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VILLKOR I SAMMANDRAG

Emittent
Emissionen avser nyemitterade aktier i  
Fortnox International AB. Emissionen är ej en 
företrädesemission i Fortnox International AB utan  
riktar sig i första hand till aktieägarna i Fortnox AB.

Emissionsvillkor
De aktieägare i Fortnox AB, som på avstämningsdagen 
den 10 juni 2011, var registrerade som aktieägare i 
Fortnox AB har företrädesrätt att teckna aktier i 
föreliggande nyemission. Två (2) befintliga aktier i 
Fortnox AB berättigar till teckning av en (1) Ny  aktie 
i Fortnox International AB.

Emissionsbeloppets storlek
Det totala emissionsbeloppet uppgår till maximalt 
cirka 29 MSEK.

Emissionskurs per aktie 
1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Bolagsvärde Fortnox International
Emissionskursen värderar Fortnox International till  
57,1 MSEK före genomförd nyemission. 

Avstämningsdag 
10 juni 2011.

Teckningstid
Teckning skall ske under perioden den 15 juni till 
den 1 juli 2011. 

Teckning
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under 
teckningstiden genom samtidig kontant betalning senast 
1 juli 2011. Betalning sker med förtryckt inbetalnings-
avi. Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske  
till Mangold Fondkommission senast den 1 juli 2011  
på särskild anmälningssedel som kan erhållas från  

Mangold Fondkommission. Aktier tilldelade utan 
företrädesrätt skall betalas enligt anvisningar på 
avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 28.

Upptagande till handel 
Fortnox International har ansökt hos NGM om att lista 
Bolagets aktie på NGM Nordic MTF.

ISIN-kod
ISIN-kod aktie: SE0003815786
Valutan aktien är denominerad i: Svenska kronor [SEK]

ALLMÄN INFORMATION

Detta Prospekt har upprättats av Fortnox International 
i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finan-
siella instrument samt Kommissionens förordning (EG) 
nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. 
Prospektet har godkänts av och registrerats hos 
Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
Godkännande av och registrering hos Finansinspektio-
nen innebär inte någon garanti från Finansinspektio-
nen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Erbjudandet i Prospektet riktar sig inte, direkt eller 
indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterli-
gare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälnings-
sedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar 
får inte distribueras i något land där sådan distribution 
eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i 
föregående mening eller där de skulle strida mot regler 
i sådant land. Varken Teckningsrätterna, BTA eller de  
Nya Aktierna har registrerats eller kommer att regist-
reras enligt United States Securities Act från 1933 i 
gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt 
tillämplig lag i Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika 
eller Nya Zeeland och får ej distribueras, publiceras,  

Erbjudande i sammandrag
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Innehållsförteckning

erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, 
inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan,  
Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer 
med hemvist där. Anmälan om teckning av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter 
vilka är lämnade av styrelsen i Fortnox International 
och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande 
förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden 
och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara 
uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter 
alltid är förenade med osäkerhet. En investering i  
aktier i Fortnox International är förenad med risk och 
risktagande. Den som överväger att investera i  

Fortnox International uppmanas därför att noggrant 
studera Prospektet, speciellt avsnittet ”Riskfaktorer”.

Tvist rörande Erbjudandet enligt Prospektet eller där-
med sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras 
med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk 
domstol exklusivt.

Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via  
Fortnox International www.fortnoxinternational.se och 
Stockholm Corporate Finance www.stockholmcorp.se 
hemsidor, samt i tryckt form på Fortnox International 
och Stockholms Corporate Finances huvudkontor. 
Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas 
kostnadsfritt från Fortnox International och  
Stockholm Corporate Finance.
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Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till 
Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som 
erbjuds enligt Prospektet ska baseras på en bedömning 
av Prospektet i sin helhet. En investerare som väcker 
talan vid domstol med anledning av uppgifterna i  
Prospektet kan bli tvungen att svara för eventuella  
rättegångskostnader, inklusive kostnader för över-
sättning av Prospektet i förekommande fall. En person 
kan åläggas civilrättsligt ansvar för sammanfattningen 
enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt  
för de aktuella behoven de närmaste tolv månaderna. 
Rörelsekapitalunderskottet tillkom i juni 2010 och 
uppgår till cirka 3 MSEK. För att fullfölja tillväxtplanen 
samt fortsätta utvecklingen av programvara genomförs 
i maj 2011 den förestående emissionen enligt Erbjudan-
det om högst cirka 29 MSEK. Motivet till nyemissionen 
är huvudsakligen etableringen i Finland, Storbritannien, 
Tyskland och Polen. Av likviden, efter emissionskostna-
der om cirka 2,5 MSEK samt återbetalning av kortfris-
tiga skulder om cirka 2 MSEK, avses runt 50 procent 
användas till investeringar i dotterbolagen (uppskatt-
ningsvis till lika delar), 20 procent till programanpass-
ningar, 20 procent till administration i Sverige och 10 
procent till marknadsföring.

Fortnox International AB (publ) är ett svenskt bolag  
som grundades 2010 av Jan Älmeby i syfte att lansera  
Fortnox ABs program utanför Sverige. 

Jan Älmeby är grundare av Fortnox AB och var VD  
på Fortnox AB mellan åren 2001 och mars 2010 . Jan 
grundade också Scandinavian PC Systems (SPCS, nu-
mera Visma SPCS) år 1984 och var dess VD under 15 år.

Fortnox International ägs inte till någon del av  

Sammanfattning

Fortnox AB, men avsikten har hela tiden varit att  
Fortnox ABs aktieägare skall bjudas in att vara del-
aktiga i satsningen. Fortnox ABs aktieägare har därför 
som en start erbjudits, utan kostnad, 10 procent av det 
nybildade Bolaget och bjuds nu in att, via en nyemission, 
vara delaktiga i satsningen.  

Under maj 2011 har ca 3,6 miljoner av Jan Älmeby  
ägda aktier delats ut vederlagsfritt till de aktieägare  
i Fortnox AB som var registrerade den 12 mars 2010.  
För var tionde aktie i Fortnox AB erhålls en aktie i  
Fortnox International. Den 17 augusti 2010 gick  
förfrågan ut till aktuella aktieägare. 
Aktieägarna i Fortnox ABs erbjuds nu att i en  
nyemission teckna 28 663 175 nyemitterade aktier i  
Fortnox International till kursen 1 SEK per aktie.  
Detta motsvarar 1 aktie i Fortnox International AB  
för varje 2 aktier i Fortnox AB.

NYEMISSIONEN I KORTHET

Nyemissionen innebär att de som på avstämnings- 
dagen den 10 juni 2011 är registrerade som aktie- 
ägare i Fortnox AB får teckna en (1) Ny Aktie i  
Fortnox International för två (2) befintlig aktier i  
Fortnox AB. Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, 
att öka Bolagets aktiekapital med högst 315 294,93 SEK. 
Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK per  
Ny Aktie, vilket innebär att Nyemissionen vid full teck-
ning kommer att tillföra Fortnox International högst 
cirka 29 MSEK i likvida medel före emissionskostnader1. 

Emissionslikviden avses huvudsakligen användas till 
att genomföra utlandsetableringen av Fortnox internet-
baserade programvaror genom att finansiera uppstarts-
kostnaderna i, i första hand, Polen, Tyskland, Finland 
och Storbritannien.

Teckning med företrädesrätt skall ske genom kontant 
betalning senast den 1 juli 2011.

1 Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK

Fortnox International AB (publ) är ett svenskt bolag som grundades 2010 

i syfte att lansera Fortnox ABs program utanför Sverige. 
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FORTNOX INTERNATIONAL I KORTHET

Fortnox International är ett svenskt bolag som ingått 
avtal med Fortnox AB att lansera Fortnox-programmen  
i några utvalda länder. 

Konceptet bygger på att alla program finns på  
Fortnox Internationals servrar. Kunden når sina  
program via internet och är därmed åtkomliga från 
vilken internetansluten PC eller Mac var som helst i 
världen. I Bolagets koncept kan flera användare arbeta 
samtidigt i samma program och kan dessutom välja 
vilket språk man vill ha sina menyer i. För närvarande 
stöds tolv olika språk.

Programutbudet omfattar bland annat bokföring, 
fakturering, order, tidredovisning, CRM, arkivplats  
och webbshop. Programmen anpassas nu av  
Fortnox International till de regelverk som gäller i  
de länder som är aktuella för utlandssatsningen. 

Tillväxten för Fortnox AB har varit kraftig; under 2009 
steg omsättningen med mer än 100 procent och under 
2010 med 83 procent efter rensning av engångseffekter. 
När nu Fortnox International kommer att lansera pro-
duktsortimentet sker det med all den erfarenhet  
som Bolagets grundare har från Fortnox AB. VD och 
grundare av Fortnox International är Jan Älmeby. Jan 
grundade också Scandinavian PC Systems (SPCS nu-
mera Visma SPCS) och var dess VD under 15 år fram till 
dess han grundade Fortnox AB och var dess VD fram till 
grundandet av Fortnox International. 

Utlandsetablering via Fortnox International 
Styrelsen för Fortnox AB har ansett det angeläget att 
inleda en utlandssatsning, antingen i egen regi eller 
genom att en licens för varumärket Fortnox upplåts till 
annan aktör mot en ekonomisk ersättning. Styrelsen i 
Fortnox AB har då gjort bedömningen att när Fortnox AB 
närmat sig lönsamhet är det viktigt att kunna visa en bra 
lönsamhetstillväxt för de aktieägare som varit med och 
finansierat expansionen. Dessutom har det varit väsent-
ligt för de stora redovis-nings- och revisionsbyråkunder 
som valt att satsa på Fortnox ABs programvaror i stor 

omfattning att försäkra sig om att Fortnox AB når en 
lönsamhet som innebär att de kommer att finnas kvar 
på marknaden i framtiden. Den extra bolagsstämman i 
Fortnox AB den 18 december 2009 beslutade därför att 
en utlandsetablering skall ske genom Fortnox Interna-
tional AB och inte i Fortnox ABs egen regi. 
Fortnox International kommer att lansera produkterna 
under varumärket Fortnox i Storbritannien, Tyskland, 
Finland och Polen i ett första steg. I respektive land 
kommer separata bolag att finnas som till större delen 
är ägda av Fortnox International och till resterande del 
av lokala och andra investerare samt entreprenörer. 
Bolaget har valt dessa länder av olika anledningar, i Fin-
land har Bolaget ett hundratal kunder som tagits över 
från Fortnox AB. Bolaget har förvärvat det polska bola-
get Fortnox Sp. z o. o. från Fortnox AB som möjliggör en 
snabbare etablering på en marknad med hög tillväxt då 
en del kunskap och erfarenhet finns i det polska bolaget. 
Storbritannien och Tyskland har valts på grund av deras 
marknadsstorlek och geografiska närhet.

RISKFAKTORER

Nedan nämnda risker är endast en sammanfattning. 
För en utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till 
avsnittet ”Riskfaktorer”. Utelämnandet eller införandet 
av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation 
på dess betydelse.

Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta pro-
spekt tar sig tid att, förutom granskning av hela prospek-
tet, beakta de risker som beskrivs i prospektets kapitel 
om Riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. 

Potentiella investerare bör alltså noggrant överväga 
beskrivna riskfaktorer liksom övrig information i detta 
prospekt innan beslut fattas om teckning av aktier i 
Fortnox International. Risker beskrivs därför utförligt i 
ett fristående kapitel efter denna sammanfattning.

Risker relaterade till verksamheten
Eftersom Bolagets produkter ännu inte lanserats och 
Bolagets framtida lönsamhet är osäker är en investe-
ring i Bolagets aktier förenade med relativt hög risk. 
Om Bolaget inte skulle lyckas att leverera sina tjänster 
och attrahera nya kunder kan Bolaget komma att sakna 
möjlighet att framgångsrikt generera vinster till sina 
aktieägare. Verksamheten är förenad med rörelserela-
terade risker gällande efterfrågan och marknadsaccep-
tans, utlandsetablering, andra bolagsspecifika risker, 
avtal mellan Fortnox AB och Fortnox International, 
tvister, skatterisker, leverantörer, konkurrenter samt 
nyckelpersoner och personal. Verksamheten är förenad 
med finansiella risker gällande likviditetsrisk och finan-
sieringsrisk, ränterisk samt valutarisk.

