-
aktier, B-preferensaktier och stamaktier av serie A, där sådan 
nyemission inte sker mot betalning med apportegendom, ska samt-

AKTIEKAPITAL OCH 
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liga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier av serie A, 
B-preferensaktier eller C-preferensaktier, ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas med stöd av teck-
ningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan bytas 
ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska enbart nya 
B-preferensaktier eller stamaktier av serie A emitteras av respektive 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns 
sedan tidigare. Därvid ska gamla stamaktier av serie A och B-prefe-
rensaktier medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhål-
lande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt 
slag. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt.

I samband med noteringen avser styrelsen att föreslå extra bolags-
stämma den 11 december 2017 att besluta om antagande av denna 
bolagsordning vartefter endast stamaktier kan ges ut. Därefter 
kommer aktieägare om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsop-
tioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvitt-
ningsemission som huvudregel ha företrädesrätt att teckna sådana 
värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före 
emissionen.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Beslutar Bolaget om vinstutdelning eller annan värdeöverföring 
från Bolaget ska alla medel fördelas enligt följande, varvid alla slag 
av stamaktier av serie A inbördes ska äga lika rätt, alla slag av 
B-preferensaktier inbördes ska äga lika rätt samt alla slag av 
C-preferensaktier inbördes ska äga lika rätt. 

C-preferensaktier ska äga företräde framför B-preferensaktier och 
stamaktier av serie A till medel vid vinstutdelning eller annan 
värdeöverföring, intill dess det sammanlagda belopp som har utbe-
talats till innehavare av C-preferensaktier motsvarar ett belopp om 
50 MSEK uppräknat med en faktor motsvarande en årlig utdel-
ning/ränta om (i) 6 procent per år för perioden från och med 1 juli 
2017 till och med 31 december 2017, och (ii) 12 procent per år 
från och med 1 januari 2018 till dagen då behörigt bolagsorgan 
fattar beslut om vinstutdelning respektive annan värdeöverföring 
justerad för eventuell split, fondemission eller dylikt (”C-preferens-
belopp”), (varvid avkastningen ska anses upplupen från dag till dag, 
baserad på ett år om 360 dagar, samt kapitaliserad årsvis i efterskott 
per 31 december varje år). Beloppet om 50 MSEK och den kapita-
liserade utdelningen/räntan ska ha samma senioritet vid vinstutdel-
ning respektive annan värdeöverföring, vilket främst blir relevant i 
en situation där en vinstutdelning eller annan värdeöverföring inte 
täcker hela C-preferensbeloppet.

B-preferensaktier ska, oavsett slag, äga företräde framför stamaktier 
av serie A till medel vid vinstutdelning eller annan värdeöverfö-
ring, intill dess det sammanlagda belopp som har utbetalats till 
innehavare av preferensaktier av det aktuella slaget motsvarar vad 
respektive aktieslag av preferensaktier har tillskjutit bolaget i form 
av teckningslikvid för preferensaktier, uppräknat med en faktor 
motsvarande en årlig utdelning/ränta om 10 procent per år på den 
genomsnittliga teckningskursen för samtliga aktier inom respektive 
aktieslag (varvid avkastningen ska anses upplupen från dag till dag, 
baserad på ett år om 365 dagar, samt kapitaliserad årsvis i efterskott 
per 31 december varje år), från första teckningsdagen till dagen då 
behörigt bolagsorgan fattar beslut om vinstutdelning respektive 
annan värdeöverföring justerad för eventuell split, fondemission 
eller dylikt (”B-preferensbelopp”). Teckningslikviden och den 
kapitaliserade utdelningen/räntan ska ha samma senioritet vid 
vinstutdelning respektive annan värdeöverföring, vilket främst blir 
relevant i en situation där en vinstutdelning eller annan värdeöver-
föring inte täcker hela B-preferensbeloppet.

Innan det att C-preferensbelopp avseende samtliga C-preferens-
aktier av samtliga slag i dess helhet har utbetalats till innehavare av 
C-preferensaktier medför B-preferensaktier respektive stamaktier 
av serie A inte någon rätt till medel vid utdelning, annan värde-
överföring, samt vid upplösning av Bolaget. Efter det att C-prefe-
rensbeloppet avseende C-preferensaktier av visst slag i dess helhet 
har utbetalats till innehavaren av C-preferensaktier, ska C-prefe-
rensaktier av det aktuella slaget inte äga någon ytterligare rätt till 
medel vid utdelning, annan värdeöverföring eller vid upplösning 
av Bolaget.

Innan det att B-preferensbelopp avseende samtliga B-preferensak-
tier av samtliga slag i dess helhet har utbetalats till innehavare av 
B-preferensaktier medför stamaktier av serie A inte någon rätt till 
medel vid utdelning, annan värdeöverföring, samt vid upplösning 
av Bolaget. Efter det att B-preferensbeloppet avseende preferens-
aktier av visst slag i dess helhet har utbetalats till innehavaren av 
preferensaktier, ska B-preferensaktier av det aktuella slaget inte äga 
någon ytterligare rätt till medel vid utdelning, annan värdeöverfö-
ring eller vid upplösning av Bolaget.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktie-
ägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktie-
boken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade 
till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna 
genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men 
betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktie-
ägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan 
fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktie-
ägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig 
hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt, se 
även avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.
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I samband med noteringen avser styrelsen att föreslå extra bolags-
stämma den 11 december 2017 att besluta om antagande av denna 
bolagsordning vartefter endast stamaktier kan ges ut.  Därefter 
kommer samtliga aktier i Bolaget ge lika rätt till utdelning samt till 
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation.

UTDELNINGSPOLICY
Ingen utdelning har lämnats under perioden som den historiska 
finansiella informationen omfattar.

Styrelsen i Lyko kommer under de närmaste åren primärt använda 
genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för 
avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. 
Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till 
utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelse-
resultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditets-
behov samt expansionsplaner.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, 
Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för 
Bolagets aktier. SEB är kontoförande institut. ISIN-koden för 
aktierna är SE0010468918.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets 
aktiekapital sedan 2014, samt de förändringar i antalet aktier och 
aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med note-
ringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Förändring i antal aktier och röster Antal aktier och röster efter transaktionen Aktiekapital (SEK)

Tidpunkt Händelse

Stam- 
aktier 

serie A

Preferens- 
aktier 

serie B1

Preferens- 
aktier 

serie B2

Preferens-
aktier 

serie C

Stam -
aktier 

serie A

Preferens-
aktier 

serie B1

Preferens-
aktier 

serie B2

Prefe-
rens-

aktier 
serie C Förändring Totalt

2014-07-01 Nybildning 50 000 000 – – – 50 000 000 – – – 50 000 50 000

2014-11-28 Sammanläggning –49 999 999 – – – 1 – – – – 50 000

2014-11-28 Uppdelning 98 953 413 – – – 98 953 414 – – – – 50 000

2014-11-28 Nyemission 50 576 707 48 376 707 – – 149 530 121 48 376 707 – – 50 000 100 000

2014-11-28 Minskning1) 98 953 414 – – – 50 576 707 48 376 707 – – –50 000 50 000

2015-12-09 Nyemission 510 876 – 488 654 – 51 087 583 48 376 707 488 654 – 505,05 50 505,05

2017-04-05 Nyemission – – – 1 51 087 583 48 376 707 488 654 1 0,0005 50 505,05

2017-09-29 Fondemission – – – – 51 087 583 48 376 707 488 654 1 449 494,95 500 000

2017-10-31 Fondemission 217 93 46 99 51 087 800 48 376 800 488 700 100 2,276072 500 002,276072

2017-10-31 Sammanläggning –50 576 922 –47 893 032 –483 813 –99 510 878 483 768 4 887 1 – 500 002,276072

2017-12-12 Omstämpling 488 656 –483 768 –4 887 –1 999 534 – – – – 500 002,276072

2017-12-12 Fondemission 9 850 478 – – – 10 850 012 – – – 4 927 557,662268 5 427 559,938340

2017-12-12 Nyemission 4 460 000 – – – 15 310 012 – – – 2 231 049,820497 7 658 609,758837

1) Bolaget har minskat aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, 
ETC.
Per dagen för Prospektet finns det inga utestående teckningsoptio-
ner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument i Bolaget.
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ÄGARSTRUKTUR
Tabellen nedan beskriver Lykos ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet och omedelbart efter Erbjudandets genomförande. 

Ägande före Erbjudandet1)

Efter Erbjudandet (förutsatt att 
 Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet (förutsatt att 
 Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)

Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Aktieägare vars innehav överstiger 5 procent av aktierna
Lyko Holding AB 7 669 089 70,7 % 7 669 089 50,1 % 7 669 089 50,1 %

Bellbox Holding AB 2 593 425 23,9 % 2 342 076 15,3 % 1 913 751 12,5 %

Aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare och övriga aktieägare
Per Sjödell 39 598 0,4 % 32 276 0,2 % 19 799 0,1 %
Fredrik Runesson 20 832 0,2 % 20 832 0,1 % 20 832 0,1 %
Peter Gunnarsson 10 416 0,1 % 10 416 0,1 % 10 416 0,1 %
Carina Hörstedt 10 416 0,1 % 10 416 0,1 % 10 416 0,1 %
Övriga aktieägare 506 236 4,7 % 334 433 2,2 % 41 664 0,3 %
Summa 10 850 012 100,0 % 10 419 538 68,1 % 9 685 967 63,3 %

Swedbank Robur Fonder AB2) – – 1 400 000 9,1 % 1 400 000 9,1 %
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)3) – – 400 000 2,6 % 400 000 2,6 %
Övriga nya aktieägare – – 3 090 474 20,2 % 3 824 045 25,0 % 
Summa – – 15 310 012 31,9 % 15 310 012 36,7 %

1) Under antagande om att Aktieomvandlingen och Fondemissionen genomförts. För mer information se avsnitt ”Aktieomvanling m.m. i samband med Erbjudandet”.
2) Swedbank Robur Fonder AB:s adress är Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg.
3) Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ):s adress är Tegeluddsvägen 11, 115 41 Stockholm.

ÅTAGANDE ATT AVSTÅ FRÅN ATT SÄLJA 
AKTIER
Genom det avtal om placering av aktier som förväntas ingås 
omkring den 11 december 2017 kommer Lyko Holding, Säljande 
Aktieägarna, aktieägande styrelseledamöter och aktieägande 
ledande befattningshavare, att åta sig, med vissa sedvanliga förbe-
håll, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid efter att 
handeln på Nasdaq First North Premier har inletts 
 (”Lock up-perioden”). Lock up-perioden för Lyko Holding 
kommer att vara 540 dagar och för Bellbox Holding AB 180 dagar. 
Lock up-perioden för aktieägande styrelseledamöter och aktieä-
gande ledande befattningshavare, kommer att vara 360 dagar. Efter 
utgången av respektive Lock up-period kan aktierna komma att 
bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på 

aktien. Global Coordinator och Bookrunner kan komma att 
medge undantag från ifråga varande åtaganden. Medgivande av 
undantag från gjorda lock up-åtaganden avgörs från fall till fall och 
kan vara av såväl personlig som affärsmässig karaktär. Bolaget 
kommer i avtalet att åta sig gentemot Global Coordinator och 
Bookrunner bland annat att, med vissa undantag, under en period 
av 360 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Premier, inte utan skriftligt medgivande från 
Global Coordinator och Book runner, besluta eller föreslå bolags-
stämma att besluta om ökning av aktie kapitalet genom emission av 
aktier eller andra finansiella instrument. Se vidare avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Avtal om placering av aktier”.
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Bolagsordning för Lyko Group AB (publ), organisationsnummer 556975-8229

1 § Firma
Bolagets firma är Lyko Group AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning av hårvårds- 
och hudvårdsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt 
idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till 
högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 950 000 stycken och till 
högst 3 800 000 stycken.

Bolagets aktier ska kunna utges av tolv (12) slag, stamaktier av serie 
A (”stamaktier”), preferensaktier av serie B (”B-preferensaktier”), 
där preferensaktier av serie B ska kunna ges ut i tio sifferserier 
(B1-B10) (nedan gemensamt ”serie B”), och preferensaktier av 
serie C (”C-preferensaktier”). Högst en C-preferensaktie kan ges 
ut. Stamaktier och B-preferensaktier ska kunna ges ut till ett antal 
motsvarande hela aktiekapitalet som inte motsvaras av eventuell 
C-preferensaktie. B-preferensaktier av samma sifferserie får endast 
ges ut vid ett tillfälle.

B-preferensaktier som emitterats samma dag och har samma 
uppräkningsfaktor (se § 6) får inte ges ut till samma teckningskurs 
per aktie, om inte villkoren för respektive slag av B-preferensaktier 
föreskriver skilda teckningsdatum. Samtliga aktier tillhörande 
samma slag av B-preferensaktier ska ha samma teckningsdag.

§ 5 Rösträtt
Samtliga aktier ska medföra en (1) röst vardera.

§ 6 Vinstutdelning eller annan värdeöverföring 
Vid vinstutdelning eller annan värdeöverföring från bolaget ska alla 
medel fördelas enligt följande, varvid alla slag av stamaktier inbör-
des ska äga lika rätt, alla slag av B-preferensaktier inbördes ska äga 
lika rätt samt alla slag av C-preferensaktier inbördes ska äga lika 
rätt. 

C-preferensaktier ska äga företräde framför B-preferensaktier och 
stamaktier till medel vid vinstutdelning eller annan värdeöver-
föring, intill dess det sammanlagda belopp som har utbetalats till 

innehavare av C-preferensaktier motsvarar ett belopp om 
50 000 000 kronor uppräknat med en faktor motsvarande en årlig 
utdelning/ränta om (i) 6 procent per år för perioden från och med 
1 juli 2017 till och med 31 december 2017, och (ii) 12 procent per 
år från och med 1 januari 2018 till dagen då behörigt bolagsorgan 
fattar beslut om vinstutdelning respektive annan värdeöverföring 
justerad för eventuell split, fondemission eller dylikt (”C-preferens-
belopp”), (varvid avkastningen ska anses upplupen från dag till dag, 
baserad på ett år om 360 dagar, samt kapitaliserad årsvis i efterskott 
per den 31 december varje år). Beloppet om 50 000 000 kronor 
och den kapitaliserade utdelningen/räntan ska ha samma senioritet 
vid vinstutdelning respektive annan värdeöverföring, vilket främst 
blir relevant i en situation där en vinstutdelning eller annan värdeö-
verföring inte täcker hela C-preferensbeloppet.

B-preferensaktier ska, oavsett slag, äga företräde framför stamaktier 
till medel vid vinstutdelning eller annan värdeöverföring, intill dess 
det sammanlagda belopp som har utbetalats till innehavare av 
preferensaktier av det aktuella slaget motsvarar vad respektive 
aktieslag av preferensaktier har tillskjutit bolaget i form av teck-
ningslikvid för preferensaktier, uppräknat med en faktor motsva-
rande en årlig utdelning/ränta om 10 procent per år på den 
genomsnittliga teckningskursen för samtliga aktier inom respektive 
aktieslag (varvid avkastningen ska anses upplupen från dag till dag, 
baserad på ett år om 365 dagar, samt kapitaliserad årsvis i efterskott 
per den 31 december varje år), från första teckningsdagen till dagen 
då behörigt bolagsorgan fattar beslut om vinstutdelning respektive 
annan värdeöverföring justerad för eventuell split, fondemission 
eller dylikt (”B-preferensbelopp”). Teckningslikviden och den 
kapitaliserade utdelningen/räntan ska ha samma senioritet vid 
vinstutdelning respektive annan värdeöverföring, vilket främst blir 
relevant i en situation där en vinstutdelning eller annan värdeöver-
föring inte täcker hela B-preferensbeloppet.

Innan det att C-preferensbelopp avseende samtliga C-preferensak-
tier av samtliga slag i dess helhet har utbetalats till innehavare av 
C-preferensaktier medför B-preferensaktier respektive stamaktier 
inte någon rätt till medel vid utdelning, annan värdeöverföring, 
samt vid upplösning av bolaget. Efter det att C-preferensbeloppet 
avseende C-preferensaktier av visst slag i dess helhet har utbetalats 
till innehavaren av C-preferensaktier, ska C-preferensaktier av det 
aktuella slaget inte äga någon ytterligare rätt till medel vid utdel-
ning, annan värdeöverföring eller vid upplösning av bolaget.
Innan det att B-preferensbelopp avseende samtliga B-preferensak-
tier av samtliga slag i dess helhet har utbetalats till innehavare av 
B-preferensaktier medför stamaktier inte någon rätt till medel vid 
utdelning, annan värdeöverföring, samt vid upplösning av bolaget. 
Efter det att B-preferensbeloppet avseende preferensaktier av visst 
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slag i dess helhet har utbetalats till innehavaren av preferensaktier, 
ska B-preferensaktier av det aktuella slaget inte äga någon ytterli-
gare rätt till medel vid utdelning, annan värdeöverföring eller vid 
upplösning av bolaget.

§ 7 Bolagets upplösning
Vid bolagets upplösning ska C-preferensaktier, B-preferensaktier 
och stamaktier ha rätt att erhålla tillgångar i enlighet med den 
ordning som enligt ovan gäller vid vinstutdelning och 
värdeöverföring.

§ 8 Emission
Vid nyemission av C-preferensaktier, B-preferensaktier eller stam-
aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare 
av C-preferensaktier, B-preferensaktier eller stamaktier äga företrä-
desrätt att teckna nya 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 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 det 
inte kan ske, genom lottning.

Sker nyemission av aktier inte i samtliga aktieslag av C-preferens-
aktier, B-preferensaktier och stamaktier, där sådan nyemission inte 
sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är stamaktier B-preferensaktier eller 
C-preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhål-
lande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas med stöd av teck-
ningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan bytas 
ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska enbart nya 
B-preferensaktier eller stamaktier emitteras av respektive aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidi-
gare. Därvid ska gamla stamaktier och B-preferensaktier medföra 
rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i 
aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjlig-
heten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

§ 9 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 
tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

§ 12 Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två 
(2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, 
revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bola-
gets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 14 Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska 
dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket 
aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stäm-
man. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst 
två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med 
anmälan om deltagande.

§ 15 Ärenden på årsstämman
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4.  Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna 

protokollet;
5.  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad;
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, 

i förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse;

7.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning;

8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen;

9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör;

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande 
fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12.  Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer 

och revisorssuppleanter;
13.  Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen.
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NOTERINGEN

Bolagsordning för Lyko Group AB (publ), organisationsnummer 556975-8229.1)

1 § Firma
Bolagets firma är Lyko Group AB (publ).

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning av hårvårds- 
och hudvårdsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt 
idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och till 
högst 20 000 000 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 stycken och 
till högst 40 000 000 stycken.

6 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument.

7 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

8 § Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 
tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

9 § Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två 
(2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, 
revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag.

10 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
 bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

11 § Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska 
dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket 
aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stäm-
man. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst 
två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med 
anmälan om deltagande.

12 § Ärenden på årsstämman
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4.  Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna 

protokollet;
5.  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad;
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, 

i förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse;

7.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning;

8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen;

9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör;

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande 
fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12.  Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer 

och revisorssuppleanter;
13.  Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen.

1) Styrelsen avser att föreslå extra bolagsstämma den 11 december 2017 att besluta om antagande av denna bolagsordning.
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LEGAL KONCERNSTRUKTUR 
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. 
Moderbolaget Lyko Group AB (publ) (organisationsnummer 
556975-8229) är ett svenskt publikt aktiebolag och bildades 
13 juni 2014 och registrerades vid Bolagsverket 1 juli 2014. 
 Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Bolaget är per dagen för Prospektet moderbolag till fyra dotter-
bolag, inklusive dotterbolag i Sverige och Norge. Koncernstruktu-
ren framgår av bilden nedan.

LEGALA FRÅGOR OCH 
KOMPLETTERANDE INFORMATION

LYKO ONLINE AB
(556740-9502)

LYKO RETAIL AB
(556575-3018)

LYKO GROUP AB
(556975-8229)

LYKO AS
(983 978 576)

B&B BORÅS AB
(556933-4849)

VÄSENTLIGA AVTAL
Avtal avseende Koncernens produkter
Eftersom att Koncernens kunder är privatpersoner som antingen 
köper varor direkt i butik eller på Koncernens webbutik, ingås inga 
formella kundavtal. Bolaget ingår leverantörsavtal för de produkter 
som Bolaget säljer till sina kunder direkt med varumärkesleveran-
törerna eller deras distributörer. De väsentliga leverantörsavtalen 
består av samarbetsavtal som alla löper tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 3 månader. Bolaget gör sedan avrop på önskad 
kvantitet av produkter under dessa avtal och är inte bundet av 
några volymåtaganden. Samarbetsavtalen innehåller bland annat 
bestämmelser om rabatter, betalningsvillkor och allmänna beställ-
ningsvillkor samt vissa åtaganden för Bolaget avseende produktex-
ponering. I övrigt saknar samarbetsavtalen generellt materiella 
bestämmelser varför köplagen (1990:931) är tillämplig på avtalsre-
lationen mellan Bolaget och dess leverantörer i övrigt. Bolaget har 
med vissa av leverantörerna ingått tilläggsavtal avseende bland 
annat produktåterkallelse och produktmärkning innehållande 
ansvarsbegränsningar för Bolaget samt skadelöshetsförbindelser 
från leverantörerna.

Leverantörsavtal med Loréal Sverige AB
Bolaget har ingått samarbetsavtal med Loréal Sverige AB 
(”Loréal”) som stod för cirka 12 procent av Bolagets totala inköp 
under 2016. Bolaget är bundet av Loréals allmänna försäljnings-
villkor som generellt är leverantörsvänliga. Villkoren innehåller 
bland annat ansvarsbegränsningar till fördel för Loréal.

Övriga leverantörsavtal
Bolag inom Koncernen har bland annat ingått leverantörsavtal 
avseende logistik och transport samt betallösningar. Avtalen bygger 
på leverantörernas mallar och är generellt leverantörsvänliga. 
Vidare har Qliro en exklusiv rätt att tillhandahålla betalsätt (inklu-
sive men inte begränsat till faktura, delbetalning och kampanjer 
samt hantering av kortbetalning och direktbanköverföring) till 
e-butik. Qliro har även en exklusiv rätt att tillhandahålla faktura, 
delbetalning och kampanj under avtalstiden vad gäller fysiska 
butiker. 
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Förvärvs- och aktieteckningsavtal
Lyko Holding och Bellbox Holding AB ingick den 18 november 
2014 avtal avseende sammanslagningen av Lyko Hair AB (nuva-
rande Lyko Online AB) och Bellbox AB (nuvarande Lyko Retail 
AB). Sammanslagningen skedde genom två avtal, dels ett avtal 
avseende teckning av aktier (En. subscription agreement) och dels ett 
aktieöverlåtelseavtal (En. share transfer agreement).

Enligt avtalet avseende teckning av aktier emitterade Bolaget aktier 
till bland andra Lyko Holding och Bellbox Holding AB genom en 
apportemission. Apportegendomen bestod av att Lyko Holding 
betalade de aktier som det tecknade sig för i Bolaget genom att till-
föra samtliga aktier i sitt helägda dotterbolag Lyko Hair AB (nuva-
rande Lyko Online AB) och att Bellbox Holding AB tillförde cirka 
8 procent av aktierna i sitt helägda dotterbolag Bellbox AB (nuva-
rande Lyko Retail AB) som betalning för de aktier i Bolaget som 
det tecknade sig för.

Resterande 92 procent av aktierna i Bellbox AB (nuvarande 
Lyko Retail AB) som innehades av Bellbox Holding AB överläts 
samtidigt från Bellbox Holding AB till Bolaget enligt ett aktieöver-
låtelseavtal. Köpeskillingen för de resterande aktierna i Lyko Retail 
uppgick till 191 439 259,21 SEK och betalades genom att Bolaget 
ställde ut en revers på hela beloppet till Bellbox Holding AB.

Hyresavtal
Koncernen hyr ett trettiotal lokaler i vilka butiker och salonger 
inryms. Butikerna och salongerna återfinns främst i gallerior och 
köpcentrum. Hyresavtalen utgörs uteslutande av så kallade 
centrumavtal där hyresavtalet utöver att reglera själva lokalhyran 
även reglerar samverkan mellan butiksinnehavare, skyldigheter att 
tillhandahålla visst sortiment och i förekommande fall under visst 
varumärke, att hålla vissa öppettider samt övriga åtaganden till 
exempel skyldighet att bidra till gemensam marknadsföringsbudget 
för det aktuella köpcentret. Hyresavtalen är generellt ingångna för 
en hyresperiod om tre till tio år och hyran är i de flesta fall omsätt-
ningsbaserad och motsvarar ett belopp om mellan sex till tio 
procent av den aktuella butikens omsättning. 

Koncernen hyr även kontorslokaler i Stockholm där nuvarande 
hyresperiod sträcker sig fram till och med den 31 augusti 2021, 
samt en kontors- och lagerlokal i Vansbro i vilken Koncernens 
centrallager är inrymt. Lokalerna i Vansbro förhyrs genom ett 
löpande hyresavtal som förlängs ett år i taget om uppsägning ej 
sker, nuvarande hyresperiod sträcker sig till och med den 31 juli 
2018. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Koncernen är registrerad innehavare av varumärkesregistreringar i 
Sverige, EU och Norge, bland andra LYKO, HAPPY CRAZY 
MINE och HIGHLIGHT YOURSELF. Koncernen innehar över 
40 domännamn bland andra Lyko.se, bellbox.se, lykohair.se och 
happycrazymine.se. 

FÖRSÄKRING
Koncernen har bland annat butiksförsäkring, tjänstereseförsäkring, 
yrkesskadeförsäkring, försäkringar för lager och webbshop samt 
försäkring för VD- och styrelseansvar. 

Bolaget anser att Koncernens försäkringar är tillräckliga med 
hänsyn till de risker som normalt är förenade med Koncernens 
verksamhet. Det finns dock ingen garanti för att Koncernen inte 
drabbas av förluster som inte täcks av dess försäkringar. 

TVISTER
Inom ramen för den löpande verksamheten är Bolaget från tid till 
annan involverat i tvister och andra rättsliga förfaranden, exempel-
vis tvister med anställda. Bolaget har dock inte varit involverat i 
någon tvist eller något skiljeförfarande (inklusive ännu icke 
avgjorda ärenden) under de senaste tolv månaderna som har haft 
eller skulle kunna få betydande effekt på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. Bolaget känner inte heller till att 
några sådana förfarande skulle kunna uppkomma.

AVTAL OM PLACERING AV AKTIER
Enligt villkoren i ett avtal om placering av aktier som avses ingås 
omkring den 11 december 2017 mellan Bolaget, Säljande Aktie-
ägarna samt Global Coordinator och Bookrunner, (”Placerings-
avtalet”) åtar sig Säljande Aktieägarna att avyttra högst cirka 3 
procent av aktierna i Bolaget efter Nyemissionens genomförande 
till de köpare som anvisas av Global Coordinator och Bookrunner, 
alternativt såvida Global Coordinator och Bookrunner misslyckas 
har Global Coordinator och Bookrunner åtagit sig att själva 
förvärva de aktier som omfattas av Erbjudandet. De Säljande 
Aktieägarna avser vidare lämna en Övertilldelnings option som 
innebär en utfästelse att, på begäran av Global Coordinator och 
Bookrunner senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets 
aktier, avyttra ytterligare högst cirka 5 procent av aktierna, 
mot svarande sammanlagt cirka 8 procent av det totala antalet aktier 
i Bolaget efter Nyemissionens genomförande. Övertilldelnings-
optionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldel-
ning inom ramen för Erbjudandet.

Genom Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga garantier till 
Global Coordinator och Bookrunner, främst avseende att informa-
tionen i Prospektet är korrekt, att Prospektet och Erbjudandet 
uppfyller relevanta krav i lagar och regelverk samt att inga legala 
eller andra hinder föreligger för Bolaget att ingå avtalet eller för 
Erbjudandets genomförande. Placeringsavtalet föreskriver att 
Global Coordinator och Bookrunner åtaganden att förmedla 
köpare till eller, för det fall Global Coordinator och Bookrunner 
misslyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbju-
dandet är villkorade bland annat av att garantierna som lämnas av 
Bolaget och Säljande Aktieägarna är korrekta. Enligt Placerings-
avtalet kommer Bolaget att, med sedvanligt förbehåll, åta sig att 
under vissa förutsättningar hålla Global Coordinator och 
Bookrunner skadeslösa mot vissa anspråk. 

Genom Placeringsavtalet kommer Lyko Holding och Säljande 
Aktieägarna, att åta sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina 
respektive innehav under Lock up-perioden (se vidare avsnittet 
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”Aktiekapital och ägarförhållanden – Åtagande att avstå från att sälja 
aktier”). I enlighet med Placeringsavtalet kommer dessutom 
 Bolaget att åta sig, att inte (i) emittera, erbjuda, pantsätta, sälja, åta 
sig att sälja, eller annars överföra eller avyttra, direkt eller indirekt, 
några aktier i Bolaget eller några andra värdepapper som kan 
konverteras till eller möjliga att utnyttja eller byta till sådana aktier, 
eller (ii) köpa eller sälja option eller annat instrument eller ingå 
swap-avtal eller andra arrangemang som helt eller delvis överlåter 
den ekonomiska risken förknippade med ägandet av aktie i Bolaget 
till annan förrän  tidigast 360 dagar efter dagen då handel på Nasdaq 
First North Premier inleds. Global Coordinator och Bookrunner 
kan dock medge undantag från dessa begränsningar.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Global Coordinator och 
Bookrunner komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla 
marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall 
kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliserings-
transaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North 
Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att 
genomföras när som helst under perioden som börjar på första 
dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och 
avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Global Coordinator och 
Bookrunner har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabi-
lisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att 
genomföras. 

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som 
helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer trans-
aktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som 
fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handels-

dagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Global Coordi-
nator och Bookrunner offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har 
utförts. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång 
kommer Global Coordinator och Bookrunner att offentliggöra 
huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilise-
ringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, 
samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för 
vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner 
genomfördes.

CORNERSTONE INVESTORS
Swedbank Robur Fonder AB och Länsförsäkringar Fond-
förvaltning AB (publ) har gentemot Global Coordinator och 
Bookrunner, Lyko Holding, de Säljande Aktieägarna och 
 Bolaget åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för motsvarande 
sammanlagt 90 MSEK. Cornerstone Investors kommer 
 sammanlagt att inneha cirka 12 procent av antalet aktier och röster 
i  Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Cornerstone Investors 
erhåller ingen ersättning för sina respektive åtaganden och deras 
investeringar görs på samma villkor som övriga investerare i 
 Erbjudandet. Global Coordinator och Bookrunner, Lyko 
Holding, de Säljande Aktieägarna och styrelsen för Bolaget 
 bedömer att Cornerstone Investors har god kredit värdighet och 
således kommer att kunna infria sina respektive åtaganden. 
Cornerstone Investors åtaganden är emellertid inte säkerställda 
genom bank garanti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande 
arrangemang. Cornerstone Investors åtaganden är förenade med 
vissa villkor avseende bland annat att en viss spridning av Bolagets 
aktier uppnås i samband med Erbjudandet samt att Erbjudandet 
genomförs inom en viss tid. 

CORNERSTONE INVESTOR ÅTAGANDE (BELOPP I SEK) ADRESS
Swedbank Robur Fonder AB 70 000 000 Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) 20 000 000 Tegeluddsvägen 11, 115 41 Stockholm

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Lyko har en skuld till Bellbox Holding AB, vilken är kopplade till 
Lykos förvärv av Lyko Retail den 18 november 2014. För mer 
information, se avsnitten ”Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan 
finansiell information – Kapitalstruktur i samband med noteringen” samt 
”– Väsentliga avtal – Förvärvs- och aktieteckningsavtal”. Denna skuld 
finns även beskriven i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 
2017 – 30 september 2017 på sidan F-16 och i not 32 avseende 
transaktioner med närstående i årsredovisning för 2016 på sidan 
F-45. Därutöver beskrivs anställda och personalkostnader i not 10 i 
årsredovisning för 2016 på sidan F-36-F-37.

Efter den 30 september 2017 har Lyko inte genomfört några trans-
aktioner med närstående.

Samtliga transaktioner med närstående har gjorts på marknadsmäs-
siga villkor.

RÅDGIVARES INTRESSEN
I samband med Erbjudandet tillhandahåller Global Coordinator 
och Bookrunner finansiell rådgivning och andra tjänster till 
 Bolaget, Lyko Holding och de Säljande Aktieägarna, för vilka 
Global Coordinator och Bookrunner kommer att erhålla en provi-
sion att betalas av Bolaget. Därutöver kan Bolaget välja att betala en 
diskretionär ersättning till Global Coordinator och Bookrunner 
som beräknas som en på förhand avtalat procentsats av bruttointäk-
terna från försäljningen av aktier i Erbjudandet. Den totala 
kompensationen som Global Coordinator och Bookrunner 
kommer att erhålla beror på utfallet av Erbjudandet. 

Från tid till annan kommer Global Coordinator och Bookrunner 
att tillhandahålla tjänster, inom den ordinarie verksamheten och i 
samband med andra transaktioner, till Bolaget, Lyko Holding och 
de Säljande Aktieägarna och till dem närstående parter.

Advokatfirman Vinge KB har agerat legala rådgivare i samband 
med Erbjudandet och noteringen och kan komma att tillhanda-
hålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.
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KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET
Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet och noteringen på 
Nasdaq First North Premier beräknas uppgå till omkring 
20 MSEK.  Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till provisions-
ersättning till Global Coordinator och Bookrunner, skattemässig 
och juridisk rådgivning,  revisorer samt tryckning och distribution 
av prospektet.

Nyemissionen beräknas tillföra Lyko cirka 223 MSEK före 
 emissionskostnader.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM 
HÄNVISNING
Följande delar av nedanstående årsredovisningar och finansiella 
information är införlivade genom hänvisning och utgör en del av 
Prospektet under dess giltighet samt ska läsas som en del därav.