2 Källa: SCB:s Företagsregister

Fortnox AB har i Sverige nått stora 

framgångar genom ett koncept som  

vänder sig till mindre företag. I Sverige 

har över 90% av alla företag färre än  

20 anställda2. Målgruppen är priskänslig 

och kräver funktionella program  

som är lättanvända. 
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Risker relaterade till Bolagets aktie och erbjudandet
En aktiv, likvid marknad för handel i Bolagets aktier 
kanske inte utvecklas och kursen på Bolagets aktier 
kan även att komma sjunka efter upptagande av de nya 
aktier som erbjuds i Emissionen. Vidare finns risker 
relaterade till att huvudägare kontrollerar en stor del av 
antal utestående aktier och att eventuell försäljning av 
aktier från huvudägare kan påverka aktiekursen. Dess-
utom finns risker rörande framtida utdelning. Bolagets 
aktie och erbjudandet är förenad med risk när det gäller 
framtida nyemissioner och handel.

TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Bolagsordningen för Fortnox International, årsredovis-
ning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, 
Prospektet och annan av Bolaget offentliggjord 
information som hänvisas till i detta Prospekt finns 
att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida 
www.fortnoxinternational.se. Handlingarna tillhanda- 
hålls även på Fortnox Internationals huvudkontor,  
Framtidsvägen 10 A i Växjö.

ÖVRIGT

Styrelse, koncernledning och revisorer
Styrelsen består av Assar Bolin (ordförande),  
Fredrik Persson samt Jan Älmeby (VD). Ledningen 
består utöver Jan Älmeby av Anna Wallman (finanschef),  
Camilla Jarnemyr (test- och kvalitetschef) och  
Aengeln Englund (teknisk chef). Revisorer är  
Roger Bringhed på Andersson & Co, auktoriserad 
revisor och medlem i FAR, samt Åke Andersson på 
Ernst & Young, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Större aktieägare och transaktioner med närstående
Antalet aktieägare i Fortnox International var, per 
den 10 juni 2011, 1335 stycken. Bolagets största 
aktieägare var per samma datum Jan Älmeby med en 
ägarandel om 59 procent baserat på information från 
Euroclear Sweden. 

Fortnox International har varken lämnat lån, garantier 
eller borgensförbindelser till eller till förmån för några 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revi-
sorer i Bolaget. Ingen av dessa personer har haft någon 
direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion 
med Bolaget eller dess dotterbolag som är eller var ovan-
lig till sin natur eller med avseende på villkoren.

Rådgivare
Vid denna nyemission bistår Stockholm Corporate Finance 
Fortnox International som finansiell rådgivare och som 
emissionsinstitut fungerar Mangold Fondkommission AB.
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Fortnox International AB kommer inledningsvis att erbjuda kunder

Bokföring, Fakturering, Order, CRM Säljstöd, 

Tidredovisning, Arkivplats och e-faktura.
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Nedan lämnas en kortfattad och översiktlig redogörelse 
för vissa riskfaktorer som Styrelsen bedömt kan ha 
betydelse för Bolagets framtida utveckling eller för en 
investering i aktien. Riskfaktorerna beskrivs utan inbördes 
rangordning och redogörelsen gör inte anspråk på att vara 
heltäckande. Det innebär att det kan finnas ytterligare 
risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för 
Fortnox Internationals verksamhet. Följaktligen skulle 
ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända 
eller som för tillfället inte anses vara betydande också 
kunna påverka Koncernens verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Värdet på en investering i Bolaget 
kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan 
angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppma-
nas därför att göra sin egen bedömning av nedan angivna 
och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets 
verksamhet och framtida utveckling.

RÖRELSERELATERADE RISKER

Efterfrågan och marknadsacceptans 
Det kan inte uteslutas att marknaden inte kommer att visa 
den efterfrågan på Fortnox Internationals tjänster som 
är nödvändig för att Bolagets prognoser, prisnivåer eller 
övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk  
att marknadsmottagandet för Fortnox Internationals 
tjänster kan vara negativt, vilket kan hindra Bolaget  
från att bli ett lönsamt företag.

Utlandsetableringar
Fortnox Internationals verksamhet bygger på utlands-
etableringar. Etableringarna skall optimalt fungera så att 
moderbolaget alltid äger minst 51 procent av respektive 

Riskfaktorer

Ägande av aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer 

som påverkar och som kan komma att påverka verksamheten i Bolaget i 

såväl positiv som negativ riktning. Risker finns beträffande både sådana 

förhållanden som har direkt anknytning till Fortnox International och 

sådana som saknar specifik anknytning till Bolaget.

etablerat bolags aktier i respektive land. Det finns alltid 
risker med externa partners i dotterbolag utomlands. 
Fortnox Internationals ledning måste hela tiden säker-
ställa planer, budget samt övrig utveckling i respektive 
land genom att ofta finnas på plats och kontrollera 
utvecklingen i respektive dotterbolag. Detta kan ta kritiska 
resurser från övrig verksamhet eftersom Bolagets resurs-
er i form av ledningspersonal är begränsade.

Det kan inte garanteras att lanseringen av Fortnox-
programvaran i de olika dotterbolagen kan ske problem-
fritt och utan fördröjningar eller att verksamheten kom-
mer att kunna bedrivas framgångsrikt över huvud taget.

Bolagsspecifika risker
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av internet. 
Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verk-
samheten är sårbar för skada eller avbrott orsakad av 
bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem 
eller fel i externa datanät, vilka ligger utanför Bolagets 
kontroll. Skulle sådana skador eller avbrott inträffa kan 
dessa komma att påverka verksamheten negativt. 

Eftersom programmen finns på internet föreligger en 
risk för DDoS-attacker, dvs ”Distributed Denial of Ser-
vice”. Detta innebär att systemet översköljs av information 
i syfte att minska kundernas tillgänglighet till program-
met. Bolaget uppdaterar sin säkerhet regelbundet för att 
minimera dessa risker, likväl kan Bolagets program bli 
utsatta för intrång och olika former av skadegörelse.

Avtal mellan Fortnox AB och Fortnox International
Verksamheten i Fortnox International är hög grad  
beroende av det licens- och samarbetsavtal mellan 
Fortnox AB och Fortnox International, som bl a reglerar 
rätten till Fortnox-programvarorna och de anpassningar 
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av dem som är nödvändiga för lanseringen av Fortnox på 
marknader (se avsnittet ”Avtal mellan Fortnox AB och 
Fortnox International” på sidan 45. Avtalet kan bl a sä-
gas upp om Fortnox Internationals ägarbild eller ledning 
förändras på sätt som avsevärt försvårar samarbetet 
mellan parterna. En uppsägning av avtalet skulle kunna 
få en väsentlig, negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Tvister
Fortnox International är för närvarande inte inblandat i 
tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten. 
Det kan dock inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan 
komma att bli inblandat i tvister som kan komma att vara 
kostsamma, tids- och resurskrävande samt kan komma 
att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte 
heller uteslutas att resultatet av tvister kan ha negativ 
inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Skatterisker
Fortnox International bedriver sin verksamhet, inklusive 
transaktioner mellan koncernbolag, i enlighet med gäl-
lande skattelagar och bestämmelser i berörda länder, 
skatteavtal samt skattemyndigheters krav. Det kan dock 
inte uteslutas att Fortnox Internationals tolkning av 
tillämpliga regler och administrativ praxis inte är helt 
korrekt, eller att regler och praxis kan komma att ändras, 
eventuellt med retroaktiv verkan. Förändringar med 
retroaktiv verkan eller feltolkning av Bolaget kan medföra 
högre skattebetalningar för Fortnox International och 
därmed mindre vinst för Bolaget och dess aktieägare.

Leverantörer
Bolaget är på kortsikt beroende av leverantören som 
driftar och övervakar Bolagets servermiljö. I det fall 
leverantören får tekniska problem riskerar kunderna att 
inte få sina tjänster levererade. Upprepade störningar 
kan försämra Bolagets förmåga att erbjuda och leverera 
sina kunder tjänster och service, vilket i sin tur kan få 
en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Konkurrenter
De konkurrenter som har konventionella, icke internet-
baserade, lösningar kan komma att lansera lösningar 
som är internetbaserade. Deras förutsättningar påver-
kas bland annat av tillvägagångssätt för att flytta kunder 
från ett etablerat system till en tekniskt ny lösning.

Den andra typen av konkurrenter är företag, som i 
likhet med Fortnox International, erbjuder internetbase-
rade program och tjänster. Det finns ett flertal företag, 
företrädesvis brittiska och tyska, men även nordiska och 
utomeuropeiska. Konkurrenter kan ha större finansiella 
resurser och kan komma att utveckla nya teknologier 

eller tjänster som är mer effektiva och billigare eller 
vilka framstår som mer kostnadseffektiva än Bolagets 
tjänster, vilket kan medföra lägre försäljning och vinst 
för Fortnox International.

Nyckelpersoner och personal
Fortnox International är beroende av enskilda medar-
betares kompetens. Nyckelpersoner har betydelse för 
Bolagets framtida framgång. För Fortnox International 
är det viktigt att kunna rekrytera och behålla kvalifice-
rad personal och ledning. Om nyckelpersoner lämnar 
Bolaget eller om Bolaget inte kan rekrytera kompetent 
och kvalificerad personal kan detta få negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

FINANSIELLA RISKER

Likviditetsrisk och finansieringsrisk
Fortnox International kan, beroende på verksamhetens 
utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för 
att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgång-
arna på för Bolaget godtagbara villkor.  Allmänt sett har 
den globala finansiella krisen visat att det är vanskligt att 
dra några säkra slutsatser avseende framtida finansiering 
på grundval av tidigare erfarenheter. Om Bolaget inte kan 
erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bola-
gets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra 
att Bolaget inte kan verkställa sin långsiktiga utvecklings- 
och expansionsplan. 

Bolagets likviditetsrisk består i att kortfristiga place-
ringar inte går att avyttra inom erforderlig tidsram till 
marknadsmässig värdering. Vidare finns risken att en 
försämrad finansiell utveckling av Bolagets verksamhet 
leder till att likviditeten försämras. Försämrad likviditet 
kan i sin tur få flera följdeffekter som påverkar Bolaget 
negativt, bland annat försämrade kreditvillkor och  
leveransvillkor. 

Fortnox Internationals finansieringsrisker omfattar 
eventuella ökade kostnader för, och eventuella förse-
ningar i samband med, finansieringen av verksamhetens 
kapitalbehov samt refinansieringen av Bolagets utestå-
ende lån. Om Bolagets utveckling avviker från Bolagets 
planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kom-
mer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital 
inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara. Om 
Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital 
i framtiden kan Bolagets fortsatta verksamhet väsentligt 
påverkas negativt.

Ränterisk
Bolagets nettoräntekostnad påverkas av den vid var  
tid valda finansieringen dels med avseende på andelen 
rörlig respektive fast ränta, dels med avseende på 
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skuldsättningen.  Räntekostnaden för Bolagets upplåning 
är beroende av ränteläget, vilket medför att en förändring 
av ränteläget kan påverka Koncernens resultat negativt.

Valutarisk
Bolagets rapporteringsvaluta är i svenska kronor, men 
då Bolaget bedriver verksamhet i ett flertal andra länder 
med andra valutor uppstår valutarisker i form av transak-
tionsrisker och omräkningsrisker.

När intäkter från försäljning och kostnader för inköp 
och produktion är i olika valutor påverkas Bolagets 
resultat. 

När de utländska dotterföretagens resultat räknas om 
till svenska kronor påverkas Bolagets resultat och när 
dotterföretagens nettotillgångar räknas om till svenska 
kronor påverkas Koncernens egna kapital. Det kan inte 
uteslutas att framtida valutafluktuationer kan komma 
att påverka Fortnox Internationals resultat och finan-
siella ställning negativt.

RISKER RELATERADE TILL AKTIER OCH ERBJUDANDET

Aktierelaterade risker
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och 
risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan 
stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investe-
rare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investe-
ringar i Fortnox Internationals aktier bör därför föregås 
av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter 
och omvärld, generell information om branschen samt 
övrig nödvändig information. En investering i aktier bör 
aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning, 
utan snarare som en investering man gör på lång sikt 
med kapital man kan undvara.

Ägare med betydande inflytande
Bolagets huvudägare och VD Jan Älmeby väntas kvarstå 
som större aktieägare efter emissionen och inneha ett 
betydande inflytande i Bolaget. Denna koncentration av 
ägandet kan vara till nackdel för övriga aktieägare om 
dessa har andra intressen än huvudägaren. 

Om Fortnox Internationals huvudaktieägare säljer 
ett betydande antal aktier på aktiemarknaden, eller om 
marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att 
ske, kan Bolagets aktiekurs påverkas negativt. Ingen av 
Bolagets aktieägare har någon förpliktelse att bibehålla 

sin ägarandel, och därmed finns inga garantier för att 
större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande 
ägarandel i Bolaget efter emissionen.