Följande delar av Lyko Hair AB:s (numera Lyko Online AB) 
 årsredovisning för räkenskapsåret 2014:

 ● Resultaträkningen på sida 3;
 ● Balansräkningen på sidorna 4-6;
 ● Tilläggsupplysningar och noter på sidorna 7-14; samt
 ● Revisorsberättelsen på sista sidan i årsredovisningen; och

Följande delar av Bellbox AB:s (numera Lyko Retail AB) årsredo-
visning för räkenskapsåret 2014:

 ● Resultaträkningen på sida 3;
 ● Balansräkningen på sidorna 4-5;
 ● Kassaflödesanalysen på sida 6;
 ● Tilläggsupplysningar och noter på sidorna 7-14; samt
 ● Revisorsberättelsen på sista sidan i årsredovisningen.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA 
FÖR INSPEKTION
Lykos och Lykos dotterbolags (i) bolagsordningar, samt (ii) årsredo-
visningar för räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016 inklusive revi-
sionsberättelse, hålls tillgängliga för inspektion under kontorstid på 
Bolagets kontor på Kyrkbyvägen 1, 780 50 Vansbro, Sverige. Dessa 
handlingar finns även tillgängliga i elektronisk form på Lykos 
webbplats, (www).lyko.se.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av  Erbjudandet och upptagandet 
till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq First North Premier för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat 
 skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd 
endast som  generell information avseende aktierna i Bolaget från och med det att aktierna har upptagits till handel på 
Nasdaq First North Premier.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Sammanfattningen behandlar inte:

 ● Andra aktieslag än stamaktier av serie A,

 ● Situationer då aktier innehas som lagertillgång i 
näringsverksamhet,

 ● Situationer då aktier innehas av kommandit- eller 
handelsbolag,

 ● Situationer då aktier förvaras på ett investerings-
sparkonto och omfattas av särskilda regler om 
schablonbeskattning,

 ● De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklu-
sive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren 
innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbeting-
ade (skattemässigt),

 ● De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga 
på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag 
eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana 
aktier,

 ● De särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska 
personer som gör eller återför investeraravdrag, 

 ● Utländska företag som bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige, eller

 ● Utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskate-
gorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktie-
ägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skatte-
konsekvenser som Erbjudandet och upptagandet till 
handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq First North 
Premier kan medföra för dennes del, inklusive tillämplig-
heten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 
Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet att 
aktierna i Bolaget anses vara marknadsnoterade i skatte-
hänseende (skulle aktierna inte anses vara marknadsno-
terade gäller delvis andra skatteregler än de nedan redovi-
sade). Någon garanti för att aktierna kommer att anses 
vara marknadsnoterade lämnas dock inte.

FYSISKA PERSONER
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapital-
vinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgif-
ter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemen-
samt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden använ-
das. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på 
aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som 
aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefon-
der). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda 
 kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 
70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion 
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastig-
hetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 
procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår.
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För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
 innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

TILLDELNING TILL ANSTÄLLDA
Normalt sker ingen beskattning vid tilldelning av aktier. Beträf-
fande anställda kan dock tilldelning av aktier i vissa fall aktualisera 
förmånsbeskattning. Någon förmånsbeskattning bör dock inte 
aktualiseras om de anställda (inklusive styrelseledamöter och supp-
leanter samt nuvarande aktieägare), på samma villkor som andra, 
förvärvar högst 20 procent av det totala antalet utbjudna aktier och 
den anställde därvid inte förvärvar aktier för mer än 30 000 SEK.

AKTIEBOLAG
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga 
kapitalv inster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procents skatt. Beräkning av kapital-
vinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska 
personer enligt vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlus-
ten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte 
kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det 
föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen 
begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstid-
punkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens 
bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan vara 
tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, 
exempelvis investmentföretag.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och 
återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har 
riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett 
visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskattesatsen är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal. I Sverige verkställer 
normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Sveriges skatteavtal 
medger generellt nedsättning av källskatten till avtalets skattesats 
direkt vid utdelningstillfället förutsatt att Euroclear Sweden eller 
förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter om den utdelningsberät-
tigade. Investerare berättigade till en reducerad skattesats enligt 
skatteavtal kan begära återbetalning från Skatteverket om källskatt 
har innehållits med en högre skattesats.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinst-
beskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare 
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige 
vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle under det 
kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalen-
deråren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom skatteavtal.
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ABGSC ABG Sundal Collier AB.

Cornerstone Investors Swedbank Robur Fonder AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ).

CRM Kundvård (Eng. Customer relationship management).

Erbjudandet Erbjudandet av aktier i enlighet med Prospektet.

Erbjudandepriset 50 SEK per aktie.

EUR Euro.

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB.

Nasdaq First North Premier En alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.

Global Coordinator och 
Bookrunner

ABGSC.

Huvudägarna Lyko Holding AB och Bellbox Holding AB.

Koden Svensk kod för bolagsstyrning.

Lyko, Bolaget eller Koncernen Lyko Group AB (publ), Koncernen inom vilken Lyko Group AB (publ) är moderbolag eller ett 
dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget.

Lyko Holding Lyko Holding AB.

MEUR Miljoner euro.

MSEK Miljoner svenska kronor.

Omnikanalplattform Omnikanalbaserad handelsplattform. Med omnikanal avses försäljning genom ett flertal kanaler, 
med fokus på en helintegrerad konsumentupplevelse och harmoniserad prisbild över samtliga 
kanaler.

Placeringsavtalet Avtalet om placering av aktier som beskrivs i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – 
Avtal om placering av aktier”.

Prospektet Detta prospekt.

SEK Svenska kronor.

Säljande Aktieägarna Bellbox Holding AB, med adress c/o Fidelio Capital AB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm,  
Shikra Capital AB, med adress Högstigen 1, 182 73 Stocksund, Terry Holdings AB, med adress  
Malmskillnadsgatan 60, 111 38 Stockholm och Per Sjödell, med adress Runmarö Söderby 834, 
130 38 Runmarö.

USD Amerikanska dollar.

DEFINITIONSLISTA
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Lyko är en hårvård- och skönhetsspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den 
professionella hårvården. Vi har och fortsätter att bryta mark via vår digitala plattform där vi är 

marknadsledare och erbjuder marknadens bredaste sortiment, samt via en väletablerad fysisk närvaro genom 
våra integrerade butiker och salonger. Verksamheten består av webbplatserna Lyko.se, Lyko.no samt 39 

helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge. 

Vi drivs av att lyfta fram och lyfta upp det bästa i människor i vår omvärld. Med över 43,000 produkter 
från mer än 1,000 varumärken vill vi vara det självklara valet för hårvård och skönhet. Vi tror helt enkelt 

att människor som får verktyg att utrycka sig och känna sig sedda, gör världen till en lite bättre plats. 

   
Totala intäkter Försäljningstillväxt Justerad EBITDA-marginal 

 

534,6 MSEK +17,6% 
 

7,4% 
 

   

 

• Rörelsens intäkter uppgick till 196,4 (159,4) 
MSEK. 

• Försäljningstillväxten var 23,2 (26,2) procent. 
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 (52,1) 

procent. 
• EBITDA uppgick till 13,8 (21,7) MSEK. 
• EBITDA-marginalen uppgick till 7,0 (13,6) 

procent. 
• Justerad EBITDA uppgick till 20,1 (21,7) MSEK. 
• Justerad EBITDA-marginal uppgick till 10,2 

(13,6) procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (17,3) MSEK. 
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 (10,9) 

procent. 

• Rörelsens intäkter uppgick till 534,6 (454,6) 
MSEK. 

• Försäljningstillväxten var 17,6 (31,3) procent. 
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,8 (51,1) 

procent. 
• EBITDA uppgick till 32,4 (37,3) MSEK. 
• EBITDA-marginalen uppgick till 6,1 (8,2) 

procent. 
• Justerad EBITDA uppgick till 39,8 (37,3) MSEK. 
• Justerad EBITDA-marginal uppgick till 7,4 (8,2) 

procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (25,4) MSEK. 
• Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 (5,6) procent.

  

 
Se definitioner i slutet av rapporten  

2017 2016 2017 2016 2016/2017 2016
(KSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt - sep jan-dec

Totala intäkter 196 358 159 365 534 554 454 634 737 737 657 817
EBITDA 13 784 21 658 32 356 37 276 47 087 52 008
Justerad EBITDA 20 060 21 658 39 818 37 276 54 549 52 008
Rörelseresultat (EBIT) 7 903 17 331 15 655 25 361 25 099 34 804
Periodens resultat -10 632 9 778 -25 473 6 293 -26 907 4 859
Bruttovinstmarginal % 51,1% 52,1% 51,8% 51,1% 51,7% 51,2%
EBITDA-marginal % 7,0% 13,6% 6,1% 8,2% 6,4% 7,9%
Rörelsemarginal % 4,0% 10,9% 2,9% 5,6% 3,4% 5,3%
Soliditet % 16,4% 24,0% 16,4% 24,0% 16,4% 21,9%
Resultat per stamaktie (kr) -0,23 0,17 -0,57 0,05 -0,62 0,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 318 12 083 -17 102 7 818 15 906 40 826



Historisk Finansiell inFormation

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)F-4

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT januari - september 2017    3 
 

Bra förutsättningar att med god lönsamhet ta marknadsandelar 

Som nytillträdd VD för Lyko är jag imponerad över den passion och kunskap som genomsyrar organisationen. Vi är en 
ledande aktör inom professionell hårvård och skönhet med ambition att förändra branschen. Positionen vi besitter är unik 
– med lika andelar av omsättningen som kommer från segmentet Online som från segmentet Retail. Våra fysiska butiker 
erbjuder dessutom salongsverksamhet som ytterligare skapar unicitet samt legitimitet för vår position som en ledande 
aktör. 
 

 
Jag är nöjd med den fortsatt starka tillväxten om 23,2 procent som präglar det tredje 
kvartalet. Tillväxten är framförallt driven av segmentet Online som växer med 37,1 
procent och där ett ökat antal kunder samt kunder som köper fler artiklar bidrar positivt 
till utvecklingen. Våra integrerade butiker och salonger växer samtidigt med 10,8 procent, 
vilket drivs av ett ökat antal besökare som dessutom konverteras till kunder i högre 
utsträckning. Bruttovinstmarginalen har försämrats något främst till följd av att vi i 
perioden har en minskad andel tjänsteförsäljning, vilken beräknas med 100 procent 
bruttovinstmarginal, i relation till de totala intäkterna vilket medför att 
bruttovinstmarginalen för kvartalet minskar med 0,6 procentenheter i jämförelse med 
föregående år. 
 

Mycket glädjande är att vi under tredje kvartalet öppnat vår 39:e butik belägen i centrala Örnsköldsvik. Vi ser en fortsatt 
potential i att öka vår fysiska närvaro för att öka kännedom, skapa legitimitet och nå ut till fler kunder med våra integrerade 
butiker och salonger. Lykos etablering på den norska marknaden, vilket omfattar en butik i Vinterbro samt Lyko.no, 
genererar en liten del av vår totala försäljning. Med det sagt är det först under 2017 som vi på allvar börjat bearbeta den 
norska onlinemarknaden för att ta marknadsandelar. Jag ser framför mig möjligheten för ytterligare geografisk expansion 
och att fler kunder ska kunna ta del av Lykos unika koncept framöver.  
 

 
Jag ser fler och fler varumärkesägare som får upp intresset för digitala affärer och som får en ökad förståelse för den 
förflyttning som sker såväl generellt inom retail som för skönhet. Lykos position som marknadsledare online och som 
specialist ger oss bra förutsättningar att med god lönsamhet ta ytterligare marknadsandelar och stärka positionen i samtliga 
marknader där vi verkar. Vår affär gynnas av övergripande trender, såsom ökad onlinehandel och ökad tillväxt för 
specialister jämfört generalister.  
 

 

Joanna Hummel, VD 

Stockholm den 1 november 2017 
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Koncernens intäkter uppgick till 196,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,2% jämfört med tredje kvartalet 2016. 
Intäkterna för koncernen ökar stadigt och vi har en stark tillväxt för verksamheten totalt sett sedan nuvarande 
koncernstruktur skapades.  
 

 
 
Tillväxten drivs av en stark utveckling i segmentet Online som påvisar en ökad försäljning under perioden med 37,1% 
jämfört med samma period föregående år. Antal besökare Online ökade under perioden med 27,3% vilket främst drivs av 
besökare via mobiltelefon, nu uppgående till 67% av totalt antal besökare. Trots en ökad trafik via mobila enheter har vi 
en konvertering i nivå med föregående år. Tillväxten drivs vidare av att kunderna genererar ett ökat genomsnittligt värde 
per köp vilket förklaras av ett ökat antal produkter per köp. 
 
Segmentet Retail ökar sina totala intäkter med 10,8% jämfört med samma period föregående år och de totala intäkterna 
för koncernens jämförbara butiker ökade med 4,1% under perioden. Tillväxten drivs av ett ökat antal besökare vilka 
dessutom konverteras till kunder i högre utsträckning. Under kvartalet öppnades en ny butik i Örnsköldsvik, och totalt 
antal butiker uppgår vid periodens utgång till 39 enheter.   
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Intäkter från svenska verksamheten utgör 97% av koncernens totala intäkter. Resterande del avser intäkter från 
verksamheten i Norge. 
 

 
Bruttovinstmarginalen försämrades under det tredje kvartalet till 51,1 (52,1) %. Försämringen är hänförbar till både 
Online- och Retail segmentet. En minskad andel tjänsteförsäljning, vilken beräknas med 100% bruttovinstmarginal, i 
relation till de totala intäkterna för koncernen påverkar bruttovinstmarginalen för perioden negativt med -0,6 
procentenheter. 
 

 
 
Övriga externa kostnader har ökat mot föregående år och uppgår till 49,8 (33,4) MSEK under det tredje kvartalet. I 
kostnadsposten återfinns jämförelsestörande poster hänförliga till marknadsnoteringen om 6,3 (0,0) MSEK för det tredje 
kvartalet 2017. Rensat för kostnader relaterade till marknadsnoteringen uppgår övriga externa kostnader till 43,5 
MSEK, motsvarande 22,1 (21,0) % av totala intäkter. Vi har intensifierat bearbetningen av den norska 
Onlinemarknaden under 2017. I kvartalet uppgår övriga externa kostnader hänförbara till vår Onlineverksamhet i Norge 
till 2,5 (0,4) MSEK samt personalkostnader om 0,4 (0,0) MSEK.  
 
Personalkostnaderna uppgår till 36,6 MSEK under det tredje kvartalet, vilket är en ökning jämfört föregående år då 
kostnaden uppgick till 27,9 MSEK. Vi har en jämförelsestörande post föregående år då vi återförde en reservering på 
3,0 MSEK avseende upplupna personalkostnader. För flertalet personalgrupper har vi löneutbetalning månad efter 
intjänande. Den upplupna kostnaden genererades av att vi reserverade för höga löner mot faktisk utbetalning och inte 
resultatförde mellanskillnaden löpande. Med hänsyn tagen till återföringen har vi fortsatt en ökning vilken drivs av fler 
antal anställda primärt drivet av omsättningsökningen men även av förstärkningar till följd av marknadsnoteringen. 
Vidare har vi i kvartalet genomfört ombyggnation av lagret i Vansbro för optimering av yta samt installerat ytterligare 
sex stycken paternosterverk vilket driver personalkostnad. Personalkostnaderna motsvarar 18,7% av totala intäkter 
jämfört 19,4% föregående år efter justering för de 3,0 MSEK.  
 
EBITDA försämrades under det tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet 2016, och uppgick till 13,8 (21,7) MSEK. 
Försämringen är huvudsakligen hänförlig till kostnader relaterade till marknadsnoteringen (6,3 MSEK), samt att en 
större reservering återfördes (3,0 MSEK) avseende upplupna personalkostnader hänförbara till första halvåret 2016.  
 
Justerad EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 20,1 (21,7) MSEK. Jämförelsestörande poster avser kostnader 
hänförliga till marknadsnoteringen av Lyko Group AB. Kostnader för marknadsnoteringen har under kvartalet uppgått 
till 6,3 MSEK varav 5,9 MSEK avser reserverade kostnader. Totala kostnader under 2017 för marknadsnoteringen 
uppgår till 7,5 MSEK varav 5,9 MSEK avser reserverade kostnader. 
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Diagrammet ovan anger justerad EBITDA per segment. Koncernens justerade EBITDA innefattar koncern-
gemensamma intäkter och kostnader vilka allokeras till segmenten Online och Retail månadsvis enligt budget. Detta 
innebär att de faktiska koncerngemensamma kostnaderna varierar mot allokering och därmed skiljer sig segmentens 
sammanlagda justerade EBITDA mot koncernens totala. 
 
 
Tabellen nedan visar ej utfördelade koncerngemensamma kostnader i MSEK per kvartal. 
 
 

 
 

          

 

Koncernens avskrivningar ökade till 5,9 (4,3) MSEK under det tredje kvartalet. Ökningen drivs av investeringar i 
butiksnätverk samt av digital utveckling.  
 