Utdelning på aktierna
Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman om ut-
delning. Tidpunkten för, och storleken på, eventuell 
framtida utdelning föreslås av styrelsen för Bolaget. 
Styrelsen kommer i sin bedömning att väga in ett 
flertal faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, 
resultat, kassaflöden, finansiella ställning, expansions-
planer och andra faktorer. Det finns många risker som 
kan komma att påverka Bolagets resultat negativt och 
det finns inga garantier för att Fortnox International 
kommer att kunna presentera resultat som möjliggör 
utdelning till aktieägarna i framtiden. 

Framtida nyemissioner
Förutom den beslutade företrädesemissionen av nya 
aktier har Bolaget för närvarande inga planer på att 
genomföra ytterligare nyemissioner av aktier. Trots 
detta kan Bolaget i framtiden komma att besluta om 
nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa kapital. 
Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska det 
proportionella ägandet och röstandelen för innehavare 
av aktier i Bolaget samt vinst per aktie i Bolaget och en 
eventuell nyemission kan få en negativ effekt på aktier-
nas marknadspris.

Handel
Bolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. 
Bolaget uppfyller enligt styrelsens och ledningens be-
dömning redan de krav som marknadsplatsen ställer på 
bolag som skall kunna listas på NGM Nordic MTF. Men 
det är likväl inte möjligt att förutse i vilken utsträckning 
investerarnas intresse i Fortnox International leder till 
en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien 
kommer att fungera framgent. 

NGM har tillstånd av Finansinspektionen att driva 
verksamhet som en alternativ, auktoriserad marknads-
plats och står under inspektionens tillsyn. Bolag vars 
aktier handlas på NGM Nordic MTF är inte skyldiga att 
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett 
mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis 
mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på NGM Nordic MTF kan därför vara 
mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
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Årsstämman i Fortnox International beslutade den  
18 april 2011 att bemyndiga styrelsen att under tiden  
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta 
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemis-
sion av aktier. Styrelsen har därefter under juni 2011 
beslutat att genom utnyttjande av bemyndigandet från 
stämman genomföra en ökning av aktiekapitalet med 
högst 315 294,93 SEK genom nyemission om högst  
28 663 175 aktier riktad till aktieägarna i Fortnox AB. 
Tidigare har del av bemyndigandet utnyttjats genom en 
riktad nyemission till bland annat styrelse och personal 
om 7 725 000 aktier.

Fortnox International har före emissionen totalt  
57 180 000 aktier. Efter erbjudandets genomförande  
kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till högst  
85 843 175 aktier.

Emissionskursen är satt till 1 SEK per aktie, vilket med-
för att Bolaget vid full anslutning tillförs 28 663 175 SEK 
före emissionskostnader. Inför värderingen av Bolaget och 
aktuell prissättning genomfördes en jämförelse med fo-
kus bland annat på rådande marknadsvärdering av andra 
bolag i samma bransch. I bedömningen togs bland annat 
hänsyn till att produktkonceptet redan är väl beprövat 
genom Fortnox AB samt att Fortnox Internationals pro-
dukter i stor omfattning är klara för de nya marknaderna 
och bedöms hålla en hög kvalitetsnivå i jämförelse med 
konkurrenternas produkter. Vidare är marknaden i ett 
mycket expansivt skede och styrelsen bedömer att snabb 
tillväxt är att vänta i de fyra länder som valts för den inle-
dande etableringen. Sammantaget har detta gett styrelsen 
vederhäftig substans för aktuell värdering av Bolaget. 

Inbjudan till 
teckning av aktier

 
Härmed inbjuds till teckning av aktier i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Teckningskursen är baserad på styrelsens bedömning av 
Bolagets marknadsvärde. 

De nya aktierna skall medföra samma rätt som de  
förutvarande aktierna i Bolaget. Det finns enbart ett  
aktieslag (A) i Fortnox International. I övrigt hänvisas 
till avsnitt om villkor och anvisningar i detta emissions-
prospekt, vilket är upprättat av styrelsen i Fortnox AB  
med anledning av Erbjudandet.

STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt som har 
upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument av styrelsen i Fortnox International. 
Styrelsen för Fortnox International är ansvarig för inne-
hållet i Prospektet. Information om styrelseledamöterna 
i Fortnox International finns under avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer” på sidan 32 i 
Prospektet. Styrelsen för Fortnox International försäkrar 
härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktig-
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospek-
tet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Växjö den 9 juni 2011
Fortnox International AB (publ)
Styrelsen 
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Fortnox CRM Säljstöd är ett system för att hantera 

befintliga och potentiella kunder, leverantörer och partners. 
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Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt  
för de aktuella behoven de närmaste tolv månaderna.  
Rörelsekapitalunderskottet tillkom i juni 2010 och 
uppgår till cirka 3 MSEK. För att fullfölja tillväxtplanen 
samt fortsätta utvecklingen av programvara genomförs 
i juni 2011 den förestående emissionen enligt Erbjudan-
det om högst cirka 29 MSEK. Motivet till nyemissionen 
är huvudsakligen etableringen i Finland, Storbritannien, 
Tyskland och Polen. Av likviden, efter emissionskostna-
der om cirka 2,5 MSEK samt återbetalning av kortfris-
tiga skulder om cirka 2 MSEK, avses runt 50 procent 
användas till investeringar i dotterbolagen (uppskatt-
ningsvis till lika delar), 20 procent till programanpass-
ningar, 20 procent till administration i Sverige och 10 
procent till marknadsföring.

 
BAKGRUND
Fortnox International AB är ett svensk bolag som ingått 
avtal med Fortnox AB att lansera Fortnox program 
i några utvalda länder. Fortnox AB har i Sverige nått 
stora framgångar genom ett koncept som vänder sig till 
mindre företag.

Fortnox International grundades 2010 av Jan Älmeby.  
Jan Älmeby är grundare av Fortnox AB och var VD på 

Fortnox AB mellan åren 2001 och mars 2010 . Jan grun-
dade också Scandinavian PC Systems (SPCS, numera 
Visma SPCS) år 1984 och var dess VD under 15 år. 

Styrelsens i Fortnox AB bedömning är att när  
Fortnox AB närmar sig lönsamhet är det viktigt att 
kunna visa en bra lönsamhetstillväxt för de aktieägare 
som varit med och finansierat expansionen. Dessutom 
har det varit väsentligt för de stora redovisnings- och 
revisionsbyråkunder som valt att satsa Fortnox ABs 
programvaror i stor omfattning att försäkra sig om att 
Fortnox AB når en lönsamhet som innebär att företaget 
kommer att finnas kvar på marknaden i framtiden.

Den extra bolagsstämman i Fortnox AB den 18 decem-
ber 2009 beslutade därför att en utlandsetablering  

Bakgrund och motiv

Fortnox International AB är ett svensk bolag som ingått avtal med 

Fortnox AB att lansera Fortnox program i några utvalda länder. 

Fortnox AB har i Sverige nått stora framgångar genom ett koncept 

som vänder sig till mindre företag.

skall ske genom Fortnox International AB och inte i 
Fortnox ABs egen regi. Stämman gav därför styrelsen i 
Fortnox AB bemyndigande att slutförhandla och under-
teckna avtal med Fortnox International AB. 

I syfte att uppfylla bolagsstämmans beslut om att  
lägga utlandsexpansionen i ett separat bolag har bola-
get Fortnox International bildats av Jan Älmeby, tidigare 
vd och grundare av Fortnox AB tillsammans med ett 
antal  investerare och entreprenörer, samtliga med en 
omfattande erfarenhet av mjukvara för administration. 

Fortnox International ägs inte till någon del av  
Fortnox AB, men avsikten har hela tiden varit att  
Fortnox ABs aktieägare skall bjudas in att vara delaktiga  
i satsningen. Fortnox ABs aktieägare har därför erbju-
dits, utan kostnad, 10 procent av det nybildade Bolaget  
och bjuds nu in att, via en nyemission, vara delaktiga  
i satsningen. 

Aktieägarna i Fortnox AB erbjuds nu att i en ny- 
emission teckna 28 663 175 nyemitterade aktier i  
Fortnox International till kursen 1 SEK per aktie. Detta 
motsvarar 1 aktie i Fortnox International AB för varje 
 2 aktier i Fortnox AB.

Växjö juni 2011
Fortnox International AB (publ)
Styrelsen 

Aktieägarna i Fortnox AB erbjuds nu att i 

en nyemission teckna 28 663 175 nyemit-

terade aktier i Fortnox International till 

kursen 1 SEK per aktie. Detta motsvarar 

1 aktie i Fortnox International AB för  

varje 2 aktier i Fortnox AB.
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FORTNOX I EUROPA

Framgångarna på den svenska marknaden ligger som 
grund för en omfattande satsning i flera länder i Europa. 
Satsningen sker genom Fortnox International som kom-
mer att anpassa Fortnox-produkterna för den europeiska 
marknaden. De första stegen tas nu i Storbritannien, 
Tyskland, Finland och Polen.

Fortnox AB har en stark tillväxt och några av framgångs-
faktorerna är de kompetenta produkterna, produktbred-
den, enkelhet i användningen och förstås en mycket att-
raktiv prisbild. När varumärket Fortnox nu genom Fortnox 
International lanseras i några utvalda länder i Europa så 
är det med väl utprovade produkter som anpassas till de 
lokala marknaderna av Fortnox International. 

VD har ordet

Fortnox-programmen används i  

Sverige av fler än 20 000 kunder med  

sammanlagt omkring 60 000 licenser. 

Varumärket Fortnox har också ett mycket gott namn  
såväl hos mindre redovisningsbyråer som hos de stora  
revisionsbyråkedjorna som finns representerade i  
mängder av länder. Den kunskapen och det kontaktnätet 
kommer att användas när vi nu går ut i andra länder. 
Målgruppen för våra produkter är mindre företag med upp 
till ca 20 anställda. Dessa utgör långt över 90 procent av 
antalet företag i alla länder3. Marknaden är alltså stor  
och vi har en hel del goda argument för att lyckas. 

Växjö juni 2011
Jan Älmeby

3 Källa: European Commission Small Business Act, SBA Fact Sheet 2009
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FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 

De som på avstämningsdagen den 10 juni 2011 är regist-
rerade som aktieägare i Fortnox AB har företrädesrätt att 
teckna aktier i föreliggande nyemission. Två (2) befintliga 
aktier i Fortnox AB berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie i Fortnox International AB.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna i Fortnox International emitteras till en 
kurs om 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag för fastställande av vem som har rätt att 
teckna aktier i föreliggande emission är den 10 juni 2011. 
Sista dag för handel i Fortnox AB inklusive rätt till delta-
gande i emissionen var den 7 juni 2011. Aktien handlas  
på NGM Nordic MTF. 

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med  
den 15 juni till och med den 1 juli 2011. Styrelsen  
förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken 
teckning kan ske. Om en förlängning blir aktuell,  
kommer detta offentliggöras genom pressmeddelande 
på Fortnox Internationals hemsida, 
www.fortnoxinternational.se, senast den 1 juli 2011. 

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE 

De som var aktieägare i Fortnox AB på ovan nämnd 
avstämningsdag erhåller förtryckt emissionsredovisning 

Villkor och anvisningar

med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälnings-
sedel, villkor och anvisningar samt ett följebrev. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 
hur många nya aktier i Fortnox International som kan 
tecknas med stöd av företrädesrätt samt hur många 
aktier i Fortnox AB respektive aktieägare innehar på sitt 
VP-konto eller sin depå per den 10 juni 2011.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT  
– DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 

Med direktregistrerad aktieägare menas du som har  
ditt aktieinnehav på ett värdepapperskonto (VP-konto) 
i Euroclear. 

Teckning med företrädesrätt skall ske genom kontant 
betalning senaste den 1 juli 2011. Styrelsen för Fort-
nox International AB förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden. Teckning genom betalning skall göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi 
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ.

1) Emissionsredovisning
I de fall direktregistrerade aktieägare önskar teckna sig 
för hela sitt innehav per ovan nämnda avstämningsdag 
skall endast den förtryckta inbetalningsavin som är fogad 
emissionsredovisningen användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälnings-
sedel skall då inte användas. Observera att teckning är 
bindande.

2)  Särskild anmälningssedel
I de fall direktregistrerade aktieägare önskar teckna 
sig för ett annat antal aktier än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Aktieägaren skall på den 
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särskilda anmälningssedeln under rubriken ”Anmälan 1”, 
uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och  
på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall  
betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av  
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-

1) Emissionsredovisning 
I de fall förvaltarregistrerade aktieägare önskar teckna 
sig för hela sitt innehav per ovan nämnda avstämningsdag 
skall den förtryckta inbetalningsavin som är fogad emis-
sionsredovisningen användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. 

> Observera dock att för att Mangold Fondkommission  
 skall kunna verkställa leverans av aktier till förvaltar- 
 registrerade aktieägare krävs att även emissions- 
 redovisningen fylls i, undertecknas och skickas till  
 Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. 

Fullständiga leveransinstruktioner dit aktieägaren önskar 
sina aktier levererade måste fyllas i på emissionsredovis-
ningen. Observera att teckning är bindande.

> Observera att I det fall betalning inkommit men 
 korrekt ifylld emissionsredovisning saknas, 
 förbehåller sig Mangold Fondkommission rätten 
 att för aktieägarens räkning överföra tecknade och  
 betalade aktier till Euroclears särskilda konto för  
 okända ägare.

2) Särskild anmälningssedel 
I de fall förvaltarregistrerade aktieägare önskar teckna 
sig för ett annat antal aktier än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teck-
ning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på den 
särskilda anmälningssedeln under rubriken ”Anmälan 1”, 
uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på 
inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Be-
talning sker således genom utnyttjande av inbetalnings-
avin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta 
texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Mangold Fondkommission AB som nås på ovanstående 
telefonnummer.

Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 
skickas eller lämnas på ovanstående adress och vara 
Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 
15.00 den 1 juli 2011. Anmälningssedlar som skickas med 
post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det 
är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälnings-
sedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sista erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avse-
ende. Observera att teckning är bindande.

  Mangold Fondkommission AB

 Ärende: Fortnox International AB  

 Box 55691 

 102 15 Stockholm

 Besöksadress: Engelbrektsplan 2

 SE-114 34 Stockholm

 Telefon: +46 8 503 015 80

 Telefax: +46 8 503 015 51

ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga til-
lägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln 
tryckta texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Mangold Fondkommission AB som nås på nedanstående 
telefonnummer.

Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 
15.00 den 1 juli 2011. Anmälningssedlar som skickas  
med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild  
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sista erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. Observera att teckning är bindande.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT  
– FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 

Med förvaltarregistrerad aktieägare menas du som  
har ditt aktieinnehav på en depå hos bank eller  
fondkommissionär. 

Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig 
kontant betalning senaste den 1 juli 2011. Styrelsen för 
Fortnox International AB förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden. Teckning genom betalning skall göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi 
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ.
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TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas 
enligt styrelsens beslut . Tilldelning skall i första hand ske 
till de personer som tecknat aktier med stöd av företrä-
desrätt, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd 
av företrädesrätt, och i andra hand till de personer som 
anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, 
pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. 

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädes-
rätt, det vill säga från och med den 15 juni till och med 
den 1 juli 2011. Styrelsen för Fortnox International AB 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker  
genom att den särskilda anmälningssedeln under 
”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas till 
Mangold Fondkommission AB på adress enligt ovan. 
Någon betalning skall inte ske i samband med anmälan 
om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i 
enlighet med vad som anges nedan. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i 
den, på anmälningssedeln, tryckta texten. Den särskilda 
anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommis-
sion AB tillhanda senast klockan 15.00 den 1 juli 2011. 
Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i 
god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att 
insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fler fall än 
en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan avseende. Observera att 
anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan 
företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldel-
ningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall 
erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid 
kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt emissionen, kan den som ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte 
aktieägare bosatta i Australien, Japan, Kanada, Nya 

Zeeland, Sydafrika och USA) som äger rätt att teckna 
aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fond-
kommission AB på telefon enligt ovan för information 
om teckning och betalning.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (”BTA”) skett på tecknarens VP-konto. 
För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregist-
rerat kommer information från respektive förvaltare. 
Nytecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot 
eller depån tills nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 29. 

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vil-
ket beräknas ske i vecka 29, 2011 ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare 
som har sitt innehav förvaltarregistrerat, på en depå, 
kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV EMISSIONEN 

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och 
senast vecka 28, 2011 kommer Bolaget att offentliggöra 
utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att 
ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infal-
ler närmast efter det att de nya aktierna registrerats 
hos Bolagsverket. Beträffande Fortnox Internationals 
utdelningspolitik, se avsnittet ”Aktiekapital och ägar-
struktur”.

Leverantörsfaktura 
bokförs…
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AKTIEBOK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
av Euroclear med adress: Euroclear Sweden AB, Box 
7822, SE-103 97 STOCKHOLM, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, röst-
rätt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera 
styrs dels av Bolagets bolagsordning som framgår 
av sidan 44 i Prospektet samt av aktiebolagslagen 
(2005:551).

Leverantörsfaktura 
bokförs…

…och 
     ekonomichef

 … attesteras av   
  ansvarig…

NOTERING AV NYA AKTIER

Efter att aktiekapitalökningen har registrerats av 
Bolagsverket omvandlas BTA till nya aktier. Ombok-
ningarna beräknas ske vecka 30. Fortnox International 
har ansökt hos NGM om att lista Bolagets aktie på NGM 
Nordic MTF. 

ÖVRIG INFORMATION

Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden men ej att 
avbryta emissionen.
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ATT BYGGA VIDARE PÅ DE FRAMGÅNGAR 
SOM UPPNÅTTS AV FORTNOX AB

Fortnox International AB är ett svensk bolag som i mars 
2010 ingick avtal med Fortnox AB att lansera Fortnox 
program i några utvalda länder. 

Konceptet bygger på att alla program finns på  
Fortnox Internationals servrar. Kunden når sina 
program via internet och de är därmed åtkomliga från 
vilken internetansluten PC eller Mac var som helst i 
världen. Flera användare kan arbeta samtidigt i samma 
program och dessutom välja vilket språk var och en vill 
ha sina menyer i. 

Programutbudet omfattar bland annat bokföring, 
fakturering, order, tidredovisning, CRM och arkivplats. 
Programmen anpassas nu av Fortnox International till 
de regelverk som gäller i de respektive länder som är 
aktuella för utlandssatsningen. 

Målgruppen nås dels genom att många företag blir  
kunder direkt hos Fortnox International via marknads-
föring på olika sätt, dels genom ett omfattande samarbete 
med revsions- och redovisningsbyråer. I Sverige har  
Fortnox AB lyckats skriva avtal med många mindre  
byråer och med flera av branschjättarna som PwC,  
Grant Thornton, Deloitte, BDO med flera. 

Tillväxten för Fortnox AB har varit kraftig; under  
2010 steg omsättningen med 83 % efter rensning av 
engångsposter. När nu Fortnox International kommer 
att lansera produktsortimentet sker det med all den 
erfarenhet som grundaren har med sig från Fortnox AB. 
VD och grundare av Fortnox International är Jan Älmeby. 
Jan grundade också Scandinavian PC Systems (numera 

Historik

Fortnox AB är Sveriges ledande lever-

antör av internetbaserade program för 

företag, föreningar samt redovisnings- 

och revisionsbyråer. Bolaget erbjuder ett 

brett sortiment av program som är enkla 

att lära sig och att använda, men som 

ändå är kraftfulla och funktionsrika för 

att möta de flesta behov och önskemål.

Visma Spcs) och var dess VD under 15 år fram till dess 
han grundade Fortnox AB. Jan Älmeby var VD för Fort-
nox AB fram till grundandet av Fortnox International. 

UTLANDSETABLERING VIA FORTNOX INTERNATIONAL 

Styrelsen för Fortnox AB har ansett det angeläget att 
inleda en utlandssatsning. Detta kan ske i egen regi  
eller genom att en licens för varumärket Fortnox upp-
låts till annan aktör mot en ekonomisk ersättning. 

Styrelsens i Fortnox AB bedömning är att när  
Fortnox AB nu når lönsamhet är det viktigt att kunna 
visa en bra lönsamhetstillväxt för de aktieägare som 
 varit med och finansierat expansionen. Dessutom 
har det varit väsentligt för de stora redovisnings- och 
revisionsbyråkunder som valt att satsa Fortnox ABs 
programvaror i stor omfattning att försäkra sig om att 
Fortnox AB når en lönsamhet som innebär att de  
kommer att finnas kvar på marknaden i framtiden.

Den extra bolagsstämman i Fortnox AB den 18 de-
cember 2009  beslutade att en utlandsetablering skall 
ske genom Fortnox International och inte i Fortnox ABs 
egen regi. Stämman gav därför styrelsen i Fortnox AB 
bemyndigande att slutförhandla och underteckna avtal 
med Fortnox International. 

Fortnox International ägs inte till någon del av  
Fortnox AB, men avsikten har hela tiden varit att  
Fortnox ABs aktieägare skall bjudas in att vara delak-
tiga i satsningen. Aktieägarna har därför som en start 
erbjudits, utan kostnad, 10% av det nybildade Bolaget 
och kommer därefter att bjudas in att, via en nyemission, 
vara delaktiga i satsningen. 

VIKTIGA HÄNDELSER I UTVECKLINGEN 
AV BOLAGETS VERKSAMHET 

Fortnox International bildades i februari 2010 och 
Bolaget ingick i mars 2010 ett avtal med Fortnox AB 
att lansera Fortnox program i några utvalda länder. 
Fortnox International har dessutom till Fortnox AB 
betalat den tidigare överenskomna startersättningen. 

Fortnox International förvärvade i april 2010 det 
polska bolaget Fortnox Sp. z o. o. av Fortnox AB och den 
51-procentiga andelen i programutvecklingsföretaget 
Four Divided by Six AB. Anpassningen av Fortnox-pro-
grammen för de olika marknaderna har sedan maj 2010 
sysselsatt 7–10 personer. 
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Dotterbolaget Fortnox Software Ltd i Storbritannien 
bildades i december 2010.Specifikationsarbetet för den 
tyska och polska versionen är klart och anpassnings-
arbetet påbörjades i april 2011 med avsikt att lansera 
programmen i slutet av 2011. 

Versionen för den finska marknaden blev klar i april 
2011 och genomgår nu en omfattande testning inför den 
förestående lanseringen efter sommaren 2011. Den 
engelska versionen blev klar i slutet av april 2011, test-
ningar av den har påbörjats och kommer att lanseras 
efter sommaren 2011.

Parallellt med det omnämnda anpassningsarbetet 
har utvecklats en plattform för avancerade mobiler 
”smartphones”, som kommer att lanseras efter som-
maren 2011. Plattformen kommer att klara de vanligast 
förekommande operativsystemen i moderna mobiler.

ÖVERSIKT

AVTAL MELLAN FORTNOX AB 
OCH FORTNOX INTERNATIONAL

För att reglera rätten till Fortnox-programvarorna 
och de anpassningar av dem som är nödvändiga för 
lanseringen av Fortnox på marknader utanför 
Sverige samt vissa andra frågor har Fortnox AB och 
Fortnox International tecknat ett licens- och sam- 
arbetsavtal med följande huvudsakliga innehåll:

> Fortnox International får genom avtalet en licens 
 att anpassa programmen till aktuella regelverk i  
 Storbritannien, Finland, Polen och Tyskland samt 
 att marknadsföra och upplåta de anpassade 
 programmen till kunder och underlicenstagare 
 i dessa länder.
> Fortnox Internationals licens är exklusiv, 
 innebärande att Fortnox AB varken äger lämna 
 en motsvarande licens till annan eller för egen 
 räkning anpassa programmen respektive 
 marknadsföra och upplåta de anpassade 
 programmen i aktuella länder.
> Fortnox Internationals licens omfattar också  
 en rätt att använda Fortnox ABs firma, 
 varumärken, logotyper, figurer och andra 
 kännetecken i marknadsföringen av de 
 anpassade programmen.
> Samtliga immateriella rättigheter till de av 
 Fortnox International utvecklade anpassningarna  
 tillfaller Fortnox International, som också bär alla  
 kostnader för anpassningar av programmen.
> Enligt licens- och samarbetsavtalet utgår ersättning  
 till Fortnox AB på i huvudsak följande sätt:

 1) En engångsersättning på 2,5 MSEK som betalades  
 i anslutning till avtalets undertecknande under  
 första kvartalet 2010. 
 2) Royaltyersättning baserad på sammanlagd 
 omsättning i Fortnox International och dess under-
 licenstagare, att betalas kvartalsvis i efterskott.
> Fortnox International förvärvar det av Fortnox AB  
 helägda bolaget Fortnox Sp. z o. o. och den av 
 Fortnox AB ägda 51-procentiga andelen av program- 
 utvecklingsföretaget Four Divided by Six AB med  
 fem medarbetare. Dessa kommer att arbeta med  
 anpassningarna av programmen för utlands-  
 marknaden. Förvärven genomfördes under 2010.
> Avtalet mellan Fortnox AB och Fortnox International  
 kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid,  
 om Fortnox Internationals ägarbild eller ledning  
 förändras på sätt som avsevärt försvårar samar- 
 betet mellan parterna. Avtalet kan även sägas upp  
 med sextio dagars uppsägningstid, om en grund- 
 läggande förutsättning för avtalet väsentligen  
 förändras eller bortfaller. 