De finansiella kostnaderna för koncernen har ökat till 21,2 (6,2) MSEK under det tredje kvartalet. Kostnaden drivs av 
ränta på säljrevers som ställdes ut i samband med förvärvet av Lyko Retail AB från Bellbox Holding AB. Skulden löper 
med ränta vilken redovisas som finansiell kostnad i kvartalet. Utöver detta emitterades en preferensaktie (serie C) till 
Bellbox Holding AB under första kvartalet 2017. Denna preferensaktie ger företräde till utdelning om 50 MSEK samt 
löper med ränta vilket redovisats som finansiella kostnader under kvartalet. Räntekostnaden för säljreversen och 
preferensaktien uppgår till 19,7 (5,9) MSEK för det tredje kvartalet. För mer information kring säljreversen och 
preferensaktien, se not 3. 
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Koncernens goodwillpost om 258,9 (258,9) MSEK består av goodwill hänförlig till förvärv av dotterbolag. Av koncernens 
totala goodwill avser 244,4 MSEK goodwill identifierad i samband med förvärv av Lyko Retail AB och Lyko Online AB. 
Övrig goodwill är hänförlig till förvärv av mindre bolag. Nedskrivningsprövning av goodwill sker årligen samt vid varje 
givet tillfälle då indikationer på värdenedgång identifieras.  
 
Varulagret uppgår per balansdagen till 152,8 MSEK. Vi ser en ökning jämfört motsvarande period föregående år då lagret 
uppgick till 126,0 MSEK. Ökningen i varulager drivs av ökad tillväxt. Andelen lager i relation till årlig omsättning är per 
utgången av tredje kvartalet konstant jämfört med föregående år. Vi har vidare en säsongsvariation i lager då 
lageruppbyggnad sker under hösten inför Black Weekend och julhandel.   
 
Koncernens övriga kortfristiga skulder uppgår till 260,9 MSEK varav 250,5 MSEK avser en skuld till Bellbox Holding 
AB som uppstod vid Lyko Group ABs förvärv av Lyko Retail AB. Ränta på skulden kapitaliseras vilket leder till att 
skulden ökar successivt under 2017. För mer information kring skulden, se not 3.  
 

 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 18,3 (12,1) MSEK. En ökning av varulagret och 
ökade kortfristiga fordringar hade en negativ effekt på kassaflödet medan ökade leverantörsskulder hade en positiv 
inverkan. Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet uppgick under det tredje kvartalet till 18,2 (5,3) 
MSEK. Posten består primärt av kapitaliserad ränta på skulden till Bellbox Holding AB. Se not 3 för ytterligare 
information kring skulden. 
 
Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -6,9 (-5,9) MSEK, vilket var hänförligt till investeringar i 
immateriella- och materiella anläggningstillgångar främst gällande ombyggnationer av egna butiker samt utveckling av 
lyko.se och lyko.no. 
 
Det totala kassaflödet för perioden juli-sep 2017 uppgick till 1,4 (-0,6) MSEK. 
 

Investeringar under det tredje kvartalet uppgick till 6,9 (5,9) MSEK. Investeringar berör främst ombyggnationer av egna 
butiker, byggnation av nya butiker samt utveckling av lyko.se och lyko.no. 
 

 
 
Lyko hade vid utgången av september 2017 totalt 269 (206) medarbetare (beräknat som ett genomsnitt för kvartalet), 
varav 87 (82) procent är kvinnor. Merparten av dessa är verksamma i Sverige. 
 

 
 
Lyko är utsatt för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar konjunkturutveckling, 
konkurrens, beroende av leverantörer, risker relaterade till hyresavtal, störningar i logistik- och IT-system, risker 
relaterade till varumärket, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov, kreditrisk samt ränterisk. För en mer 
utförlig beskrivning av koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se koncernens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016. 
 

 
Koncernens försäljning varierar med årstiderna där det tredje och fjärde kvartalet i regel är de starkaste. Intäkterna i det 
fjärde kvartalet förväntas överstiga övriga kvartal med anledning av Black Weekend och julhandeln. 
 

Inga väsentliga händelser utöver vad som beskrivs i rapporten finns att informera om. 
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2017 2016 2017 2016 2016/2017 2016
(KSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt - sep jan-dec

Nettoomsättning 191 968 158 817 528 273 450 862 720 166 642 755
Övriga rörelseintäkter 4 390 548 6 281 3 772 17 571 15 062
Totala intäkter 196 358 159 365 534 554 454 634 737 737 657 817

Handelsvaror -96 087 -76 393 -257 727 -222 181 -356 575 -321 029
Övriga externa kostnader -49 842 -33 421 -131 288 -101 667 -176 701 -147 080
Personalkostnader -36 645 -27 894 -113 183 -93 510 -157 199 -137 526
Av- och nedskrivningar -5 881 -4 327 -16 700 -11 915 -21 989 -17 204
Övriga rörelsekostnader -174 -174
Summa kostnader -188 455 -142 035 -518 899 -429 273 -712 638 -623 013
Rörelseresultat (EBIT) 7 903 17 331 15 655 25 361 25 099 34 804

Resultat från andelar i koncernföretag -            -            -            -            -117 -117
Finansiella intäkter 3 047 1 4 459 2 4 560 104
Finansiella kostnader -21 194 -6 155 -45 248 -18 657 -53 618 -27 028
Resultat före skatt -10 244 11 177 -25 134 6 706 -24 077 7 763

Skatt -388 -1 400 -339 -413 -2 830 -2 905
Periodens resultat -10 632 9 778 -25 473 6 293 -26 907 4 859

Periodens övriga totalresultat
Övrigt totalresultat -21 -56 109 -60 165 -4
Periodens övriga totalresultat -21 -56 109 -60 165 -4

Periodens totalresultat -10 653 9 721 -25 364 6 233 -26 742 4 855

Periodens resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare -10 632 9 778 -25 473 6 293 -26 907 4 859
Innehav utan bestämmande inflytande -            -            -            -            -            -            

Periodens totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare -10 653 9 721 -25 364 6 233 -26 742 4 855
Innehav utan bestämmande inflytande -            -            -            -            -            -            

Resultat per aktie
Resultat per stamaktie före utspädning (kr) -0,23 0,17 -0,57 0,05 -0,62 0,00
Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) -0,23 0,17 -0,57 0,05 -0,62 0,00
Resultat per preferensaktie (kr) -0,03 -0,03 -0,08 -0,08 -0,10 -0,10
Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning (tusental) 51 088 51 088 51 088 51 088 51 088 51 088
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning (tusental) 51 088 51 088 51 088 51 088 51 088 51 088
Genomsnittligt antal preferensaktier (tusental) 48 865 48 865 48 865 48 865 48 865 48 865



Historisk Finansiell inFormation

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)F-10

LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT januari - september 2017    9 
 

 

 

 

 

(KSEK) 30 sep 2017 30 sep 2016 31 dec 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 258 899 258 899 258 899
Licenser 598 516 521
Övriga immateriella tillgångar 26 317 18 372 19 254
Förbättringsutgifter på annans fastighet 25 374 22 995 21 074
Inventarier, verktyg och installationer 21 207 25 277 25 520
Övriga långfristiga fordringar 5 6 5
Uppskjuten skattefordran 296 246 276
Summa anläggningstillgångar 332 695 326 311 325 549

Omsättningstillgångar
Varulager 152 782 125 977 139 081
Kundfordringar 3 855 865 2 703
Aktuell skattefordran 1 105 -            -            
Övriga fordringar 8 048 3 807 6 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 026 17 081 21 215
Likvida medel 2 830 1 027 12 681
Summa omsättningstillgångar 191 647 148 757 182 471

Summa tillgångar 524 342 475 068 508 019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 86 058 113 963 111 422

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 34 382 10 153 6 219
Uppskjuten skatteskuld 7 234 6 618 6 875
Övriga långfristiga skulder 4 143 5 983 6 674
Långfristiga avsättningar -            -            1 251
Summa långfristiga skulder 45 759 22 755 21 019

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 904 7 718 7 014
Checkräkningskredit 1 094 10 562 -            
Förskott från kunder -            -            15
Leverantörsskulder 89 025 78 022 96 444
Aktuella skatteskulder -            1 582 3 484
Övriga kortfristiga skulder 260 882 222 572 237 203
Kortfristiga avsättningar 1 342 1 115 -            
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 278 16 779 31 418
Summa kortfristiga skulder 392 524 338 350 375 579

Summa skulder och eget kapital 524 342 475 068 508 019

2017 2016
(KSEK) jan-sep jan-dec

Belopp vid periodens ingång 111 422 106 048
Omräkningsdifferens -            518
Periodens totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare -25 364 4 855
Utgående balans 86 058 111 422

Varav  innehav utan bestämmande inflytande -            -            
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2017 2016 2017 2016 2016
(KSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -10 244 11 177 -25 134 6 706 7 763
Avskrivningar och nedskrivningar 5 881 4 327 16 700 11 915 17 204
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 207 5 276 39 850 14 224 23 334
Betald skatt -324 -390 -4 589 -45 -422

13 519 20 390 26 827 32 800 47 880

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager -2 998 -6 793 -13 701 -16 355 -29 459
Ökning/minskning av rörelsefordringar -11 039 -3 591 -4 221 3 810 -5 125
Ökning/minskning av rörelseskulder 18 836 2 076 -26 008 -12 437 27 530
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 318 12 083 -17 102 7 818 40 826

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 746 -3 840 -11 873 -9 130 -11 978
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 153 -2 059 -11 871 -7 439 -14 812
Avyttring av materiella anläggningstillgångar -            -            -            -            246
Förändring av finansiella tillgångar -            5 -            15 -30
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 899 -5 894 -23 745 -16 554 -26 574

Upptagna lån -            1 204 39 068 1 204 -            
Amortering av låneskulder -2 182 -425 -8 015 -5 975 -9 410
Förändring av checkräkningskredit -7 803 -6 167 1 094 10 562 -            
Omräkningsdifferens -20 -105 110 165 -            
Förändring av övrig lång skuld -            -1 278 -1 261 -12 4 019
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 005 -6 771 30 996 5 943 -5 390

Periodens kassaflöde 1 414 -582 -9 850 -2 792 8 862
Likvida medel vid periodens början 1 416 1 608 12 681 3 819 3 819
Likvida medel vid periodens slut 2 830 1 027 2 830 1 027 12 681

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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2017 2016 2017 2016 2016/2017 2016
Koncernen jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt - sep jan-dec

Totala intäkter, KSEK 196 358 159 365 534 554 454 634 737 737 657 817
Försäljningstillväxt, % 23,2% 26,2% 17,6% 31,3% 19,2% 28,9%
Bruttovinstmarginal, % 51,1% 52,1% 51,8% 51,1% 51,7% 51,2%
EBIT, KSEK 7 903 17 331 15 655 25 361 25 099 34 804
EBIT-marginal, % 4,0% 10,9% 2,9% 5,6% 3,4% 5,3%
EBITDA, KSEK 13 784 21 658 32 356 37 276 47 087 52 008
EBITDA-marginal, % 7,0% 13,6% 6,1% 8,2% 6,4% 7,9%
Justerad EBITDA, KSEK 20 060 21 658 39 818 37 276 54 549 52 008
Justerad EBITDA-marginal, % 10,2% 13,6% 7,4% 8,2% 7,4% 7,9%

Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK 18 318 12 083 -17 102 7 818 15 906 40 826
Soliditet, % 16,4% 24,0% 16,4% 24,0% 16,4% 21,9%

Rörelsens intäkter per medelantal anställda, KSEK 730 774 2 088 2 165 2 860 2 937
Medelantal anställda, FTE (st) 269 206 256 210 270 224
Antal anställda per balansdagen, (st) 503 378 503 378 503 409

Antal besökare (tusental) - ONLINE 4 579 3 598 13 468 11 059 18 015 15 605
Antal besökare (tusental) - RETAIL 950 910 2 642 2 543 3 766 3 668
Konvertering - ONLINE 6,1% 6,2% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9%
Konvertering - RETAIL 37,5% 34,6% 38,1% 34,6% 36,6% 34,1%
Antal köp (tusental) - ONLINE 278 221 785 645 1 058 917
Antal köp (tusental) - RETAIL 357 315 1 007 880 1 379 1 252
Aktiva kunder (tusental) - ONLINE 535 444 535 444 556 465
Genomsnittligt värde per köp - ONLINE 369 339 351 339 355 343
Genomsnittligt värde per köp - RETAIL 250 257 251 264 248 262
Genomsnittligt antal produkter per köp - ONLINE 4,0 3,7 3,9 3,7 4,1 3,9
Genomsnittligt antal produkter per köp - RETAIL 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0

Antal aktier per balansdagen, 99 952 945 99 952 944 99 952 945 99 952 944 99 952 945 99 952 944
Resultat per stamaktie före utspädning (kr) -0,23 0,17 -0,57 0,05 -0,62 0,00
Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) -0,23 0,17 -0,57 0,05 -0,62 0,00
Resultat per preferensaktie (kr) -0,03 -0,03 -0,08 -0,08 -0,10 -0,10
Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583 51 087 583
Genomsnittligt antal preferensaktier 48 865 362 48 865 361 48 865 362 48 865 361 48 865 362 48 865 361
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Moderbolaget Lyko Group ABs verksamhet omfattar managementtjänster till övriga bolag i koncernen. Intäkterna för 
kvartalet uppgår till 1,4 (1,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5,9 (0,3) MSEK. Minskningen av rörelseresultatet 
beror på ökade kostnader i samband med arbetet med marknadsnoteringen av Lyko Groups aktier. Finansnettot för 
perioden uppgick till -1,9 (-5,9) MSEK. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -7,8 (-5,6) MSEK. 

 

 

 

 

 

2017 2016 2017 2016 2016
(KSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 1 432 1 432 4 295 4 295 5 727

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -6 499 -40 -8 343 -1 046 -2 035
Personalkostnader -811 -1 103 -2 585 -4 178 -6 779

-            -            -56 -            -80
Rörelseresultat -5 878 289 -6 689 -929 -3 167

Finansnetto -1 935 -5 863 -5 325 -17 176 -24 571
Resultat före skatt -7 812 -5 575 -12 014 -18 104 -27 738

Bokslutsdispositioner -            -            -            -            26 713

Skatt -            -            -            -            -            
Periodens resultat -7 812 -5 575 -12 014 -18 104 -1 025

Övrigt totalresultat -            -            -            -            -            
Periodens totalresultat -7 812 -5 575 -12 014 -18 104 -1 025

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

(KSEK) 30 sep 2017 30 sep 2016 31 dec 2016
Materiella anläggningstillgångar 679 402 321
Finansiella anläggningstillgångar 292 495 292 495 292 495
Kortfristiga fordringar 46 209 1 965 27 916
Likvida medel 821 71 653
Summa tillgångar 340 205 294 933 321 385

Eget kapital 87 550 82 484 99 564
Långfristiga skulder 32 928 -            -            
Kortfristiga skulder 219 727 212 449 221 821
Summa skulder och eget kapital 340 205 294 933 321 385
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Lyko Group tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Delårsrapporten är 
upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Rapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. För koncernen och moderbolaget har samma 
redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och bedömningar tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
 
Ett antal nya standarder och tolkningar är obligatoriska att tillämpa först under kommande räkenskapsår och har inte 
tillämpats vid upprättande av denna finansiella rapport. Nedan beskrivs de standarder som kan komma att få påverkan på 
koncernens finansiella rapporter: 
 

 
IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Standarden träder i kraft den 1 januari 2018.  
 
Under året har koncernen utvärderat effekterna av standarden. Bolagets bedömning är att IFRS 9 inte kommer att ge några 
större effekter på intäktsredovisningen. 
 

 
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare standarder och tolkningar som hanterar intäkter och träder i kraft den 1 januari 2018. 
Standarden inför en samlad modell för intäktsredovisning enligt vilken en intäkt redovisas när en vara eller tjänst överförts 
till kund. Detta kan ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som bolaget förväntar sig erhålla som 
ersättning för överförda varor eller tjänster.  
 
Under året har koncernen utvärderat effekterna av standarden. Bolagets bedömning är att IFRS 15 inte kommer att ge 
några större effekter på intäktsredovisningen. 
 

 
Standarden träder i kraft 1 januari 2019 och ersätter då IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Den kräver att 
leasingtagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal med undantag för avtal som är kortare än 12 
månader och/eller avser små belopp. Redovisningen för leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. EU har 
ännu inte godkänt standarden. 
 
För Lyko Groups del kommer effekten av denna standard bli att samtliga hyreskontrakt för lokaler kommer att redovisas 
på samma sätt som finansiell leasing redovisas idag. Det innebär att balansräkningen för koncernen kommer att bli större. 
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Lykos bedömning är att verkligt värde överensstämmer med redovisat värde avseende koncernens finansiella 
instrument. Samtliga värderingar är hänförliga till nivå 3 i verkligt värde-hierarkin. 

 
Nivåerna i värderingshierarkin definieras enligt följande: 

• Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder. 
• Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, 

antingen genom direkt (dvs. prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). 
• Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata 
 

 
I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde för räntebärande skulder genom en diskontering av framtida kassaflöden 
av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. 
 

 
För kortfristiga fordringar och skulder, som t.ex. kundfordringar och leverantörsskulder, som klassificeras som 
kortfristiga anses det redovisade värdet vara en rimlig approximation av det verkliga värdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016 2017 2016 2016 2016
(KSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt - sep jan-dec
Retail
Totala intäkter externa kunder 93 572 84 417 258 970 236 210 362 353 339 594
EBITDA 10 422 12 512 15 089 16 824 21 547 23 282

Online
Totala intäkter externa kunder 102 786 74 948 275 584 218 424 375 130 317 970
EBITDA 9 240 8 857 23 899 21 381 31 244 28 726

Koncerngemensamt
EBITDA -5 878 289 -6 633 -929 -5 704 -            

Koncernen
EBITDA 13 784 21 658 32 356 37 276 47 087 52 008
Avskrivningar -5 881 -4 327 -16 700 -11 915 -21 989 -17 204
Finansiella poster netto -18 147 -6 153 -40 790 -18 655 -49 176 -27 041
EBT (Resultat före skatt) -10 244 11 177 -25 134 6 706 -24 077 7 763
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Såsom närstående betraktas ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt nära 
familjemedlemmar till dessa personer. Även bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare samt nära 
familjemedlemmar inkluderas i begreppet närstående. Nedanstående tabell presenterar samtliga transaktioner med 
närstående under det senaste kvartalet, med jämförande information för samma period 2016 samt för helåret 2016. 
 