110425 Påbörjad testning av engelsk version

110411 Påbörjad testning av finsk version
101216 Bildande av engelska dotterbolaget Fortnox Software Ltd

100501 Utvecklingsarbete påbörjas
100423 Förvärv av aktier i Four Divided by Six AB samt av polska Fortnox Sp. Z o.o

100212 Bildande av Fortnox International AB
100211 Avtal tecknat med Fortnox AB

Apr 2011  —  Påbörjad testning av engelsk version.

  Påbörjad testning av finsk version.

Dec 2010  —  Bildande av engelska dotterbolaget 
  Fortnox Software Ltd.

Maj 2010  —  Utvecklingsarbete påbörjas.

Apr 2010  —  Förvärv av aktier i 
  Four Divided by Six AB 
  samt av polska 
  Fortnox Sp. z o. o.

Feb 2010  —  Bildande av Fortnox International AB

  Avtal tecknat med Fortnox AB



Fortnox International AB   22 Prospekt 2011 

AFFÄRSIDé

Fortnox Internationals affärsidé är att tillhandahålla 
internbaserade administrativa program, bla bokföring, 
fakturering, order, CRM Säljstöd till små och medel-
stora företag på marknader utanför Sverige. Genom ett 
licensavtal med har Fortnox International exklusiv rätt 
att marknadsföra och sälja Fortnox program i Storbri-
tannien, Tyskland, Finland och Polen i första hand.

VISION OCH MÅL

Fortnox Internationals vision är att bli den ledande leve-
rantören av internetbaserade administrativa program  
på de marknader företaget etablerar sig.

STRATEGI

Fortnox International kommer att etablera separata 
bolag på varje enskild marknad som till större delen är 
ägda av Fortnox International och till resterande del av 
lokala och andra investerare samt entreprenörer.  

DISTRIBUTION OCH FÖRSÄLJNING

Försäljning av program och tjänster kommer dels att 
ske direkt till företagen genom olika marknadsförings-
aktiviteter, dels genom omfattande samarbete med 
revisions- och redovisningsbyråer. I Sverige har  
Fortnox AB mer än 2 000 redovisningskonsulter som 
byråpartner och samarbetar med flera av de ledande 

internationella revisionsbyråerna. Den kunskapen och 
det unika kontaktnätet kommer att användas för att 
etablera byråpartners på de olika marknaderna.

ORGANISATION

Fortnox International AB är svenskt moderbolag i 
en koncern som för närvarande består av det 
helägda dotterbolagen Fortnox Sp. z o. o. i Polen och 
Fortnox Software Ltd i Storbritannien samt  program-
utvecklingsföretaget Four Divided by Six AB, som ägs 
till 51 procent. Fortnox International AB äger även 
49 procent av ClickOffice AB som innehar ett patent 
för den webbaserade tekniken. 

Förvärvet av 49 procent av ClickOffice är ett strategiskt 
viktigt val för säkerställa ett patent som i första hand 
skyddar verksamheten genom skydd från anspråk på att 
betala ersättning till någon annan som skulle ha kunnat 
förvärva patentet. ClickOffice har ingen verksamhet.  
Fortnox International innehar en option att förvärva reste-
rande 51 procent under perioden februari–juni år 2014  
för 2 MSEK. Beloppet kan komma att bli större om det 
skulle bli intäkter från andra aktörer på marknaden.

Avsikten är att starta bolag även i Tyskland och  
Finland tillsammans med lokala representanter  
och investerare men som majoritets ägs av  
Fortnox International.

Koncernen hade den 31 december 2010 9 anställda, 
varav 2 i moderbolaget, 6 i Four Divided by Six AB och  
1 i Polen. Den 1 mars 2011 hade Bolaget 14 anställda, 
varav 5 i moderbolaget, 8 i Four Divided by Six AB och  
1 i Polen.

Verksamheten i sammandrag
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Fortnox grundplattform

Fortnox International AB

Fortnox Software Ltd
Company no: 07471933
Ägarandel: 100%
Land: Storbritannien
Bildat: 2010

Four Divided by Six AB
Organisationsnummer: 
556508-8837
Ägarandel: 51%
Land: Sverige
Bildat: 1995

Fortnox Sp. z o. o.
NIP: 525-24-03-585
Ägarandel: 100%
Land: Polen
Bildat: 2007



Prospekt 2011  23 Fortnox International AB

Avtalet med Fortnox AB ger Fortnox International 
exklusiv rätt att marknadsföra och upplåta Fortnox ABs 
nuvarande och kommande program till direktkunder  
och underlicenstagare i utvalda länder utanför  
Sverige. Fortnox International har även rätt att modi-
fiera grundkoden till Fortnox ABs nuvarande och kom-
mande program så att dessa kan anpassas till praxis 
och lagstiftning i andra länder.

Fortnox International kommer inledningsvis att mark-
nadsföra Bokföring, Fakturering, Order, CRM Säljstöd, 
Tidredovisning, Arkivplats och e-faktura. Arbetet med 
att anpassa programmen till de länder där Fortnox 
International initialt avser att etablera sig pågår och 
beräknas att vara avslutat under kvartal 3 2011.

GEMENSAM PLATTFORM

 

Produktportföljen

Konceptet bygger på att alla program finns på  
Fortnox Internationals servrar i respektive länder. 
Kunden når sina program via internet. Därmed är de 
åtkomliga från vilken internetansluten PC eller Mac 
var som helst i världen. Användaren slipper därmed att 
besväret med att installera och underhålla program på 
den egna datorn. I Fortnox koncept kan flera användare 
arbeta samtidigt i samma program och kan dessutom 
välja vilket språk man vill ha sina menyer i. För  
närvarande stöds tolv olika språk.

TILLGÄNGLIGA SPRÅK

> svenska  > italienska  
> engelska  > norska  
> tyska  > danska  
> franska  > finska  
> spanska  > polska  
> portugisiska  > ryska  

Kunderna abonnerar på tjänsten och betalar ett fast pris 
per månad, kvartal eller år, baserat på antal användare 
och moduler. Support ingår i priset. Fortnox gör också 
daglig säkerhetskopiering och ser till att kunden  
automatiskt får de uppgraderingar som görs i  
programmen med jämna mellanrum.

Betalningsmodellen

Omsättning

Omfakturering
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Fortnox grundplattform

Fortnox International AB

Fortnox Software Ltd
Company no: 07471933
Ägarandel: 100%
Land: Storbritannien
Bildat: 2010

Four Divided by Six AB
Organisationsnummer: 
556508-8837
Ägarandel: 51%
Land: Sverige
Bildat: 1995

Fortnox Sp.z.o.o.
NIP: 525-24-03-585
Ägarandel: 100%
Land: Polen
Bildat: 2007

Fortnox International kommer inledningsvis att marknadsföra programmen 

Bokföring, Fakturering, Order, CRM Säljstöd, Tidredovisning, Arkivplats och 

e-faktura. Idag erbjuds Fortnox Internationals programvara på 12 språk.



Fortnox International AB   24 Prospekt 2011 

PROGRAMVAROR

Bokföring
Fortnox Bokföring passar både små 
och stora företag. Det är tillräckligt 
kraftfullt för att matcha mindre och 
medelstora företags behov, men ock

så anpassningsbart för att även passa enmansföretag. 
Användaren kan själv välja vilka funktioner som ska vara 
tillgängliga. Tack vare smarta genvägar och kopplingar 
kan mycket av bokföringsarbetet förenklas eller utföras 
med automatik. Transaktioner kan bokföras både 
manuellt eller med hjälp av bokföringsmallar. För att få 
en snygg och överskådlig bild över företagets ekonomi 
finns det ett antal grafer inbyggda i bokföringsprogram-
met. Många av dessa grafer är också tillgängliga via 
avancerade mobiler. Fortnox Bokföring är integrerat 
med övriga Fortnox program, vilket underlättar arbetet 
väsentligt och sparar tid. Exempelvis konteras fakturor 
utställda med Fortnox Fakturering automatiskt i Fortnox 
Bokföring med en knapptryckning.

Många företag låter en redovisningsbyrå hjälpa till 
med bokföringen. Fortnox Bokföring låter både använ-
daren och byrån använda programmets uppgifter och 
funktioner tillsammans. 

Fakturering
Fortnox Fakturering är anpassat för 
både små och större företag. När 
användaren skapar en faktura hämtas 
uppgifter om kunder samt sålda varor 

och tjänster direkt från programmet. Användaren 
behöver bara fylla på med antal artiklar, rabatter, frak-
tkostnader och andra eventuella tillägg. Fortnox Fak-
turering hjälper även till att bevaka betalningen. Varje 
faktura färgkodas för olika status. Tack vare färgmark-
eringarna ser man direkt vilka fakturor som är betalda, 
vilka som är obetalda eller förfallna. Fakturan kan stäl-
las ut antingen inklusive eller exklusive moms eller som 
kontantfaktura. Programmet innehåller även funktioner 
för betalningspåminnelser. Fakturor och betalningar 
bokförs med automatik i Fortnox Bokföring.

Fortnox Fakturering använder sig av register som är 
gemensamma med andra Fortnox-program, exempelvis 
CRM Säljstöd. I likhet med övriga program är Fortnox 
Fakturering översatt till tolv språk och hanterar flera 
olika valutor.  

Order
Fortnox Order är en tjänst för att 
skapa offerter, orderkännanden och 
följsedlar. Genom kopplingen till  
Fortnox övriga program räcker det 

med några få knapptryckningar för att förvandla en 

offert till order till faktura och till slut en verifikation 
i bokföringsprogrammet. Orderprogrammet håller 
genom artikelregistret reda på om såld artikel finns 
i lager annars kan en restorder skapas. Offerter och 
order kan även samköras med kunduppgifter i Fortnox 
CRM Säljstöd.

CRM Säljstöd
Fortnox CRM Säljstöd är ett system 
för att hantera befintliga och poten-
tiella kunder, leverantörer och part-
ners.  Användaren kan själv anpassa 

och välja vilka uppgifter som ska hanteras och lägga 
till egna sökfält.  Med Fortnox CRM Säljstöd kan flera 
användare dela på kontaktinformation, planeringskal-
ender och uppdrag. Det går också att selektera och rikta 
information till specifika kunder för t ex distribution av 
nyhetsbrev via e-post och individuella sms-meddelande, 
för att t ex påminna om bokat möte.

Tidredovisning
Fortnox Tidredovisning är ett program 
för att rapportera tider, sammanställa 
tidrapporter över hur mycket tid som 
lagts ned på olika kunder och projekt 

samt skapa fakturaunderlag. Genom kopplingen till 
Fortnox Fakturering kan man fakturera sina tidrapport-
er direkt och genom möjligheten att välja språk kan man 
som användare i ett företag jobba i sitt eget språk och 
dela med sig med kollegor utomlands utan att behöva 
behärska varandras språk.

Arkivplats
Fortnox Arkivplats ger möjlighet att 
lagra dokument och andra filer, som 
är tillgängliga via internet. Arkivplats 
kan hanteras av flera samtidiga 

användare varför det passar utmärkts för den som 
vill dela dokument med andra personer oavsett var de 
befinner sig geografiskt.  Dokument kan enkelt läggas in 
i Arkivplats, men även mer avancerad funktion finns för 
att ta emot dokument som mejlas direkt in till Arkiv-
plats. Det har ett inbyggt behörighetssystem varför det 
går att bestämma exakt vilka dokument varje användare 
har åtkomst till. 

E-faktura
Fortnox e-faktura är ett program för att skicka och 
ta emot fakturor elektroniskt. Fortnox erbjuder även 
hjälp med utskrift, kuvertering och utskick av fakturor 
till kunder. Funktionen aktiveras kostnadsfritt direkt 
i Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering. Fortnox 
e-faktura är transaktionsbaserade varför användarna 
endast betalar för skickade och mottagen faktura.
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Med internetbaserade menas att programmen och 
tjänsterna ligger lagrade på en server hos Fortnox och 
är tillgängliga för användaren i en vanlig webbläsare 
via vilken internetansluten dator, PC eller Mac, var som 
helst i världen. 

Konceptet kallas i IT-branschen för Molnet (Cloud  
Computing) där programmen levereras som  
SaaS-tjänster (Software-as-a-Service). 

ABONNEMANGSFORMEN SÄNKER RISKNIVÅN

FÖRDELARNA FÖR KUNDERNA/ANVÄNDARNA

Fördelarna för kunderna/användarna med internet- 
baserade program och tjänster är flera:

> Det kräver ingen installation av program på den 
 egna datorn.
> De är alltid garanterad tillgång till den senaste 
 versionen och slipper hålla reda på program-
 uppdateringar.
> Det ger större flexibilitet och frihet då programmen  
 är åtkomliga via en webbläsare från alla internet- 
 anslutna datorer var som helst i världen. Använd-
 aren är inte låst till sin egen dator.
> Flera användare kan samtidigt använda samma 
 program trots att man sitter på geografiskt skilda  
 orter. Varje användare kan välja det språk som man  
 vill se på sina menyer.
> Hög säkerhet med automatisk backup varje dygn.  
 Kunden behöver inte ta egna säkerhetskopior och  
 slipper bekymra sig för dataförlust vid inbrott eller  
 brand.
> Fungerar med alla datorer och system – inklusive  
 mobiltelefoner och ipad.
> Det kräver inga förkunskaper och minimalt med  
 underhåll.
> Det bidrar till ökad produktivitet. Flera användare  
 kan arbeta samtidigt i programmet – oavsett   
 geografi. Menyer finns på elva språk – varje 
 användare kan välja sitt språk.
> Kostnadseffektivt. Kunden betalar en låg, fast avgift  
 per månad, kvartal eller år och ingen startavgift.  
 Kunden betalar bara för exakt antal användar-
 licenser.

Affärsmodellen

Fortnox Internationals affärsidé är att tillhandahålla internetbaserade 
affärssystem till små och medelstora företag, där programmen 
levereras som SaaS-tjänster (Software-as-a-Service). 

Betalningsmodellen

Omsättning
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Fortnox grundplattform

Fortnox International AB

Fortnox Software Ltd
Company no: 07471933
Ägarandel: 100%
Land: Storbritannien
Bildat: 2010

Four Divided by Six AB
Organisationsnummer: 
556508-8837
Ägarandel: 51%
Land: Sverige
Bildat: 1995

Fortnox Sp.z.o.o.
NIP: 525-24-03-585
Ägarandel: 100%
Land: Polen
Bildat: 2007

Kunder som väljer den här typen av 
system gör det på lång sikt och 

abonnemangsmodellen ger stabila och 
återkommande intäkter år efter år.
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> Inga kostnader för programuppdateringar, under- 
 håll och IT-stöd.
> Kostnadsfri support, dokumentation och   
 serverutrymme.
> Ingen uppsägningstid.
> Kunden har total kontroll via webben.

FÖRDELARNA FÖR FORTNOX INTERNATIONAL

> Abonnemangsformen ger förutsägbara intäkter och  
 hög kundlojalitet.
> Målgruppen är mindre företag, dvs en volym- 
 marknad med mycket begränsad risk i en enskild  
 kund.
> Skalbar affärsmodell – marginell kostnad att  
 ansluta en nya kunder.
> Låga rörliga kostnader – bruttomarginalen är över 
 75 procent.
> Inga cd-skivor och därmed ingen risk för pirat- 
 kopiering.
> Ingen logistik eller fysisk distribution av CD-skivor  
 och dokumentation.
> Inga fysiska programvaror innebär inga lager och  
 därigenom enkel logistik och kundhantering.
> Höga utvecklingskostnader utgör ett inträdeshinder  
 för konkurrenterna. Fortnox har investerat över 
 20 miljoner kronor i programmen.

RESONEMANG KRING BOLAGETS AFFÄRSPLAN

Ledningen i Bolaget har stor erfarenhet av såväl tradi-
tionella affärssystem som installeras i kundens dator 
som webbaserade system. Erfarenheten omfattar både 
utveckling, försäljning och support.  Bedömningen är 

därmed att Bolaget har en större erfarenhet av såväl den 
typ av produkter som Bolaget kommer att sälja som av ett 
starkt marknadsföringskoncept jämfört med nuvarande 
konkurrenter i de länder Bolaget ska etablera sig. 

Marknaden för webbaserade program, som är 
Bolagets produkter, är i en mycket stark tillväxt. Mixen 
av lågt pris, produktbredd och en möjlighet till stor 
skalbarhet tillsammans med höga bruttomarginaler 
ger förutsättningar för att kunna lyckas. Den teknik som 
används innebär att inget produktlager finns och där-
med kan stora variationer i kundtillströmning hanteras. 
Eftersom en viktig del av affärsidén är abonnemang 
kommer även eventuella svackor i orderingången inte få 
dramatiska följder.

Leverantörer av traditionella affärssystem är mycket 
konservativa då det gäller webbaserade system. Detta 
beror till stor del på att man har löpande serviceavtal på 
sina nuvarande produkter, men även på att man inte ser 
fördelar med att konkurrera med sig själv då risken är 
stor att kunderna vid teknikskifte också byter leverantör. 
På sikt kommer leverantörer av traditionella system att 
gå över till webbaserade system, men Bolagets bedöm-
ning är att det är en process som kommer att ta två till 
tre år då man måste göra ett omfattande utvecklingsar-
bete. Genom den tidiga introduktion som Bolaget gör på 
dessa marknader kommer Bolaget att ha möjligheter att 
kunna vara starkt etablerade vid denna tidpunkt. 

Bolaget kommer också att ha en stor kontaktyta hos 
de stora revisionsbyråkedjorna vars svenska motsva-
righeter är stora kunder på produkterna och även har 
uttalat att man vill vara behjälpliga med en introduktion 
i andra länder. Även om Bolaget till viss del är beroende 
av samarbetet med byråerna förväntas försäljningen 
genom dessa bli en mindre del av den totala försäljning-
en. Större delen av kunderna kommer att vara mindre 
företag som köper direkt via hemsida och telefon.
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Licensavtalet med Fortnox AB ger Fortnox International 
exklusiv rätt att marknadsföra program och tjänster 
utomlands. I en första etapp har Fortnox AB upplåtit 
rättigheterna för Finland, Storbritannien, Tyskland och 
Polen. Bolaget har valt dessa länder av olika anled-
ningar, i Finland har Bolaget ett hundratal kunder som 
tagits över från Fortnox AB. Bolaget har förvärvat det 
polska bolaget Fortnox Sp. z o. o. från Fortnox AB som 
möjliggör en snabbare etablering på en marknad med 
hög tillväxt då en del kunskap och erfarenhet finns i det 
polska bolaget. Storbritannien och Tyskland har valts på 
grund av deras marknadsstorlek och geografiska när-
het. För upplåtelse av rättigheterna i fler länder krävs 
ett nytt skriftligt licensavtal.

Fortnox International avser att etablera egna bolag i 
de länder Bolaget väljer att gå in i. Det kommer att ske 
i samarbete med lokala partners och entreprenörer, 
vilka kommer att erbjudas delägande i de lokala dot-
terbolagen. Fortnox International är övertygat om att en 
sådan strategi, med ett starkt, lokalt engagemang, är 
att föredra då det förkortar etableringsprocessen och 
ger snabbare genomslag på marknaden än om Fortnox 
International skulle agera på egen hand.

Fortnox International för idag samtal med potentiella 
partners och entreprenörer med stark lokal marknads-
kännedom och med erfarenheter av liknande verksam-
heter i IT-branschen i alla fyra länderna. 

Fortnox International avser att vara majoritetsägare i 
de utländska dotterbolagen.

Det är Fortnox Internationals bedömning att marknads-
potentialen för internetbaserade administrativa program 
är god på samtliga utvalda marknader. Det finns ett stort 
antal små och medelstora företag.  IT-mognaden är hög 
och det finns god tillgång till bredband. Under 2009 var 
minst 90 procent av företagen i samtliga fyra aktuella 
länder anslutna till internet4. Majoriteten av företagen 

Marknad och konkurrens

Fortnox International tillhandahåller standardiserade internetbaserade 

administrativa program och tjänster för små och medelstora 

företag, redovisningskonsulter och revisionsbyråer på marknader 

utanför Sverige.  

använder redan idag någon form av datorbaserade pro-
gram för framför allt bokföring.

I Sverige finns cirka 700 000 företag varav 98 procent 
med upp till 20 anställda5. Andelen företag med upp 
till 20 anställda i Storbritannien, Polen, Finland och 
Tyskland, vilka utgör Fortnox Internationals primära 
målgrupp, är liknande den i Sverige4.

I Storbritannien och Tyskland finns totalt nästan tio 
miljoner företag och antalet nystartade företag per år 
har under de senaste åren ökat i båda länderna. 

Det polska näringslivet utmärks av ett stort antal små-
företag. Polen är också en av Europas snabbast växande 
ekonomier och IT-användningen i företagen är under stark 
tillväxt. Fortnox International är redan närvarande i Polen 
med det helägda bolaget Fortnox Sp. z o. o. som förvär-
vades av Fortnox International 2010. Verksamheten har 
hittills varit blygsam, men närvaron gör att igångsätt-
ningen bör kunna påskyndas. 

Finland är den minsta av de fyra utvalda markna-
derna, motsvarande cirka 40 procent av den svenska.  
Men företagens IT-användning tillhör de högsta i världen 
och det finns redan idag fler än 200 kunder i Finland som 
använder sig av Fortnox AB program och tjänster.

I Sverige finns cirka 700 000 företag 

varav 98 procent med upp 

till 20 anställda. Bolaget uppskattar att 

andelen företag med upp till  

20 anställda i Storbritannien, Polen, 

Finland och Tyskland, vilka utgör  

Fortnox Internationals primära  

målgrupp, är liknande den i Sverige.

4 Källa: European Commission Small Business Act, SBA Fact Sheet 2009
5 Källa: SCB:s Företagsregister
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I Fortnox Tidredovisning kan man 

direkt fakturera sina tidrapporter. 

Medarbetare i olika länder kan dela 

information utan att behöva 

behärska varandras språk.
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TIDPLAN 

Fortnox International avser att introducera samtliga 
valda program och tjänster samtidigt i respektive land. 
Enligt den tidplan som styrelsen och ledningen arbetar 
efter kommer de första lanseringarna att ske i Finland 
och Storbritannien efter sommaren 2011 följt av  
Tyskland och Polen i slutet av år 2011.

KONKURRENTER

Fortnox Internationals konkurrenter utgörs av två typer 
av företag, dels leverantörer av traditionella affärs-
system för bokföring och andra administrativa tjänster 
som installeras och körs lokalt på den egna datorn, dels 
företag som i likhet med Fortnox International erbjuder 
internetbaserade administrativa program och tjänster.

Traditionella affärssystem
Det finns ett stort antal internationella och nationella 
företag som tillhandahåller traditionella affärssystem som 
kräver installations på de egna datorerna. 

Hit hör bland annat tyska SAP och amerikanska Micro-
soft Navision. Dessa är utvecklade främst för medelstora 
och stora företag, och är därför verksam på en delvis an-
nan marknad än Fortnox International. Därtill kommer ett 
stort antal programvaruleverantörer med system för  
små och mindre företag. Denna konkurrens är inte ny för 
Fortnox International då situationen är densamma i  
Sverige. Trots omfattande konkurrens har Fortnox AB 
lyckats bygga en stark marknadsposition i Sverige med 
över 20 000 kunder och över 60 000 användare på några år.
Det beror på att allt fler upptäcker de många fördelarna 
med att internetbaserade program framför traditionell 
programvara. Det oberoende nordiska konsultföretaget 
Herbert Nathan & Co, spår exempelvis att affärsmodel-
len med internetbaserade affärssystem redan inom 
några få år kommer att bli helt dominerande för kund-
segmentet små och medelstora företag. 

Internetbaserade affärssystem
Den andra typen av konkurrenter är företag, som i likhet 
med Fortnox International, erbjuder internetbaserade 
program och tjänster. Det finns ett flertal företag, 
företrädesvis brittiska och tyska, men även nordiska och 
utomeuropeiska.

Exempel på konkurrenter är brittiska Clearbooks 
clearbooks.co.uk, Kashflow kashflow.co.uk,  
AccountsPortal accountsportal.com och Cashbus  
cashbus.co.uk, tyska Collmex collmex.de, Actindo  
actindo.de och webFibu webfibu.de, danska  
e-conomic e-conomic.dk, norska 24Seven Office  
24sevenoffice.com, kanadensiska Kashoo kashoo.com 
samt nyazeeländska Xero xero.com. Därtill kommer att 
företag med traditionell, icke webbaserad, teknik t ex 
brittiska Sage har lanserat produkter som är webbase-
rade. Dessa leverantörer kommer dock att behöva lång 
tid för att få sina kunder att byta teknikplattform och det 
uppstår nya utmaningar för bolagen att ställa om från en 
affärsmodell som bygger på förskottsfakturerade ser-
viceavtal till abonnemangsbaserad faktureringsmodell. 
Speciell svårt blir det att förklara för kunderna vilken 
teknik kunden ska välja när man levererar produkter i  
ny teknik samtidigt som man levererar produkter i  
gammal teknik. 