 

Ovanstående skulder är kopplade till Lyko Group AB:s förvärv av Lyko Retail AB den 18 november 2014. 

 
I november 2014 förvärvade Lyko Group AB det nuvarande helägda dotterbolaget Lyko Retail AB från Bellbox Holding 
AB. I samband med förvärvet ställdes en säljarrevers ut till Bellbox Holding AB med ett nominellt belopp om 189,2 
MSEK. Säljarreversen innefattade en rättighet för Bellbox Holding AB att konvertera eventuella utestående belopp, 
inklusive ränta, till aktier i Lyko Group AB, under förutsättning att säljarreversen i sin helhet var oreglerad per den 31 
december 2016. Då Lyko Group AB ej återbetalat säljarreversen per 31 december 2016, ingick i mars 2017 Bellbox 
Holding AB en överenskommelse med Lyko Holding AB (majoritetsägare i Lyko Group AB) och övriga aktieägare, 
varvid Bellbox Holding AB avstod från rätten att konvertera säljarreversen till aktier t.o.m. december 2017. Dessutom 
överenskoms att ingen ränta ackumuleras på säljreversen första halvåret 2017. Som kompensation för att 
konverteringsrätten avstods och att räntan stoppades enligt ovan, emitterades i mars 2017 1 preferensaktie (Serie C) i 
Lyko Group AB med företräde till utdelning om 50,0 MSEK, samt ränta om 6,0% för perioden juli-december 2017 och 
12,0% för perioden därefter, till Bellbox Holding AB mot en teckningslikvid om 1 SEK. Räntan på preferensaktien (Serie 
C) ackumuleras till den dag då behörigt bolagsorgan fattar beslut om vinstutdelning respektive annan värdeöverföring 
justerad för eventuell split, fondemission eller dylikt. Från och med januari 2018 kan preferensaktien (Serie C) även 
konverteras till stamaktier eller andra preferensaktier i Lyko Group. Ledningen i Lyko Group AB bedömer att reglering 
sannolikt kommer ske av båda instrumenten i december 2017, d.v.s. innan Bellbox Holdings konverteringsrätt föreligger. 
I enlighet med vad som framgår i årsredovisningen för 2016 har preferensaktie Serie C klassificerats som skuld.  
  

Följden av omförhandlingen medför att Lyko Group har två separata finansiella skulder, säljreversen och preferensaktien, 
till Bellbox Holding. För att förstå den ekonomiska innebörden av omförhandlingen hanteras de två finansiella 
instrumenten gemensamt. De finansiella instrumenten redovisas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med 
effektivräntemetoden. Redovisat värde per 2017-09-30 uppgick till 202,0 MSEK (205,3 MSEK) för säljreversen och 48,4 
MSEK (0,0 MSEK) för preferensaktien. Räntekostnaden för kvartalet avseende säljreversen uppgår till 16,1 MSEK (10,6 
MSEK) och 3,6 MSEK (0,0 MSEK) för preferensaktien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäljning 
av varor/ 

tjänster

Inköp av 
varor/ 

tjänster Övrigt

Fordran på 
balans-

dagen

Skuld på 
balans- 

dagen
Fidelio Capital AB
jul-sep 2017 -            -            -            -            -            
jul-sep 2016 -            -            -            -            6 493
2016 -            -            -            -            7 342

Bellbox Holding AB
jul-sep 2017 -            -            -            -            250 463
jul-sep 2016 -            -            -            -            205 334
2016 -            -            -            -            211 948

Koncern - ägare utan bestämmande 
inflytande
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat. 

 
Stockholm den 1 november 2017 
 
 

 

Per Sjödell     Rickard Lyko 
Styrelsens ordförande    Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Fitzgerald    Anna Carlqvist 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
Marie Nygren     Joanna Hummel 
Styrelseledamot     VD 
 
 
 
 
Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor. 
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Revisors granskningsrapport 

Lyko Group AB, org.nr 556975-8229 

 

 

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Lyko 
Group AB per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 1 november 2017 

Ernst & Young AB 

 

 

Jonas Svensson 
Auktoriserad revisor 
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Det totala antalet kunder som lagt 
minst en order online under de senaste 
365 dagarna räknat från periodens sista 
dag, oberoende av returer. 

Totalt antal anställda i Bolaget på 
balansdagen. 

Samtliga besökare på våra siter under 
perioden, oavsett om besökaren är ny 
eller återkommande. Ej unika 
besökare. 

  
Totala tillgångar.

 
Totala intäkter minus handelsvaror 
delat med totala intäkter

 
Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar. 

  
EBITDA i procent av rörelsens intäkter 
för perioden 

Rörelseresultat delat med periodens 
totala intäkter. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utvecklingen för totala intäkter i 
förhållande till samma period 
föregående år. 
 

 
Nettoomsättning delat med antal köp. 

Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar med avdrag för 
jämförelsestörande poster. 

Jämförelsestörande poster avser i 
denna rapport kostnader hänförliga till 
marknadsnoteringen av Lyko Group 
AB:s aktier. 

Totalt antal köp delat med antalet 
besök.

Antalet anställda i Bolaget omräknat 
till heltidstjänster, dvs. antal heltider 
som utfört arbete under året/perioden. 
 

Resultat per aktie före utspädning 
beräknas som periodens resultat delat 
med genomsnittligt antal utestående 
aktier. 
 

Resultat per aktie efter utspädning 
beräknas som periodens resultat delat 
med genomsnittligt antal utstående 
aktier, justerat med det vägda 
genomsnittliga antalet utstående aktier 
för utspädningseffekten av samtliga 
potentiella aktier. Potentiell utspädning 
föreligger när lösenkursen för utställda 
teckningsoptioner är lägre än aktuell 
marknadskurs. Potentiella stamaktier 
ger upphov till utspädning endast om 
en konvertering av dem ger upphov till 
lägre vinst per aktie eller högre förlust 
per aktie. 
 

Totala intäkter delat med medelantalet 
anställda under perioden 
 

 
Resultat före finansiella poster och 
skatt.  
 

Eget kapital delat med 
balansomslutningen. 
 

 
Rörelsens huvudintäkter i form av 
försäljning av varor och tjänster, 
fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar, efter avdrag 
för mervärdesskatt. 
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resUltatrÄkninG – konCernen

BeloPP i sek not
2016-01-01– 

2016-12-31
2015-01-01-

2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 642 754 693 502 445 596
Övriga rörelseintäkter 5 15 062 454 8 049 688

657 817 147 510 495 284

Rörelsens kostnader

Handelsvaror –321 028 986 –248 792 006
Övriga externa kostnader 8,9 –147 080 229 –128 769 827
Personalkostnader 10 –137 525 677 –109 111 903
Av- och nedskrivningar 15,16,17 –17 203 702 –11 813 529
Övriga rörelsekostnader –174 300 –111 487
Rörelseresultat 34 804 253 11 896 532

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 –117 000 –
Finansiella intäkter 11 103 783 8 927
Finansiella kostnader 12 –27 027 616 –3 186 314
Resultat efter finansiella poster 7 763 420 8 719 145

Resultat före skatt 7 763 420 8 719 145

Skatt på årets resultat 13 –2 904 745 –2 998 191
Årets resultat 4 858 675 5 720 954

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 4 858 675 5 720 954

not 2016 2015
Resultat per aktie: 13
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,05 0,06
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,05 0,06

konCernens raPPort ÖVer totalresUltat

Årets resultat 4 858 675 5 720 954

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferens –3 633 8 256
Övrigt totalresultat för året –3 633 8 256
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET 4 855 042 5 729 210

Hänförligt till Moderföretagets ägare 4 855 042 5 729 210

 

konCernreDoVisninG FÖr 2015–2016
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konCernens raPPort ÖVer Finansiell stÄllninG

BeloPP i sek not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 15 19 254 133 10 613 197
Licenser 15 521 061 550 277
Goodwill 15 258 899 037 258 899 037

278 674 231 270 062 511

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 21 074 401 23 979 119
Inventarier, verktyg och installationer 17 25 519 641 21 886 324

46 594 042 45 865 443

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 275 756 231 151
Övriga långfristiga fordringar 18 4 688 21 522

280 444 252 673

Summa anläggningstillgångar 325 548 717 316 180 627

Omsättningstillgångar

Varulager m m 19
Handelsvaror 138 302 545 108 955 819
Varor under tillverkning 563 252 666 102
Förskott till leverantörer 215 080 -

139 080 877 109 621 921

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 2 702 557 444 937
Övriga fordringar 18 6 791 070 7 025 555
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 21 215 164 18 092 227

30 708 791 25 562 719

Likvida medel 18, 22 12 680 993 3 819 260

Summa omsättningstillgångar 182 470 661 139 003 900

SUMMA TILLGÅNGAR 508 019 378 455 184 527
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konCernens raPPort ÖVer Finansiell stÄllninG

BeloPP i sek not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 24
Aktiekapital 50 505 50 505
Övrigt tillskjutet kapital 100 502 909 100 502 909
Reserver 4 623 8 257
Balanserat resultat inkl årets resultat 10 863 582 5 486 571
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 111 421 619 106 048 242

Summa eget kapital 111 421 619 106 048 242

Långfristiga skulder

Övriga avsättningar 27 1 250 573 3 036 148
Uppskjuten skatteskuld 13 6 875 295 7 677 393
Skulder till kreditinstitut 18 6 218 750 14 624 426
Övriga långfristiga skulder 18 6 674 152 2 654 675

21 018 770 27 992 642

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 7 014 000 8 018 000
Förskott från kunder 15 059 –
Leverantörsskulder 18 96 444 260 79 354 705
Aktuella skatteskulder 3 484 118 139 268
Övriga kortfristiga skulder 18, 32 237 203 414 209 027 700
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 31 418 138 24 603 970

375 578 989 321 143 643

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 508 019 378 455 184 527
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konCernens raPPort ÖVer Finansiell stÄllninG

BeloPP i sek not 2015-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 785 994
Licenser 226 258
Goodwill 257 510 080

265 522 332

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 458 752
Inventarier, verktyg och installationer 12 008 430

24 467 182

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar 37 035
37 035

Summa anläggningstillgångar 290 026 549

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Handelsvaror 98 195 754
Förskott till leverantörer 437 773

98 633 527

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 166 178
Aktuella skattefordringar 840 258
Övriga fordringar 6 089 988
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 692 213

27 788 637

Kassa och bank 21 4 644 566

Summa omsättningstillgångar 131 066 730

SUMMA TILLGÅNGAR 421 093 279
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konCernens raPPort ÖVer Finansiell stÄllninG

BeloPP i sek not 2015-01-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 50 000
Övrigt tillskjutet kapital 98 903 414
Balanserat resultat inkl årets resultat 113 530
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 99 066 944

Summa eget kapital 99 066 944

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 6 225 179
Övriga avsättningar 3 200 000
Skulder till kreditinstitut 17 13 107 831
Övriga långfristiga skulder 17 23 330

22 556 340

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 17 5 549 996
Leverantörsskulder 17 65 314 678
Checkräkningskredit 17 10 035 293
Övriga kortfristiga skulder 17 203 994 309
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 575 720

299 469 996

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 421 093 279
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konCernens raPPort ÖVer FÖrÄnDrinGar i eGet kaPital

aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive 
årets resultat

eget kapital 
hänförligt till 

moder-
bolagets 

ägare summa

Koncernen

Ingående balans 2015-01-01 50 000 98 903 414 – 113 530 99 066 944 99 066 944

Årets resultat – – – 5 720 954 5 720 954 5 720 954
Årets övriga totalresultat – – – – – –
Årets totalresultat – – – 5 720 954 5 720 954 5 720 954

Nybildning – – – – – –
Nyemission 505 1 599 495 – – 1 600 000 1 600 000
Omräkningsdifferens – – 8 256 –347 912 –339 656 –339 656
Summa transaktioner med ägare 505 1 599 495 8 256 –347 912 1 260 344 1 260 344

Utgående balans 2015-12-31 50 505 100 502 909  8 256 5 486 572 106 048 242 106 048 242

aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive 
årets resultat

eget kapital 
hänförligt till 

moder-
bolagets 

ägare summa

Koncernen

Ingående balans 2016-01-01 50 505 100 502 909  8 256 5 486 572 106 048 242 106 048 242

Årets resultat – – – 4 858 675 4 858 675 4 858 675
Årets övriga totalresultat – – – – – –
Årets totalresultat – – – 4 858 675 4 858 675 4 858 675

Nyemission – – – – – –
Utdelning – – – – – –
Erhållna aktieägartillskott – – – – – –
Omräkningsdifferens – – –3 633 518 335 514 702 514 702
Summa transaktioner med ägare – – –3 633 518 335 514 702 514 702

Utgående balans 2016-12-31 50 505 100 502 909 4 623 10 863 582 111 421 619 111 421 619 
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kassaFlÖDesanalYs – konCern

BeloPP i sek not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 7 763 420 8 719 145
Avskrivningar och nedskrivningar 29 17 203 702 11 813 529
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 25 079 029 559 150

50 046 151 21 091 824

Betald skatt –421 742 –795 033
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 49 624 409 20 296 791

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning (+) av varulager –29 458 956 –10 988 394
Ökning(–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –5 124 534 1 385 660
Ökning(+)/Minskning (–) av rörelseskulder 27 530 168 28 202 863
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 571 087 38 896 920

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –11 977 524 –6 271 009
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –14 812 497 –31 480 960
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 246 000 –
Förändring av finansiella tillgångar –30 340 –215 637
Kassaflöde från investeringsverksamheten –26 574 361 –37 967 606

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 1 600 000
Upptagna lån – 3 984 599
Amortering av låneskulder –9 409 676 –
Förändring av avsättningar –1 744 795 64 729
Förändring av övriga lång skuld 4 019 478 2 631 345
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –7 134 993 8 280 673

Årets kassaflöde 8 861 733 9 209 987

Likvida medel vid årets början 3 819 260 –5 390 727

Likvida medel vid årets slut 22 12 680 993 3 819 260
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resUltatrÄkninG – moDerFÖretaG

BeloPP i sek not
2016-01-01– 

2016-12-31
2014-07-01-

2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 726 987 1 319 998

5 726 987 1 319 998

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 8, 9 –2 034 826 –703 434
Personalkostnader 10 –6 778 583 –2 181 838
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 17 –80 336 –
Rörelseresultat –3 166 758 –1 565 274

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 – 2 500 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 2 189 1 192
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –24 573 458 –901 069
Resultat efter finansiella poster –27 738 027 34 849

Bokslutsdispositioner 7 26 713 450 –
Resultat före skatt –1 024 577 34 849

Årets resultat –1 024 577 34 849
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moDerFÖretaGets raPPort ÖVer totalresUltatet

BeloPP i sek not 2016 2015
Årets resultat –1 024 577 34 849
Övrigt totalresultat – –
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET –1 024 577 34 849

BeloPP i sek not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 321 344 401 680
321 344 401 680

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 292 495 179 292 495 179
292 495 179 292 495 179

Summa anläggningstillgångar 292 816 523 292 896 859

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 18 27 739 561 2 652 500
Aktuell skattefordran 21 538 32 318
Övriga fordringar 104 268 571 520
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 50 353 42 715

27 915 720 3 299 053

Kassa och bank 18,22 652 645 392 688

Summa omsättningstillgångar 28 568 365 3 691 741

SUMMA TILLGÅNGAR 321 384 888 296 588 600

EGET KAPITAL OCH SKULDER 14
Eget kapital 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital (51 087 583 A-aktier, 48 865 361 B-aktier) 50 505 50 505

50 505 50 505

Fritt eget kapital
Överkursfond 100 502 909 100 502 909
Balanserad vinst eller förlust 34 848 –
Årets resultat –1 024 577 34 849

99 513 180 100 537 758

Summa eget kapital 99 563 685 100 588 263

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 18, 32 219 601 427 195 133 431
Leverantörsskulder 18 537 797 118 692
Skulder till koncernföretag – 1 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 1 681 979 747 100

221 821 203 196 000 337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 321 384 888 296 588 600
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moDerFÖretaGets raPPort ÖVer FÖrÄnDrinG i eGet kaPital

aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2014-07-01

Nybildning 50 000 – – – 50 000
Nyemission 505 100 502 909 – – 100 503 414
Årets resultat – – – 34 849 34 849
Utgående eget kapital 2015-12-31 50 505 100 502 909 – 34 849 100 588 263

Ingående eget kapital 2016-01-01 50 505 100 502 909 – 34 849 100 588 263

Omföring resultat föregående år – – 34 849 –34 849 –
Årets resultat – – – –1 024 577 –1 024 577
Utgående eget kapital 2016-12-31 50 505 100 502 909 34 849 –1 024 577 99 563 686

kassaFlÖDesanalYs – moDerFÖretaG

BeloPP i sek not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –1 024 577 34 849
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 29 24 644 664 898 805

23 620 087 933 654

Betald skatt 10 780 –32 318
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 23 630 867 901 336

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –24 627 448 –3 266 734
Ökning(+)/Minskning (–) av rörelseskulder 1 256 538 195 101 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten 259 957 192 736 134

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag – –292 495 179
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – –401 680
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –292 896 859

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 100 553 413
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 100 553 413

Årets kassaflöde 259 957 392 688

Likvida medel vid årets början 392 688 –

Likvida medel vid årets slut 22 652 645 392 688
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noter

not 1  reDoVisninGsPrinCiPer

Allmänna redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpreta-
tions Committee (IFRS IC) såsom de antagits av Europeiska Unionen 
(EU). Koncernen tillämpar dessutom Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens 
finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats 
konsekvent av koncernens bolag.