Flertalet företag är små, är startade de senaste tre, 
fyra åren och erbjuder uteslutande bokföring, ibland i 
kombination med fakturering via internet enbart  
på hemmamarknaden. Undantagen är e-conomic,  
24SevenOffice, Kashoo och Xero.

E-conomic är ett danskt privatägt företag, startat 
2001, som erbjuder bokföring via internet. Enligt egen 
uppgift har e-conomic 30 000 kunder och 3500 revisorer 
knutna till systemet. E-conomic har en tydlig ambition 
att expandera internationellt och finns idag represente-
rat i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, 
Tyskland, Polen, Frankrike och Spanien6.

24SevenOffice är sedan 2007 noterat på Oslo-börsen  
i Norge, och erbjuder bokföring, fakturering, CRM Sälj-
stöd, e-handel och projekthantering via internet, i Norge, 

MARKNAD ANTAL BEFINTLIGA FÖRETAG ANTAL NYA FÖRETAG PER ÅR 

Storbritannien 4 270 000 365 000
Polen 610 000 48 000
Finland 260 000 33 000
Tyskland 5 310 000 450 000
Sverige 700 000 55 000

Källa: European Commission Small Business Act, SBA Fact Sheet 2009. Antal befintliga samt årligen nystartade företag i de fyra länder i vilka  
Fortnox International initialt skall etableras, jämförelse med Sverige. I Sverige har 98 procent av alla företag färre än 20 anställda, Bolaget  
uppskattar att liknande andelar gäller i de övriga länderna.

6 Källa: www.e-conomic.dk 
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I Fortnox Bokföring sköter du din redovisning. Det är tillräckligt kraftfullt 

för att matcha det lite större företagets behov, men också anpassningsbart 

för att även passa de allra minsta enmansföretagen. 
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Sverige och Storbritannien. Företaget tillhandahåller även 
telekomlösningar och konsulttjänster7.

Kashoo (fd Clarity Accounting) är ett kanadensiskt 
privatägt företag, startat 2008, som erbjuder bokföring 
över internet. Webtjänsten lanserades i mars 2010 och 
kunderna finns företrädesvis i Kanada och USA8. 

Xero är ett nya zeeländskt företag grundat 2006 och 
noterat på börsen i Wellington. Xero tillhandahåller 
bokföring, fakturering, CRM Säljstöd, lön och lager över 
internet. Företaget har uttalade ambitioner att växa 
internationellt och finns representerat även i Australien 
och Storbritannien. Enligt uppgift på Xeros webb har 
man över 100 000 användare i över 50 länder9.

FORTNOX INTERNATIONALS KONKURRENSFÖRDELAR 

Inget av företagen har en lika stor produktportfölj  
som Fortnox International. Redan från start kommer  
Fortnox International att erbjuda sju program och 
tjänster – bokföring, fakturering, order, CRM Säljstöd, 
tidredovisning, e-faktura och arkivplats – vilka är 
utvecklade på en gemensam plattform under sju år och 
helt integrerade med varandra. 

Fortnox International är också ensamt om att erbjuda 
programmens och tjänsternas menyer på tolv olika språk 
utan extra kostnad, vilket också är en konkurrensfördel. 
Det innebär företag med verksamhet i flera länder, kan 
låta användarna välja vilket språk de vill arbeta i. Pris-
mässigt ligger konkurrenterna på samma nivå eller högre 
jämfört med Fortnox AB i Sverige. Fortnox International 
avser tillämpa en konkurrenskraftig prissättning.
Fortnox International har för avsikt att söka byråpart-
ners på alla marknader där företaget etablerar sig, 
partnerskapen är en viktig kanal för försäljningen av 
Bolagets programvara. Fortnox AB har i Sverige ett 
stort byråpartnernätverk med drygt 500 redovisnings- 
och revisionsbyråer, däribland ett flertal av de största 
revisionsbyråerna. Ingen annan leverantör har ett lika 
omfattade partnernätverk. 

Kostnaden att utveckla internetbaserade program är 
höga, vilket är ett hinder för konkurrenter. Fortnox AB 
har investerat över 20 MSEK i programmen.

Fortnox International är ett nybildat företag, men led-
ningen har stor erfarenhet av branschen. VD Jan Älmeby 
grundade och var VD för Fortnox AB fram till starten av 
Fortnox International 2010. Dessförinnan grundade han 
och var under 15 år VD för Scandinavian PC Systems 
(numera Visma SPCS).  

 

7 Källa: www.24sevenoffice.com 
8 Källa: www.kashoo.com 
9 Källa: www.xero.com 
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STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter 
med lägst 1 och högst 3 suppleanter. I december 2010 
valdes Assar Bolin till styrelseordförande. 

Fortnox Internationals styrelse består av tre ledamöter, 
inklusive ordförande, samt en suppleant. Den nuvarande 
styrelsen utsågs 28 december 2010  Tabellen nedan 
redovisar styrelseledamöter och suppleanter, deras 
födelseår, befattning och året de valdes in i styrelsen.

Assar Bolin
> Född 1941. Fil Kand. 
> Styrelseordförande sedan december 2010. 
 Invald december 2010.
> Övriga uppdrag: Styrelseordförande i  

eXpose Info AB, OF Office Factory AB samt 
 styrelseledamot i Jeeves Information Systems AB, 
 HRM Software AB, Karnaka AB och  

Tropical Tree Plantation AB. De senaste fem åren 
har Assar Bolin varit, men är inte längre, styrelse-
ordförande, styrelseledamot och/eller styrelsesup-
pleant för Tornator AB, Fresh Direct Sweden AB och 
Svea Bioetanol AB.

> Egna och närståendes innehav i 
 Fortnox International: 1 000 000 aktier.
> Oberoende i förhållande större aktieägare 
 och/eller Bolaget: Ja.

Fredrik Persson
> Född 1966. Civilekonom, MBA.
> Styrelseledamot. Invald december 2010.
> Övriga uppdrag: Styrelseledamot i  

Svenska Retursystem AB, ClickOffice AB och  
Management & Sånt i Umeå AB . De senaste fem 
åren har Fredrik Persson varit, men är inte längre, 
styrelseordförande, styrelseledamot och/eller 
styrelsesuppleant för Konsum Nord Fastighets-
utveckling och Mark AB,Nordkvist Möbler AB,  
Lövö Rekreations AB, Glasmästeriet i Umeå AB 
(tidigare delägare), Coop Logistik AB,  
Siffror & sånt i Umeå AB (delägare),  

Styrelse, ledning 
och revisorer

TFT Holding AB (tidigare delägare), Botniatåg AB, 
KF Holding AB och Kooperationens pensionsanstalt 
(KP) Fondförsäkring AB (likvidation avslutad  
2010-11-15).

> Egna och närståendes innehav i 
 Fortnox International: 500 000 aktier.
> Oberoende i förhållande större aktieägare 
 och/eller Bolaget: Ja. 

Jan Älmeby
> Född 1936. Civilingenjör.
> Styrelseledamot. Invald mars 2010.
> Grundare och VD i Fortnox International AB (publ). 
> Övriga uppdrag:, Styrelseordförande i 
 Four Divided by Six AB, styrelseledamot i 
 Computer Innovation i Växjö AB samt styrelse- 

suppleant i Jämtskog AB. De senaste fem åren har 
Jan Älmeby varit, men är inte längre, styrelse-
ordförande, styrelseledamot och/eller styrelse-
suppleant för Aqeri Holding AB och Fortnox AB. 

> Övrigt:  Grundare av Scandinavian PC Systems och 
dess VD under åren 1984–2000. Grundade därefter 
Fortnox AB och var dess VD fram till 2010.

> Egna och närståendes innehav i 
 Fortnox International: 33 730 000 aktier.
> Oberoende i förhållande större aktieägare 
 och/eller Bolaget: Nej.

Monika Älmeby
> Född 1939. Leg. Sjuksköterska.
> Styrelsesuppleant. Invald mars 2010.
> Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i  

Computer Innovation i Växjö AB. De senaste fem 
åren har Monika Älmeby varit, men är inte längre, 
styrelseordförande, styrelseledamot och/eller 
styrelsesuppleant för Fortnox AB.

> Egna och närståendes innehav i  
Fortnox International: Inga egna innehav, 

 se Jan Älmeby för närståendes innehav.
> Oberoende i förhållande större aktieägare 
 och/eller Bolaget: Nej.
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LEDNING

Jan Älmeby, VD
> Född 1936. Civilingenjör.
> VD.
> Anställd: 2010.
> Övriga uppdrag: se Styrelse.
> Egna och närståendes innehav i 
 Fortnox International: se Styrelse.

Anna Wallman, Chief Financial Officer
> Född 1970. Auktoriserad redovisningskonsult FAR.
> Finanschef. I nuvarande befattning som konsult. 
> Tidigare befattningar: Seniorkonsult och  

försäljningsansvarig Grant Thornton Sweden AB 
2007–2009, VD Expecta AB, VD Bringit AB. 

> Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wallman & Co AB 
samt styrelsesuppleant i MixL’s Fashion AB. 

 De senaste fem åren har Anna Wallman varit, 
 men är inte längre, styrelseordförande, 
 styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant för 

Lindebergs Grant Thornton Redovisning i Stockholm 
AB, Phrik Thai AB och The Support Group In Sweden 
AB (likvidation avslutad 2009-10-29). 

> Egna och närståendes innehav i  
Fortnox International: 100 000 aktier.

Aengeln Englund, Chief Technology Officer, CTO
> Född 1975. 
> Teknisk chef.
> Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
 Four Divided by Six AB och Aengeln AB. 
> Egna och närståendes innehav i 
 Fortnox International: 100 000 aktier.

Camilla Jarnemyr, Chief Quality Officer, CQO
> Född 1969. Gymnasieekonom, certifierad inom test 

och kvalitet.
> Test- och kvalitetschef.
> Tidigare befattningar: 20 års erfarenhet inom 
 programvarubranschen. Har tidigare arbetat på 

Visma SPCS, Bluegarden och Fortnox AB med 
 bland annat ansvar för projektledning och Test- 
 och kvalitetssäkring.
> Övriga uppdrag: Styrelseledamot i XBRL Sweden AB. 

De senaste fem åren har Camilla Jarnemyr varit, 
men är inte längre Styrelsemedlem i SIE-gruppen.

> Egna och närståendes innehav i  
Fortnox International: 200 000 aktier.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEN 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Jan Älmeby, styrelseledamot och VD, samt Monika 
Älmeby, styrelsesuppleant, är makar. Ingen annan av 
ovanstående styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har någon familjerelation med annan 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det 
föreligger inga intressekonflikter mellan ovanstående 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot Fortnox International och deras 
privata intressen och andra skyldigheter.

Utöver vad som uttryckligen anges ovan har inte 
någon av ovanstående styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av 
styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande be-
fattningshavare under de fem senaste åren.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har under de fem senaste åren 
dömts för bedrägeri eller varit utsatt för eventuella 
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller i lag 
eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland 
godkända yrkessammanslutningar) och ingen av dessa 
har av domstol förbjudits att ingå som medlem av en 
emittents förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan 
eller från att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos en emittent de senaste fem åren. 

Styrelseledamöternas och de ledande befattnings-
havarnas kontorsadress är c/o Fortnox International AB, 
Framtidsvägen 10 A, Växjö. 

REVISORER

Roger Bringhed, född 1949, Andersson & Co. Aukto-
riserad revisor sedan 1984 och medlem i FAR. Vald vid 
årsstämman 2010 för en period av fyra år.

STYRELSE LEDAMOT SEDAN FÖDELSEÅR BEFATTNING

Assar Bolin 2010 1941 Ordförande
Fredrik Persson 2010 1966 Ledamot
Jan Älmeby 2010 1936 Ledamot
Monika Älmeby 2010 1939 Suppleant
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Åke Andersson, född 1957, Ernst & Young. Auktoriserad 
revisor sedan 1986 och medlem i FAR. Vald vid årsstäm-
man 2011 för en period av fyra år.

Vid årstämman 2010 valdes, förutom Roger Bringhed på 
Andersson & Co, även Ernst & Young med ansvarig revisor 
Richard Löf till Bolagets revisor. Denne avgick på egen 
begäran i samband med årsstämman 2011 med anledning 
av att han avslutar sin anställning på Ernst & Young.  
Ernst & Young kvarstår dock, jämte Roger Bringhed, som  
Bolagets revisor med Åke Andersson som ansvarig  
revisor. För adresser till Bolagets revisorer, se slutet av  
prospektet.

ERSÄTTNINGAR

Styrelsearvode, inklusive arvode till ordföranden, fast-
ställs av aktieägarna vid årsstämma eller, vid behov, vid 
extra bolagsstämma.