Detta är koncernens första årsredovisning i enlighet med IFRS. Se 
vidare i not 34. 

Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärden.

Bolagets säte
Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Stockholm, 
Sverige. Adressen till huvudkontoret är Garvargatan 9 C, 112 21 
Stockholm.

Valuta
Den funktionella valutan för moderföretaget är svenska kronor, vilken 
utgör rapporteringsvalutan för moderföretaget och koncernen. Samtliga 
belopp anges i kronor om inget annat anges.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt 
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer 
än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

Konsolidering
Dotterbolag
Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har bestämmande infly-
tande. Koncernen kontrollerar ett bolag när den exponeras för eller har rätt 
till rörlig avkastning från sitt innehav i bolaget och har möjlighet att påverka 
avkastningen genom sitt inflytande i bolaget. Dotterbolag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-
det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncer-
nen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. I 
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande.

Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som 
uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd 
ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och över-
tagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När 
skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas denna direkt i 
årets resultat.

Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetka-
pitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget 
kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje 
rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestäm-
mande inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde 
och värdeförändringen redovisas i årets resultat.

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en 
transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderföretagets ägare 
(inom balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. 
Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av 
innehav utan bestämmande inflytande baseras på dess proportionella andel 
av nettotillgångar.

Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den Högste Verkställande Beslutsfatta-
ren (HVB). Den Högste Verkställande Beslutsfattaren är den funktion som 
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som ledningen. Ett 
rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken 
den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns 
fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens indelningen i 
segment baseras på den interna strukturen av koncernens affärsverksamhe-
ter. Till följd av detta har verksamheten delats upp i två segment, Retail 
som avser koncernens fysiska butiker och Online som avser e-handeln.

Samma redovisningsprinciper används inom segmenten som för 
koncernen.

Intäkter
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens 
verksamheter. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabat-
ter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsent-
liga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har över-
förts till köparen. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Försäljning av varor
All försäljning sker med villkor om 14 dagars öppet köp. Intäktsredovis-
ningen sker vid försäljningstillfället med beaktande av öppet köp genom att 
en avsättning redovisas för returer och reklamationer. Avsättningen baseras 
på försäljningsstatistik och en bedömning av framtida reklamationer och 
returer, och sker i samma period som försäljningen.

Koncernen har ett lojalitetsprogram där kundklubbens medlemmars 
tjänar in bonuspoäng och har möjlighet att i framtiden nyttja upparbetade 
poäng i form av bonuscheckar som betalningsmedel. Redovisningsmässigt 
beaktas intjäningen genom en reduktion av omsättningen vid intjänande-
tidpunkten med motsvarande avsättning i balansräkningen.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella realisationsresultat 
på finansiella anläggningstillgångar. Ränteintäkter redovisas i enlighet med 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de 
uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instru-
ments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovi-
sade nettovärde.

Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtals-
parterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla 
andra över- och underkurser.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning 
fastställts. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
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Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasing-
avtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och 
fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett 
leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar 
de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassifice-
ras som finansiell leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och värderas initialt till 
det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasing-
avgifterna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasing-
avgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder.

Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs 
av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasing-
perioden medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering 
av skulderna.

Operationella leasingavtal
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls 
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs 
under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) 
kostnadsförs i resultatet linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda utgörs av löner, betald semester, betald sjukfrån-
varo och andra ersättningar samt pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet.

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För de avgifts-
bestämda pensionsplanerna betalar bolaget fasta avgifter till en separat juri-
disk enhet och har därefter fullföljt sitt åtagande gentemot den anställde. 
Avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad i den period som 
erlagda premier är hänförbara till.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på skulder vilka 
beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella kostnader 
redovisas i den period till vilken de hänför sig.

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i årets resultat utom då den underliggande transaktionen redovi-
sats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporär skill-
nader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid beaktas inte. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realise-
rade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skatte satser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduce-
ras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att nettoresultat hänför-
lig till moderföretagets aktieägare divideras med viktat genomsnittligt antal 
utestående aktier under året.

Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettoresultat 
hänförlig till moderföretagets aktieägare divideras, i tillämpliga fall justerat, 
med summan av det viktade genomsnittliga antalet stamaktier och poten-
tiella stamaktier som kan ge upphov till utspädningseffekt. Utspädnings-
effekt av potentiella stamaktier redovisas endast om en omräkning till stam-
aktier skulle leda till en minskning av resultatet per aktie efter utspädning.

Värderingsprinciper mm

Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas 
minst årligen för nedskrivningsbehov.

Licenser
Avser programvarulicenser som redovisas till anskaffningsvärde, dvs. på basis 
av de kostnader som uppstått när programvaran förvärvats och satts i drift.

Balanserade utgifter
Kostnader under utvecklingsfasen av webbplats aktiveras som immateriella 
tillgångar när det enligt ledningens bedömning är sannolikt att de kommer 
resultera i framtida ekonomiska fördelar för koncernen, kriterierna för akti-
vering är uppfyllda och kostnaderna under utvecklingsfasen kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Internt utvecklade tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minus eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella acku-
mulerade nedskrivningar. Alla andra kostnader som inte uppfyller kriteri-
erna för aktivering belastar resultatet när de uppstår.

Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars 
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är 
obestämbara. Goodwill prövas för nedskrivningsbehov årligen och dess-
utom så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga 
har minskat i värde. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjande-
perioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.

koncern år moder företag år

De beräknade nyttjandeperioderna är:
Balanserade utgifter för webbplats 5 5
Licenser 5 5
Hyresrätter och liknande rättigheter 5 5

Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller 
förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sanno-
likt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kost-
nad i den period de uppkommer. Reparationer kostnadsförs löpande.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De 
beräknade nyttjandeperioderna är:

koncern år moder företag år

Materiella anläggningstillgångar:
– Förbättringsutgifter på annans fastighet 5–20 5–20
– Inventarier, verktyg och installationer 5 5

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas 
vid varje års slut.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet inte är återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nytt-
jandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagene-
rerande enheter). Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenere-
rande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första 
hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 
tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med ett belopp 
som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om 
nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder. Nedskrivning av 
goodwill återförs dock aldrig.

Finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford-
ringar redovisas när faktura har skickats. Skuld redovisas när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
regleras.

Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med 

ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att 
kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. 
Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 
finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell 
tillgång/skuld som redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas 
till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instru-
ments klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket syfte 
instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instru-
mentet värderas efter första redovisningstillfället. Koncernen innehar finan-
siella instrument i följande kategorier:

– Lånefordringar och kundfordringar
– Andra finansiella skulder

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effek-
tivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas 
till det belopp som beräknas inflyta, d.v.s. efter avdrag för osäkra fordringar.

Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. Skulderna värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 
grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finan-
siella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det 
finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en 
”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller 
grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det före-
ligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger hör betydande 
finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom 
uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp eller att 
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell 
rekonstruktion.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskriv-
ningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som 
inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga 
effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivnings-
beloppet redovisas i koncernens resultat.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och 
minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att 
nedskrivningen redovisades redovisas återföringen av den tidigare redovi-
sade nedskrivningen i koncernens resultat.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt den så kallade först-in-först-
ut principen och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av 
lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. 
Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för kostna-
der för färdigställande samt försäljningskostnader.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida 
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om 
betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En 
avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är 
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det 
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där 
effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.
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Presentkort
Vid köp av presentkort redovisas hela beloppet som en avsättning och redo-
visas som en intäkt först när presentkortet utnyttjas, alternativt när dess 
giltighet gått ut.

Återköp (ångerrätt , öppet köp och reklamationer)
Lyko erbjuder sina kunder öppet köp under 14 dagar och rätt att reklamera 
en icke fullgod vara 14 dagar efter köpet. För e-handelsförsäljning gäller 
ångerrätt i enlighet med Distansköpslagen.

Merparten av returerna avseende försäljning via de fysiska butikerna 

sker inom 7 dagar. Vid försäljning via e-handeln sker merparten av 
 returerna inom 7 dagar. Koncernen reserverar följaktligen kostnaden för 
7 dagar respektive 7 dagar.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att et 
utflöde av resurser kommer att krävas.

not 2 UPPlYsninG om kommanDe stanDarDer

Ett antal nya standarder och tolkningar är obligatoriska att tillämpa först 
under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats vid upprättandet av 
denna finansiella rapport. De standarder, ändringar och tolkningar som 
väntas påverka eller kan ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter 
beskrivs nedan:

IFRS 9, Finansiella instrument
IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och ersät-
ter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden 
träder i kraft den 1 januari 2018. I likhet med IAS 39 klassificeras finansiella 
tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet anskaffnings-
värde och andra till verkligt värde. IFRS 9 inför dock andra kategorier än 
de som finns i IAS 39. IFRS 9 inför också en ny modell för nedskrivningar 
av finansiella tillgångar. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i 
stort med IAS 39. För skulder redovisade till verkligt värde ska dock den 
del av verkligtvärdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken 
redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet, såvida detta inte orsakar 
inkonsekvens i redovisningen. IFRS 9 inför även delvis ändrade kriterier 
för säkringsredovisning.

Under året har koncernen påbörjat utvärderingen av effekterna av stan-
darden. I nuläget bedömer bolaget att denna standard ej kommer att ha 
någon väsentlig påverkan på koncernen, men fortsatt utvärdering av effek-
terna kommer att ske fram till dess att standarden träder i kraft.

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som 
hanterar intäkter och träder i kraft den 1 januari 2018. Standarden inför en 
samlad modell för intäktsredovisning enligt vilken en intäkt redovisas när 
en vara eller tjänst överförts till kund. Detta kan ske över tid eller vid en 
tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som bolaget förväntar sig erhålla 
som ersättning för överförda varor eller tjänster.

Under året har koncernen påbörjat utvärderingen av effekterna av 
 standarden. Bolagets bedömning är att IFRS 15 inte kommer att ge några 
större effekter på intäktsredovisningen då nästan inga intäkter är kopplade 
till ett specifikt avtal med kund.

IFRS 16 Leases
Standarden träder i kraft 1 januari 2019 och ersätter då IAS 17 Leasingavtal 
samt tillhörande tolkningar. Den kräver att leasetagare redovisar tillgångar 
och skulder hänförliga till alla leasingavtal med undantag för avtal som är 
kortare än 12 månader och/eller avser små belopp. Redovisningen för 
leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. EU har ännu inte 
godkänt standarden.

Koncernen kommer under 2017 att påbörja arbetet med att utvärdera 
vilka effekter den nya standarden kommer att få på koncernens resultat och 
finansiella ställning.

not 3 VÄsentliGa UPPskattninGar oCH BeDÖmninGar

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att före-
tagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar.

Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
 perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder.

Viktiga bedömningar
Lyko säljer sina produkter med returrätt. Bolaget minskar periodens intäk-
ter och kostnad för sålda varor med belopp motsvarande den mängd returer 
som uppskattas genom samlad erfarenhet och historiska returer.

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig-
ger för goodwill. Vid denna nedskrivningsprövning görs antaganden och 
bedömningar om framtida finansiell utveckling. Gjorda antaganden vid 
denna beräkning återfinns i not 13.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde (nettoförsäljningsvärdet). Anskaffningsvärde beräknas enligt den så 
kallade först-in-först-ut principen och inkluderar utgifter som uppkommit 
vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande 
plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris 
reducerat för kostnader för färdigställande samt försäljningskostnader. Verk-
ligt utfall av framtida försäljningspriser och kostnader för att genomföra 
försäljningen kan komma att avvika från gjorda bedömningar och 
uppskattningar.

Lyko har ett lojalitetsprogram där medlemmarna tjänar in poäng vid 
köp av Lykos produkter. Bonuspoängen ackumuleras och efter en viss nivå 
skickas digitalt en värdecheck till kunden, vilken kan användas som betal-
ning för framtida inköp. Detta lojalitetsprogram träffas av reglerna i IFRIC 
13. Det betyder att bonuscheckarna redovisas som en separat komponent 
till verkligt värde vid den ursprungliga försäljningen och intäkten redovisas 
när värdechecken löses in. Vid beräkning av avsättningen har en bedöm-
ning gjorts av hur stor andel av värdecheckarna som kommer förfalla 
respektive utnyttjas av kunden.
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not 4 rÖrelseseGment

Koncernen har, för redovisning och uppföljning, delat upp sin verksamhet i 
två rörelsesegment. Segmenten utgörs av Retail, vilket avser försäljningen i 
fysiska butiker och Online som avser försäljning via koncernens e-handels-
platser. Indelningen baseras på skillnaderna i segmentens karaktär och på 
den rapportering som ledningen inhämtar för att följa upp och analysera 
verksamheten samt den information som inhämtas för att fatta strategiska 
beslut.

tkr retail online
koncern -

gemensamt
summa 

segment

2016
Totala intäker 339 594 317 970 254 657 817
EBITDA 23 282 28 726 – 52 008

2015
Totala intäker 265 158 245 338 – 510 495
EBITDA 7 703 16 007 – 23 710

Inget segment har en enskild kund som står för 10 procent eller mer av 
omsättningen.

Intäkter från svenska kunder utgör 99 procent koncernens totala intäk-
ter. Resterande del avser intäkter från kunder i Norge. Av anläggningstill-
gångar (som inte är finansiella instrument eller uppskjutna skattefordringar) 
är 98,4 procent fördelade till Sverige. Resterande del avser anläggningstill-
gångar i Norge.

Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor.

not 5 ÖVriGa rÖrelseintÄkter

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Koncern
Hyresintäkter – 2 089 096
Provision 3 654 604 2 276 113
Övrigt 11 407 850 3 684 479

Summa 15 062 454 8 049 688

Moderföretag
Hyresintäkter – –
Provisioner – –
Övrigt – –

Summa – –

not 6  resUltat FrÅn anDelar  
i konCernFÖretaG

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Anteciperad utdelning – 2 500 000

– 2 500 000

not 7 BokslUtsDisPositioner

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Moderföretag
Mottagna koncernbidrag 26 713 450 –

Summa 26 713 450 –

not 8 arVoDe till reVisorer

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Koncern
Ernst & Young AB
Revisionsarvode 452 290 289 035
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 27 400 –
Skatterådgivning 203 520 38 935
Andra uppdrag 205 747 205 290

Summa 888 957 533 260

Grant Thornton
Revisionsarvode – 106 476
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – 30 000
Skatterådgivning – 48 200
Andra uppdrag – 42 075

Summa – 226 751

PricewaterhouseCoopers
Revisionsarvode 113 551 –
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – –
Andra uppdrag – –

Summa 113 551 –

Moderföretag
Ernst & Young AB
Revisionsarvode 112 420 45 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – 36 480
Skatterådgivning 84 600 8 520
Andra uppdrag 82 288 –

Summa 279 308 90 000
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Operationell leasing
I den operationella leasingen ingår hyresavtal för fastigheter vilket i allt 
väsentligt avser lokaler där Lyko bedriver affärsverksamhet. De flesta hyres-
avtal är avtalade med en fast månadshyra. Två av butikerna har omsätt-
ningshyror vilket innebär att hyrekostnaden är beroende av omsättningen i 
de hyrda lokalerna. Årets leasingkostnader avseende operationella leasing-
avtal uppgår till 39 220 113 kr (34 060 898 kr). Framtida betalnings-
åtagande per 31 december fördelar sig enligt:

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Koncern
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 28 016 939 32 847 392
Mellan ett och fem år 46 180 776 38 307 659
Senare än fem år 49 583 –

74 247 298 71 155 051

Moderföretag
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år – –
Mellan ett och fem år – –
Senare än fem år – –

– –

Finansiell leasing
Utrustning som koncernen hyr genom finansiella leasingavtal utgörs av 
varuplockningsmaskiner, truckar samt bilar.

Koncern
Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärde 10 018 744 4 541 364
Ackumulerade avskrivningar –2 478 851 –1 074 002

Nominellt värde 7 539 893 3 467 362

Framtida minimileasingavgifter, nuvärde
Inom 1 år 2 071 524 958 236
Mellan 1–5 år 5 413 613 2 523 664
Senare än 5 år – –

7 485 137 3 481 900

Moderföretag
Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärde – –
Ackumulerade avskrivningar – –
Nominellt värde – –

– –

Framtida minimileasingavgifter, nuvärde – –
Inom 1 år – –
Mellan 1–5 år – –
Senare än 5 år – –

– –

Framtida betalningar avseende skuldabörda leasingförpliktelser redovisas 
under övriga kortfristiga skulder (betalning inom 1 år) samt under övriga 
långfristiga skulder (betalning mellan 1–5 år).

not 10  anstÄllDa oCH 
PersonalkostnaDer

Medelantalet anställda

2016-01-01–
2016-12-31

Varav 
män

2015-01-01–
2015-12-31

Varav
män

Moderföretag
Sverige 4 3 1 1

Totalt moderföretaget 4 3 1 1

Dotterföretag
Sverige 215 37 219 37
Norge 5 – 4 1

Totalt dotterföretag 220 37 223 38

Koncernen totalt 224 40 224 39

Könsfördelning i företagsledningen

2016-12-31
andel kvinnor i %

2015-12-31 
andel kvinnor i %

Moderföretag
Styrelsen 20 20

Koncern
Styrelsen 20 20
Övriga ledande befattningshavare 33 17

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
och pensionskostnader

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Moderföretag
Styrelse och VD 2 833 154 1 347 100
(varav tantiem) 821 375 657 100
Övriga anställda 2 283 217 470 750

Summa 5 116 371 1 817 850
Sociala kostnader 1 561 362 333 988
(varav pensionskostnader)1) 126 583 –

Dotterföretag
Styrelse och VD – 990 000
(varav tantiem) – –
Övriga anställda 96 299 365 78 392 491

Summa 96 299 365 79 382 491
Sociala kostnader 32 978 272 24 881 662
(varav pensionskostnader) 2 930 000 2 910 383

Koncern
Styrelse och VD 2 833 154 2 337 100
(varav tantiem) 821 375 657 100
Övriga anställda 98 582 582 78 392 491

Summa 101 415 736 80 729 591
Sociala kostnader 34 249 138 25 215 660
(varav pensionskostnader)2) 3 039 836 2 910 383

1)  Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 kr (fg år 0 kr) företagets ledning. Företagets 
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (fg år 0 kr).

2)  Av koncernens pensionskostnader avser 0 kr (fg år 0 kr) företagets ledning. Koncernens 
ute stående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (fg år 0 kr).
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Ledande befattningshavares ersättningar

moderföretag
2016

Grundlön,  
styrelsearvoden

rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Per Sjödell, Styrelsens ordförande 125 000 – – –
Rickard Lyko, Styrelsen ledamot 600 000 – 29 383 –
Katarina Martinson, Styrelsen ledamot – – – –
Gabriel Fitzgerald, Styrelsen ledamot – – – –
Stefan Lyko, Styrelsen ledamot – – – –
Håkan Håkansson, Verkställande direktör 1 200 000 821 375 57 396 –

Summa 1 925 000 821 375 86 779 –

moderföretag
2015

Grundlön,  
styrelsearvoden

rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Rickard Lyko, Styrelsens ordförande 600 000 – – –
Erika Lyko, Styrelsen ledamot – – – –
Stefan Lyko, Styrelsen ledamot – – – –
Katarina Martinson, Styrelsen ledamot – – – –
Gabriel Fitzgerald, Styrelsen ledamot – – – –
Håkan Håkansson, Verkställande direktör 90 000 657 100 – –

Summa 690 000 657 100 – –

Med rörlig ersättning avses bonus.
Med övrig ersättning avses övriga förmåner som tjänstebil.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner som 
tjänstebil. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

Verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och om verkställande direktören väljer att avsluta 
sin anställning är uppsägningstiden 6 månader.

not 11 Finansiella intÄkter

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Koncern
Ränteintäkter 103 783 8 927

103 783 8 927

Moderföretag
Ränteintäkter 2 189 1 192

2 189 1 192

not 12 Finansiella kostnaDer

2016-01-01–
2016-12-31

2015-01-01–
2015-12-31

Koncern
Räntekostnader, ägarlån 24 564 328 898 805
Räntekostnader, övriga 2 463 288 2 287 509

27 027 616 3 186 314

Moderföretag
Räntekostnader, ägarlån 24 564 328 898 805
Räntekostnader, övriga 9 130 2 264

24 573 458 901 069
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not 13 skatt PÅ Årets resUltat

aktuell skatt 
2016-01-01–

2016-12-31
2015-01-01–

2015-12-31

Koncern
Aktuell skatt –3 742 487 –1 774 559
Förändring av uppskjuten skatt  
avseende temporära skillnader 837 742 –1 223 632

Redovisad skatt –2 904 745 –2 998 191

Moderföretag
Aktuell skatt – –

Redovisad skatt – –

Koncernen har inga skatteposter som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot 
eget kapital.

Uppskjuten skatt 2016 2015

Koncern
Uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 837 742 –1 223 632

837 742 –1 223 632

avstämning effektiv skatt 2016 2015

Koncernen
Resultat före skatt 7 763 420 8 719 145
Skatt enligt gällande skattesats f 
ör moderföretaget (22 %) –1 707 952 –1 918 212
Ej avdragsgilla kostnader –1 595 179 –1 401 338
Ej skattepliktiga intäkter 1 290 941 1 296 418
Förändring av uppskjuten skatt  
avseende temporära skillnader 305 895 771 393
Ökning av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering  
av uppskjuten skatt –430 981 –522 820
Skatt hänförlig till tidigare år –1 605 211 –

Redovisad skatt –3 742 487 –1 774 559

Moderföretaget
Resultat före skatt –1 024 577 34 849
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget 225 407 –7 667
Ej avdragsgilla kostnader –2 522 –19 775
Ej skattepliktiga intäkter 482 550 262
Ökning av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering  
av uppskjuten skatt –223 367 –522 820

Redovisad skatt – –

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
I nedanstående tabeller specifieras skatteeffekten av de temporära 
skillnaderna:

Uppskjuten skattefordran 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Materiella tillgångar – 3 198 2 569
Avsättningar 275 756 227 953 –

Redovisat värde 275 756 231 151 2 569

Uppskjuten skatteskuld
Immateriella tillgångar 34 497 – –
Materiella tillgångar 12 676 – –
Obeskattade reserver 6 828 122 7 677 393 6 225 179

Redovisat värde 6 875 295 7 677 393 6 225 179

–  Uppskjuten skattefordran på avsättningar avser skatt på avsättningen för 
returer och lojalitetsprogram.

–  Uppskjuten skatteskuld avseende immateriella tillgångar avser skatt på 
justering av avskrivning av goodwill.

–  Uppskjuten skatt på materiella tillgångar avser skatt på finansiell leasing 
som redovisas i koncernen.

–  Uppskjuten skatt på obeskattade reserver avser skatt på vändningen av 
obeskattade reserver som görs i koncernen. 

not 14 resUltat Per aktie

Beräkningen av resultat per stamaktie har baserats på årets resultat hänförligt 
till moderföretagets stamaktieägare uppgående till 2 483 343 kr (2 924 067 
kr), efter att hänsyn har tagits till preferensaktiernas del av periodens resul-
tat, d.v.s. 2 375 332 kr (2 796 887kr). Någon utspädning har ej skett under 
året.

resultat per aktie  
före utspädning 2016 2015

Årets resultat hänförligt  
till moderföretagets stamaktier 2 483 343 2 924 067
Genomsnittligt antal ordinarie  
utestående stamaktier (tusental) 51 088 51 088

Resultat per aktie före utspädning 0,049 0,057

not 15 immateriella tillGÅnGar

Goodwill licenser
Balanserade 

utgifter

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Per 1 januari 2015 258 899 037 279 340 9 043 963
– Nyanskaffningar – 37 500 4 984 668
Omklassificering 401 700 –401 700

Per 31 december 2015 258 899 037 718 540 13 626 931

Per 1 januari 2016 258 899 037 718 540 13 626 931
– Nyanskaffningar – 118 300 11 859 224

Per 31 december 2016 258 899 037 836 840 25 486 155

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
1 januari 2015 –53 082 –1 283 019
– Årets avskrivning –115 181 –1 730 715

Per 31 december 2015 –168 263 –3 013 734

1 januari 2016 –168 263 –3 013 734
– Årets avskrivning –147 516 –3 218 288

Per 31 december 2016 –315 779 –6 232 022

Utgående redovisat värde 
per 31 december 2016 258 899 037 521 061 19 254 133
Utgående redovisat värde 
per 31 december 2015 258 899 037 550 277 10 613 197

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets slut – – –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut – – –

Redovisat värde  
vid årets slut – – –
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Neskrivningsprövning
Koncernens goodwill om 258 899 tkr (258 899 tkr) har uppstått i samband 
med förvärv av dotterdolag. Goodwill nedskrivningsprövas på de lägsta 
nivåerna där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter), vilket för koncernen utgör Lyko Retail AB och Lyko Online AB.

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvin-
ningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har 
beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av 
enhetens förväntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell framtida 
verksamhetsexpansion och omstrukturering. Beräkningen av nyttjande -
värdet har baserats på:
–  En diskonteringsfaktor på 6,10 procent för Lyko Online AB och Lyko 

Retail AB 6,39 procent före skatt
– En prognos av kassaflöden under de närmaste 5 åren
–  En extrapolering av kassaflöden efter år 5 med en tillväxt på 3 procent för 

Lyko Online AB och Lyko Retail AB, vilket bedöms som rimligt över tid.

Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av fram-
tida kassaflöden från rörelsen inkluderande uppskattningar av intäkts-
volymer och produktionskostnader. De viktiga antaganden som driver 
förväntade kassaflöden under de närmaste fem åren utgörs av framtida 
försäljning. Värden har skattats på dessa variabler i huvudsak baserat på och 
i enlighet med historiska erfarenheter. Beräkningarna påvisar inget 
nedskrivnings behov och de indikerar inte att några rimligt möjliga föränd-
ringar i viktiga antaganden skulle leda till ett nedskrivningsbehov.

not 16  FÖrBÄttrinGsUtGiFter  
PÅ annans FastiGHet

2016-12-31 2015-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 33 701 721 17 843 558
– Nyanskaffningar 4 732 661 12 386 282
– Rörelseförvärv – 3 648 901
– Omklassificeringar –4 605 247 –177 020

– Vid årets slut 33 829 135 33 701 721

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
– Vid årets början –9 722 602 –3 824 681
– Rörelseförvärv –934 850
– Omklassificeringar 1 885 279 –269 170
– Årets avskrivning –4 917 411 –4 693 901

– Vid årets slut –12 754 734 –9 722 602

Redovisat värde vid årets slut 21 074 401 23 979 119

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets slut – –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
– Vid årets slut – –

Redovisat värde vid årets slut – –

not 17  inVentarier, VerktYG  
oCH installationer

2016-12-31 2015-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 40 572 031 28 847 700
– Nyanskaffningar 10 259 880 16 090 690
– Investeringsstöd – –428 242
– Avyttringar och utrangeringar –1 496 463 –4 878 600
– Omklassificering 4 812 450 940 483

– Vid årets slut 54 147 898 40 572 031

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
– Vid årets början –18 685 707 –16 716 971
– Rörelseförvärv – –353 043
– Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar 1 147 061 4 291 713
– Omklassificeringar –2 174 688 –646 229
– Årets avskrivning –8 914 923 –5 261 177

– Vid årets slut –28 628 257 –18 685 707

Redovisat värde vid årets slut 25 519 641 21 886 324

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 401 680 –
– Nyanskaffningar – 401 680

– Vid årets slut 401 680 401 680

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
– Årets avskrivning –80 336 –

– Vid årets slut –80 336 –

Redovisat värde vid årets slut 321 344 401 680
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not 18  Finansiella instrUment

Finansiella instrument, verkligt värde

koncern
lånefordringar  

och kundfordringar
andra  

finansiella skulder
summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

2016-12-31
Finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar 4 688 – 4 688 4 688
Kundfordringar 2 702 557 – 2 702 557 2 702 557
Likvida medel 12 680 993 – 12 680 993 12 680 993

15 388 238 – 15 388 238 15 388 238
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 13 232 750 13 232 750 13 485 808
Övriga långfristiga skulder – 1 260 539 1 260 539 1 278 111
Finansiell leasingskuld – 7 485 137 7 485 137 7 939 229
Leverantörsskuld – 96 444 260 96 444 260 96 444 260
Övriga kortfristiga skulder – 235 131 890 235 131 890 235 131 890

– 353 554 576 353 554 576 354 279 298
2015-12-31
Finansiella tillgångar
Kundfordringar 444 937 – 444 937 444 937
Likvida medel 3 819 260 – 3 819 260 3 819 260

4 264 197 – 4 264 197 4 264 197
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 22 642 426 22 642 426 23 106 920
Övriga långfristiga skulder – 131 011 131 011 131 011
Finansiell leasingskuld – 3 481 900 3 481 900 3 686 424
Leverantörsskulder – 79 354 705 79 354 705 79 354 705
Övriga kortfristiga skulder – 208 069 464 208 069 464 208 069 464

– 313 679 506 313 679 506 314 348 524
2015-01-01
Finansiella tillgångar
Övriga långfristiga tillgångar 37 035 – 37 035 37 035
Kundfordringar 3 166 178 – 3 166 178 3 166 178

3 203 213 – 3 203 213 3 203 213
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 18 657 827 18 657 827 19 055 126
Övriga långfristiga skulder – 23 330 23 330 23 330
Checkräkningskredit – 10 035 293 10 035 293 10 035 293
Leverantörsskulder – 65 314 678 65 314 678 65 314 678
Övriga kortfristiga skulder – 203 994 309 203 994 309 203 994 309

– 298 025 437 298 025 437 298 422 736

moderföretag
lånefordringar  

och kundfordringar
andra  

finansiella skulder
summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde

2016-12-31
Tillgångar
Fordringar hos koncernbolag 27 739 561 – 27 739 561 27 739 561
Kassa och bank 652 645 – 652 645 652 645

28 392 206 – 28 392 206 28 392 206
Skulder
Leverantörsskulder – 537 797 537 797 537 797
Övriga kortfristiga skulder – 219 601 427 219 601 427 219 601 427

– 220 139 224 220 139 224 220 139 224
2015-12-31
Tillgångar
Fordringar hos koncernbolag 2 652 500 – 2 652 500 2 652 500
Kassa och bank 392 688 – 392 688 392 688

3 045 188 – 3 045 188 3 045 188
Skulder
Leverantörsskulder – 118 692 118 692 118 692
Skulder till koncernbolag – 1 114 1 114 1 114
Övriga kortfristiga skulder – 195 133 431 195 133 431 195 133 431

– 195 253 237 195 253 237 195 253 237
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Värdering till verkligt värde
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad 
transaktion mellan marknadsaktörer. Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-
hierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:
Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
Nivå 2 – Andra observerbara indata för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs. härledda från prisnoteringar)
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata)

koncernen nivå 1 nivå 2 nivå 3 totalt

2016-12-31
Finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar – 4 688 – 4 688

– 4 688 – 4 688
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 13 485 808 – 13 485 808
Övriga långfristiga skulder – 1 278 111 – 1 278 111
Finansiell leasingskuld – 7 939 229 – 7 939 229

– 22 703 148 – 22 703 148
2015-12-31
Finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar – – – –

– – – –
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut –  23 106 920 –  23 106 920
Övriga långfristiga skulder –  131 011 –  131 011
Finansiell leasingskuld –  3 686 424 –  3 686 424

 26 924 355  26 924 355
2015-01-01
Finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar –  37 035 –  37 035

–  37 035 –  37 035
Finansiella skulder
Skulder till kredinstitut –  19 055 126 –  19 055 126
Övriga långfristiga skulder –  23 330 –  23 330
Finansiell leasingskuld –  1 801 563 –  1 801 563

–  20 880 019 –  20 880 019

Beräkning av verkligt värde
Räntebärande skulder
I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde för räntebärande skulder genom en diskontering av framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade 
till aktuell  marknadsränta.

Kortfristiga fordringar och skulder
För kortfristiga fordringar och skulder, som t.ex. kundfordringar och leverantörsskulder, som klassificeras som kortfristiga anses det redovisade värdet vara en 
rimlig approximation av det verkliga värdet.
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not 19 VarUlaGer m m

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Koncern
Handelsvaror 138 302 545 108 955 819 98 195 754
Varor under tillverkning 563 252 666 102 –
Förskott till leverantör 215 080 – 437 773

Totalt 139 080 877 109 621 921 98 633 527

Under året har varulagret i koncernen skrivits ned med 560 tkr (728 tkr). 

not 20  FÖrUtBetalDa kostnaDer  
oCH UPPlUPna intÄkter 

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Koncern
Förutbetalda hyreskostnader 8 764 527 7 717 438 5 979 439
Upplupna bonusintäkter 9 324 835 6 474 416 7 189 225
Övriga poster 3 125 801 3 900 373 4 523 549

Totalt 21 215 163 18 092 227 17 692 213

Moderföretag
Övriga poster 50 353 42 715 –

Totalt 50 353 42 715 –

not 21 DisPosition aV Vinst eller FÖrlUst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 99 513 180, disponeras enligt 
följande: 

Balanserade vinstmedel 100 537 757
Årets resultat –1 024 577

Balanseras i ny räkning 99 513 180

not 22 likViDa meDel 

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Koncern
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 12 680 993 3 819 260 4 644 566
Kortfristiga placeringar – – –

Totalt 12 680 993 3 819 260 4 644 566

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Moderföretag
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 652 645 392 688 –
Kortfristiga placeringar – – –

Totalt 652 645 392 688 –

not 23  nYCkeltalsDeFinitioner

Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter i form av försäljning av varor och tjänster,
fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar, efter avdrag 
för medvärdesskatt.

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Rörelseresultat:
Resultat före finansiella poster och inkomstskatt.

Bruttovinstmarginal:
Bruttoresultat exkluderat övriga rörelseintäkter i procent av periodens 
nettoomsättning.

EBITDA-marginal:
EBITDA i procent av rörelsens intäkter för perioden.

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

Soliditet:
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Antal anställda:
Medelantal anställda under perioden. 

not 24 eGet kaPital

Aktiekapital
Per den 31 december 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
51 087 583 stamaktier (51 087 583 stamaktier) med ett kvotvärde om 
0,0005 kr (0,0005 kr) och 48 376 707 preferensaktier (48 376 707 
preferens aktier) (”PREF B1”) med ett kvotvärde om 0,0005 kr (0,0005 kr) 
och 488 654 preferensaktier (488 654) (”PREF B2”) med ett kvotvärde om 
0,0005 kr (0,0005 kr). Preferensaktier äger företräde framför stamaktier vid 
utdelning intill dess det sammanlagda belopp som har utbetalats till inne-
havare av preferensaktier motsvarar vad respektive preferensaktier har till-
skjutit bolaget i form av teckningslikvid plus uppräknat med en faktor 
 årligen. Innehavare av stamaktier och preferensaktier är berättigade till röst-
rätt vid bolagsstämman med en röst per aktie, oavsett aktieslag. Samtliga 
aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. Inga 
aktier innehas av bolaget själv eller dess dotterbolag.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har 
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som 
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Koncernen presenterar sina 
finansiella rapporter i SEK. Ackumulerad omräkningsdifferens redovisas i 
resultatet vid avyttring av utländska verksamheten.

omräkningsreserv 2016-12-31 2015-12-31

Ingående redovisat värde 8 256 –
Årets förändring –3 633 8 256

Utgående redovisat värde 4 623 8 256
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not 26 Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika typer av finansiella 
risker, såsom kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och annan 
prisrisk) och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering foku-
serar på oförutsägbarheten för de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att minimera potentiellt ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 
resultat.

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av styrelsen 
och företagsledningen. Koncernens övergripande målsättning avseende 
finansiella risker är att ha en god finansiell ställning.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instrument inte 
kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka koncernen en finan-
siell förlust.

Kreditrisk i kundfordringar
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter 
och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Betalnings-
villkoren uppgår till mellan 15–30 dagar beroende på motpart och kredit-
förlusterna uppgår till ett ringa belopp i förhållande till koncernens 
omsättning.

Åldersanalysen för ej nedskrivna fordringar på balansdagen anges 
nedan.

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Ej förfallna kundfordringar 2 683 149 77 986 2 941 178
Förfallna kundfordringar 1–30 dagar 9 975 327 202 18 750
Förfallna kundfordringar 31–90 dagar 9 433 39 749 –
Förfallna kundfordringar >90 dagar – – 206 250

Redovisat värde 2 702 557 444 937 3 166 178

Kreditkvaliteten på fordringar som inte är förfallna eller nedskrivna bedöms 
vara god.

Reservering har under året gjorts på osäkra fordringar. Dessa reserve-
ringar har gjorts efter individuell prövning av osäkra kundfordringar. 
Beloppet för reserverade osäkra fordringar uppgår till immateriellt belopp 
för koncernen.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden 
från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknads-
priser. Marknadsrisker indelas i enlighet med IFRS i tre typer: Valutarisk, 
ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som påverkar koncernen 
utgörs främst av ränterisker.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. 
En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. 
Koncernen är främst utsatt för ränterisk avseende koncernens företagslån 
från Handelsbanken.

Givet de räntebärande tillgångar och skulder som finns per balansdagen, 
får en ränteuppgång på 1 procentenhet på balansdagen en påverkan på 
räntenetto före skatt på –2 200 tkr och en påverkan på eget kapital efter 
skatt på –1 710 tkr.

I tabellen nedan specificeras fördelning mellan fast och rörlig ränta på 
uppåningen per respektive balansdag.

Upplåning fördelad  
på fast och rörlig ränta 2016-12-31 2015-12-31

Fast ränta 91 % 87 %
Rörligt ränta 9 % 13 %

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att fullgöra sina 
förpliktelser som sammanhänger med finansiella och rörelserelaterade skul-
der. Koncernen har ett beviljat kreditbelopp för sin checkräkningskredit 
uppgående till 35 150 tkr (35 150 tkr).

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och 
återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen nedan. Finansiella 
instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på 
balansdagen. Skulder har inkluderats i den period när återbetalning tidigast 
kan krävas.

not 25 konCernBolaG

Moderföretagets, Lyko Group AB, innehav i direkta och indirekta dotterbolag som omfattas av koncernredovisningen framgår av nedanstående tabell.

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 292 495 179 292 495 179

Redovisat värde vid årets slut 292 495 179 292 495 179

Under 2016 har Concept YOU AB fusionerats med Lyko Retail AB. Under 2017 har Bellbox A/S ändrat firmanamn till Lyko A/S.

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag/org nr/säte
antal 

andelar  i %
2016-12-31 

redovisat värde
2015-12-311 

redovisat värde
2015-01-01 

redovisat värde

Lyko Online AB, 556740-9502, Vansbro 16 292 100 82 709 155 82 709 155 82 709 155
Lyko Retail AB, 556575-3018, Stockholm 1 000 100 209 786 024 209 786 024 209 786 024
Lyko A/S, 995398214, Oslo 100 100 – – –
B&B Borås AB, 556933-4849, Göteborg 500 100 – – –

292 495 179 292 495 179 292 495 179
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not 26, Forts

koncernen, tkr <1 år 1–3 år 3–5 år >5 år totalt

2016-12-31
Skulder till kreditinstitut 7 014 4 469 1 750 – 13 233
Övriga långfristiga skulder – 1 261 – – 1 261
Skulder avseende finansiella leasing 2 072 3 339 2 075 – 7 485
Leverantörsskulder 96 444 – – – 96 444
Övriga kortfristiga skulder 235 132 – – – 235 132
Upplupna kostnader 31 418 – – – 31 418

372 080 9 069 3 825 – 384 973
2015-12-31
Skulder till kreditinstitut 8 018 11 474 3 150 – 22 642
Övriga långfristiga skulder – 131 – – 131
Skulder avseende finansiella leasing 958 1 748 775 – 3 482
Leverantörsskulder 79 355 – – – 79 355
Övriga kortfristiga skulder 208 069 – – – 208 069
Upplupna kostnader 24 604 – – – 24 604

321 004 13 353 3 925 338 283
2015-01-01
Skulder till kreditinstitut 5 550 11 100 2 008 – 18 658
Övriga långfristiga skulder – 23 – – 23
Checkräkningskredit 10 035 – – – 10 035
Leverantörsskulder 65 315 – – – 65 315
Övriga kortfristiga skulder 203 994 – – – 203 994

284 894 11 123 2 008 – 298 025

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls kan erhållas alternativt till förhöjd 
 kostnad. Om koncernen inte skulle kunna erhålla, alternativt bara kan erhålla sådan finansiering på oförmånliga villkor, skulle det kunna ha en väsentlig 
 negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernen har då möjlighet att finansiera projekt via lån eller nyemission.

not 27 aVsÄttninGar 

2016-12-31 2015-12-31

Koncern
Övriga avsättningar 1 250 573 3 036 148

1 250 573 3 036 148
Moderföretag
Avsättning för övriga skatter – –
Övriga avsättningar – –

– –

Lyko har ett lojalitetsprogram (Club Lyko) där medlemmarna, genom att 
handla produkter och tjänster, tjänar poäng baserat på köpets värde. Bonus-
poängen ackumuleras och efter en viss nivå distribueras digitalt en värde-
check till kunden, vilken kan användas som betalning för framtida inköp. 
Detta lojalitetsprogram omfattas av reglerna i IFRIC 13. Detta betyder att 
värdecheckarna redovisas som en separat komponent till verkligt värde vid 
den ursprungliga försäljningen och intäkten redovisas när värdechecken 
löses in. Vid beräkning av avsättningen har en bedömning gjorts av hur stor 
andel av värdecheckarna som kommer förfalla respektive utnyttjas av 
kunderna.

not 28  UPPlUPna kostnaDer oCH 
FÖrUtBetalDa intÄkter

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Koncern
Upplupna löner och semesterlöner 19 671 729 15 118 200 –
Upplupna sociala avgifter 6 254 706 4 087 677 –
Övriga poster 5 491 703 5 398 093 14 575 720

31 418 138 24 603 970 14 575 720
Moderföretag
Upplupna löner och semesterlöner 1 541 475 657 100 –
Upplupna sociala avgifter 19 795 –
Övriga poster 120 708 90 000 –

1 681 978 747 100 –

not 29  kassaFlÖDesanalYs

2016-12-31 2015-12-31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Koncernen
Avskrivningar 17 203 702 11 813 529
Omräkningsdifferens vid omräkning av 
utländska dotterbolag –3 634 8 257
Övrigt 518 335 –347 912
Räntekostnader som ej påverkar kassaflödet 24 564 328 898 805

42 282 731 12 372 679

2016-12-31 2015-12-31

Moderföretaget
Avskrivningar 80 336
Räntekostnader som ej påverkar kassaflödet 24 564 328 898 805

24 644 664 898 805

not 30 stÄllDa sÄkerHeter

För egna skulder och avsättningar 2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Företagsinteckningar 45 600 000 45 600 000 44 900 000
Hyresgarantier 4 159 736 4 722 886 5 500 386
Pant i aktier 209 786 024 209 786 024 209 786 024
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not 31 eVentUalFÖrPliktelser

2016-12-31 2015-12-31 2015-01-01

Villkorlig återbetalningsskyldighet 
avseende erhållna bidrag – 22 459 104 097
Eventualförpliktelser till förmån 
för dotterbolag 2 450 000 1 600 000 800 000

Koncernen är från tid till annan inblandad i diverse processer och juridiska 
förfaranden som har uppstått genom den vardagliga affärsverksamheten. 
Dessa anspråk relaterar till, men är inte begränsade till, koncernens affärs-
praxis, personalfrågor och skattefrågor. Vad gäller frågor som inte kräver 
några avsättningar anser koncernen, med utgångspunkt från information 
som för närvarande finns tillgänglig, att dessa inte kommer att ha någon 
betydande negativ effekt på koncernens finansiella resultat.

not 33   VÄsentliGa HÄnDelser  
eFter rÄkenskaPsÅrets slUt

I januari respektive mars 2017 konverterades, genom ombyggnation, två av 
Lykos befintliga butiksenheter till Lyko Concept. Lyko Concept är ett 
exklusivt butiks- och salongskoncept dedikerat till professionell skönhet, 
som lanserades genom konverteringen av Lykos befintliga enhet på Birger 
Jarlsgatan 37 i Stockholm under december 2016. Konverteringen förväntas 
ej ha någon materiell finansiell effekt på Lykos resultat under 2017.

I april 2017 etablerade Lyko, genom förvärv av Affection Kosmetik från 
Konsum Värmland, bolagets första butiksenhet med en tydlig inriktning 
mot selektiv kosmetik och skönhet, i Handelskvarteret Valvet i centrala 
Karlstad. Vidare tecknades under maj 2017 hyresavtal avseende etablering 
av en Lyko-butik i Oskargallerian för öppning under september 2017. 
Koncernen har sedan tidigare (oktober 2015) säkrat hyreskontrakt för 
etablering av en Lyko-butik i Halmstad, med premiäröppning planerad till 
oktober 2017. Dessa nyetableringar förväntas ej ha någon materiell finan-
siell effekt på Lykos resultat under 2017.

I november 2014 förvärvade Lyko Group AB det nuvarande helägda 
dotterbolaget Lyko Retail AB från den dåvarande ägaren Bellbox Holding 
AB. I samband med förvärvet ställdes en säljarrevers ut till Bellbox Holding 
AB med ett nominellt belopp om cirka 189 MSEK. Säljarreversen innefat-
tade en rättighet för Bellbox Holding AB att konvertera eventuella utestå-
ende belopp, inklusive ränta, till aktier i Lyko Group AB, under förutsätt-
ning att säljarreversen i sin helhet var oreglerad per den 31 december 2016.

Då Lyko Group AB inte återbetalat säljarreversen per 31 december 
2016, ingick i april 2017 Bellbox Holding AB en överenskommelse med 
Lyko Holding AB (majoritetsägare i Lyko Group AB) och övriga aktie-
ägare, varvid Bellbox Holding AB avstår från rätten att konvertera säljarre-
versen till aktier t.o.m 2018. Som kompensation för avståendet från 
konverteringsrätten t.o.m. 2018, emitterades i mars 2017 1 preferensaktie 
(Serie C) i Lyko Group AB med företräde till utdelning om 50,0 MSEK, 
samt ränta om 6,0 procent för perioden juli-december 2017 och 
12,0 procent för perioden därefter, till Bellbox Holding AB mot en teck-
ningslikvid om 1 SEK. Räntan på preferensaktien (Serie C) ackumuleras 
till den dag då behörigt bolagsorgan fattar beslut om vinstutdelning respek-
tive annan värdeöverföring justerad för eventuell split, fondemission eller 
dylikt.  Preferensaktien (Serie C) kan även konverteras till stamaktier eller 
preferensaktier (Serie B) på samma villkor som säljarreversen, vilket innebär 

konvertering via kvittningsemission. Preferensaktien (Serie C) innefattar en 
förpliktelse för Lyko Group AB att endera erlägga kontanter eller att reglera 
åtagandet med aktier genom att Bellbox Holding AB har rätt att påkalla 
konvertering i det fall utdelning på preferensaktien (Serie C) inte har skett 
före 2018. I enlighet med villkoren för konvertering varierar det antal 
aktier som Lyko Group AB skulle behöva emittera vid en kvittnings-
emission, med tidpunkten för konverteringen givet att värdet på preferens-
aktien stiger i takt med ränteuppräkning. Därutöver kan antal aktier som 
emitteras även påverkas av en förändring i koncernens nettoskuldsättning. 
I och med detta bedöms att preferensaktien (Serie C) uppfyller kriterierna 
för en finansiell skuld i enlighet med IAS 32.16 och kommer redovisas som 
sådan under räkenskapsåret 2017.

I april 2017 utsåg styrelsen Joanna Hummel till ny VD för Lyko Group 
AB. Joanna efterträder nuvarande VD Håkan Håkansson och tillträder sin 
nya tjänst under oktober 2017.

not 34 ÖVerGÅnG till iFrs

Från och med den 1 januari 2016 upprättar Lyko Group AB sin koncern-
redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 
såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU).

Koncernen skapades per den 18 november 2014 då Lyko Group förvä-
rade dotterbolagen Lyko Retail AB och Lyko Online AB. För det förkor-
tade räkenskapsåret 2014 samt räkenskapsåret 2015 upprättades inte någon 
koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i Årsredovis-
ningslagen 7 kap. 3 §. Moderföretaget upprättade sin årsredovisning för ett 
förlängt räkenskapsår 2014/15 i enlighet med Årsredovisningslagen samt 
BFNAR 2008:1 (K2). I och med att koncernredovisning inte tidigare har 
publicerats finns ingen avstämning mellan koncernen enligt tidigare princi-
per och enligt IFRS.

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när 
koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2016 och för den 
jämförande information som presenteras per den 31 december 2015 samt 
vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella ställning 
per den 1 januari 2015.

 

not 32 transaktioner meD nÄrstÅenDe

Ägare utan bestämmande inflytande, 2016 Försäljning inköp Övrigt Fodran skuld

Fidelio Capital AB 0 0 0 0 7 342 213
Bellbox Holding AB 0 0 0 0 211 947 680

Totalt 219 289 893

Ägare utan bestämmande inflytande, 2015

Fidelio Capital AB 0 0 0 0 5 486 306
Bellbox AB 0 0 0 0 189 239 259

Totalt 194 725 565

Ovanstående skulder är kopplade till Lyko Group AB:s förvärv av Lyko Retail AB den 18 november 2014.
För information om ersättningar till ledande befattningsahavare, se not 9 Anställda och personalkostnader.



Historisk Finansiell inFormation

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LYKO GROUP AB (PUBL)F-46

Revisors rapport avseende finansiella rapporter över historisk finansiell information 
 
Till styrelsen i Lyko Group AB (publ), org.nr 556975-8229 
 
Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Lyko Group AB på s. F-28 – F-45, som 
omfattar balansräkningen per den 31 december 2016 och 31 december 2015 och 
resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år 
samt en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas 
fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, 
förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning. 
Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är 
relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan 
väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även 
för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 
809/2004/EG. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört 
vår revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för 
att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality 
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade 
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och 
tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 
 
Vi är oberoende i förhållande till Lyko Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och 
upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår 
bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på 
oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för 
bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för 
att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att 
utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade 
presentationen i de finansiella rapporterna. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för 
vårt uttalande. 
 

reVisorsraPPort aVseenDe Historisk Finansiell 
inFormation
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Uttalande 
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International 
Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och 
kompletterande tillämplig normgivning av Lyko Group AB:s ställning per den 31 december 2016 och 
31 december 2015 och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa 
år. 
 
Stockholm den 30 november 2017 
 
Ernst & Young AB 
 
 
Jonas Svensson 
Auktoriserad revisor 
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