Under 2010 utgick inga arvoden till styrelsen i  
Fortnox International. Inga pensionskostnader har  
heller utgått för styrelsen i Fortnox International.  
På årsstämman den 18 april 2011 beslutades att arvode 
till styrelse inte skall utgå.

Ersättningar till verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare 
Jan Älmeby tillträdde tjänsten som VD i  
Fortnox International vid bildandet i mars 2010. 

Han erhöll under 2010 varken lön eller styrelsearvode. 
Inget bonusavtal finns. Avtalets uppsägningstid är sex 
månader från bolaget och tre månader för den anställ-
de. Aengeln Englunds lön som CTO uppgick under året 
till 210 TSEK medan arvoden för CFO Anna Wallman, i 
nuvarande befattning som konsult, uppgick till 63 TSEK. 
Kostnader för löner och ersättningar till övriga anställda 
i Koncernen uppgick under 2010 till 2 190 TSEK. Totalt 
uppgick de sociala avgifterna till 738 TSEK. 

Ersättning till revisor 
Bolagets revisorer  erhöll under 2010 arvoden för revi-
sionsuppdrag uppgående till 15 250 SEK och arvoden för 
övriga uppdrag uppgående till 8 480 SEK. Totalt uppgick 
arvoden till revisorer under 2010 till 23 730 SEK.

Pensioner 
År 2010 uppgick Bolagets pensionskostnader till  
167 TSEK fördelat på 111 TSEK för verkställande 
direktör i Four Divided by Six och styrelse i 
Four Divided by Six, samt till 56 TSEK för övriga 
anställda. Bolaget har inte ingått avtal med någon 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare om 
förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Optionsprogram 
Bolaget saknar options- eller annat incitaments- 
program.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING  2010-12-31

  
Nettoomsättning   3 365 982
Aktiverat arbete för egen räkning   444 286
Övriga rörelseintäkter   174 738
    3 985 006
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader   -1 712 735
Personalkostnader  -3 384 092
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -424 089
    -5 520 916
     
Rörelseresultat   -1 535 910
     
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter    191
Räntekostnader   -23 948
    -23 757
     
Resultat efter finansiella poster   -1 559 667
     
Resultat före skatt   -1 559 667
     
Skatt på årets resultat   -78 239
     
Minoritetens andel i årets resultat   -6 682
     
Årets resultat   -1 644 588
  

  
  
 

Finansiell info i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag för 
Koncernen visar utvald finansiell information avseende 
verksamhetsåret 2010. Informationen avseende räken-
skapsåret 2010 är hämtat ur Koncernens årsredovisn-
ing, som har reviderats av Bolagets revisor.

Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Kommentarer till den finansiella informationen” samt 

Fortnox Internationals reviderade koncernräkenskaper 
med tillhörande noter och revisionsberättelser som är 
införlivade genom hänvisning. Koncernredovisningen 
är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  2010-12-31

  
TILLGÅNGAR   
    
Anläggningstillgångar   
    
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för forsknings- och  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 493 694
Goodwill  2 343 483
    8 837 177
    
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer  142 056
     
Summa anläggningstillgångar   8 979 233
     
Omsättningstillgångar    
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   2 499
Aktuella skattefordringar   158 129
Övriga fordringar   503 824
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  514 484
    1 178 936

Kassa och bank   288 619
     
Summa omsättningstillgångar   1 467 555
    
SUMMA TILLGÅNGAR  10 446 788
  
  
  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2010-12-31
    
Eget kapital   
Aktiekapital  513 700
Bundna reserver  30 305
Fria reserver  1 802 702
Årets resultat  -1 644 588
Summa eget kapital   702 119
     
Minoritetsintresse    
Minoritetsintresse   930 522
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder   958 422
Övriga skulder   7 476 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  379 580
    8 814 147
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   10 446 788
   
POSTER INOM LINJEN  
Ställda säkerheter   Inga  
Ansvarsförbindelser  Inga
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  2010-03-22–2010-12-31
  
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   -1 559 667
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  424 089
Betald skatt   -236 368
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -1 371 946
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
 
Förändring kundfordringar   -2 499
Förändring av kortfristiga fordringar   -1 018 308
Förändring leverantörsskulder   958 422
Förändring av kortfristiga skulder   7 855 725
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 421 394
     
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -9 250 731
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -152 591
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 403 322
     
Finansieringsverksamheten    
Minoritetsintresse   923 840
Nyemission och omräkningsdifferens   2 346 707
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 270 547
     
Årets kassaflöde   288 619
     
Likvida medel vid årets slut   288 619 

FINANSIELLA NYCKELTAL  2010
 
Marginaler 
Bruttomarginal, % neg.
Rörelsemarginal, % neg.
Vinstmarginal, % neg.
 
Räntabilitet 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg.
Räntabilitet på eget kapital, % neg.
 
Kapitalstruktur 
Soliditet, % 6,72%
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 10,6
 
Data per aktie 
Antal aktier vid periodens slut, st 46 700 000
Resultat per aktie, SEK -0,04
Eget kapital per aktie, SEK 0,02
Utdelning per aktie, SEK 0,00
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolaget intäkter under första verksamhetsåret är 
främst hänförliga till aktiverat arbete för egen räkn-
ing från dotterbolaget Four Divided by Six AB. Aktiverat 
arbete för egen räkning uppgick till 3,6 MSEK och är 
hänförliga till utvecklingsarbete i samband anpassn-
ing av programvara inför lanseringar i utlandet, posten 
består främst av lönekostnader. Då verksamheten star-
tades under våren 2010 och Bolaget var under ett tidigt 
uppstartsskede med begränsade försäljningsaktiviteter 
uppgick rörelseresultatet till -1,5 MSEK och årets 
resultat till -1,6 MSEK. Kostnaderna under året kommer 
från verksamhetens start, utveckling och modifiering 
av programvara för Finland, Storbritannien, Polen och 
Tyskland, samt engångsbetalningar hänförliga till det 
undertecknade royaltyavtalet med Fortnox AB. Den 
största kostnadsposten är personalkostnader om  
-3,4 MSEK och är hänförlig till Bolagets anställda  
som var i medeltal 9 under 2010.

BALANSRÄKNING

Eget kapital uppgick per den 31 december 2010 till 
0,7 MSEK, varav 0,2 MSEK är fritt eget kapital. Balan-
somslutningen uppgick till 10,4 MSEK och Bolagets 
kassa var vid årsskiftet 0,3 MSEK. Bolaget hade inga 
räntebärande skulder per den 31 december 2010. Övriga 
skulder består av en skuld om 2,8 MSEK till Jan Älmeby, 
en skuld om 4,3 MSEK till anställda i Fortnox Interna-
tional och anställda i dotterbolag, samt skatteskulder 
om 0,4 MSEK.  Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten uppgår till  
6,5 MSEK och ingår inom posten anläggningstillgångar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångarna uppgår till 9,0 MSEK per den 
31 december 2010 och består främst av Balanserade 
utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten och utvecklingskostnader.

Kommentarer till den 
finansiella informationen

GENOMFÖRDA OCH PLANERADE INVESTERINGAR

Fortnox Internationals investeringar under 2010 omfat-
tar investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
om 9,3 MSEK samt i materiella anläggningstillgångar 
om 0,2 MSEK. De immateriella anläggningstillgångarna 
utgörs till stor del av balanserade utvecklingskostnader 
för programvara samt engångsbetalningar kopplat till 
royaltyavtal med Fortnox AB. De materiella anlägg-
ningstillgångarna omfattar främst datorer och möbler. 
Under 2011 planeras investeringar för att fortsätta ut-
vecklingen av programvara för Finland, Storbritannien, 
Polen och Tyskland.

Planerade investeringar i dotterbolag
Finansieringen i dotterbolagen i olika länder kommer 
att ske dels från Fortnox International, dels genom 
att investerare kommer att satsa i minoritetsandelar i 
bolagen. Inget kapital skall enligt planen lånas upp för 
finansieringen. Investeringarna i dotterbolagen kommer 
att användas för den löpande verksamheten som främst 
omfattar personalkostnader, marknadsföring och drift av 
servrar. Produkterna utvecklas i Sverige helt och hållet 
och därmed erhålles en bra kontroll av säkerhet och funk-
tionalitet samtidigt som den samordnade utvecklingen ger 
stora kostnadsbesparingar. Totalt beräknas etablering-
arna i de fyra inledande länderna uppgå till cirka 20 MSEK 
varav uppskattningsvis hälften från Fortnox International 
och hälften från externa investerare som förvärvar minori-
tetsandelar i de enskilda dotterbolagen.

KASSAFLÖDE

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 
positivt och uppgick till 6,4 MSEK under uppstartsåret 
2010. Kassaflödet från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital var -1,4 MSEK och  
beror på förluster i verksamheten. Kassaflöde från  
förändringar i rörelsekapital var 7,8 MSEK varav den  
största negativa posten var förändringar av kortfris- 
tiga fordringar om -1,0 MSEK och den största positiva  
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posten var förändring av kortfristiga skulder om  
7,9 MSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten var 
-9,4 MSEK och bestod till största del av investeringar i  
immateriella anläggningstillgångar. Kassaflödet från  
finansieringsverksamheten var 3,3 MSEK. Det negativa 
kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapital och investeringarna finansierades 
via nyemissioner uppgående sammanlagt till 2,4 MSEK 
samt upptagna skuldebrev från närstående parter. 

RÖRELSEKAPITAL

Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt 
för de aktuella behoven de närmaste tolv månaderna. 
Rörelsekapitalunderskottet tillkom under juni 2010 och 
uppgår till cirka 3 MSEK. För att fullfölja tillväxtplanen 
samt fortsätta utvecklingen av programvara genomförs i 
maj 2011 den förestående emissionen enligt Erbjudandet 
om högst cirka 29 MSEK. Om emissionen inte genom-
förs eller genomförs endast delvis kommer Bolaget bli 
tvunget att sänka expansionstakten eller välja andra vä-
gar för finansiering. Bolaget avser i så fall i första hand 
att söka kortfristig lånefinansiering för att under hösten 
göra en nyemission med eller utan företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare då lansering av Bolagets produkter 
skett i ett eller flera länder. Styrelsen bedömer det san-
nolikt att tillräckligt rörelsekapital, på ovan beskrivna 
sätt, nås för de kommande tolv månaderna, om än med 
sänkt expansionstakt.

ACKUMULERADE FÖRLUSTER

Bolaget har underskottsavdrag som förväntas minska 
skattekostnaderna när Bolaget övergår till en mer  
mogen fas och blir vinstgenererande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH UTVECKLING 
EFTER DEN 31 DECEMBER 2010

Under kvartal två i år kommer arbetet med att utveckla 
programvara fortsätta. Bolaget räknar med lansering i 
Finland och Storbritannien efter sommaren 2011.  
Inga väsentliga förändringar har dock inträffat  
avseende Bolagets ställning på marknaden sedan den 
31 december 2010. Gällande väsentliga förändringar 
avseende Bolagets finansiella ställning efter den  
31 december 2010 har Bolaget genomfört årsstämma 
för att besluta om ett bemyndigande till styrelsen om 
nyemission. Bemyndigandet har, förutom beslut om  
förestående nyemission, utnyttjats genom en nyemis-
sion om 7 725 000 aktier riktad huvudsakligen till 
fordringsägare, till stor del bestående av anställda i 
Fortnox International och dess dotterbolag, i Bolaget. 
Emissionsbeloppet i den riktade nyemissionen uppgick 
till 4 635 000 SEK varav 15 000 SEK betalades kontant 
och resterande del, 4 620 000 SEK, genom kvittning  
av fordringar. 

TENDENSER

Som utgångspunkt för Bolagets framtidsutsikter för 
perioden 2011–2012 har Bolagets ledning utgått från 
branschens historiska utveckling och den allmänna 
uppfattningen om branschens tillväxtmöjligheter inom 
molntjänster. Bolaget utgår inte ifrån några betydande 
förändringar av konjunkturbilden 2011 och räknar med 
att möta fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden. 

Det finns i dagsläget inga kända tendenser, osäker-
hetsfaktorer eller andra händelser som förväntas ha 
väsentlig negativ inverkan på Bolaget och dess kom-
mande affärsutsikter.
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EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Nedanstående tabeller visar Bolagets kapitalisering samt nettoskuldsättning per den 31 mars 2011. I övrigt har inga 
väsentliga förändringar skett.

EGET KAPITAL OCH SKULDER  (TSEK) 2011-03-31 
 
Summa kortfristiga skulder 6 222
> mot borgen 0
> mot säkerhet 0
> blancokrediter 6 222 

 
Summa långfristiga skulder 3 489
> mot borgen 0
> mot säkerhet10 11 206
> blancokrediter 3 283 

 
Eget kapital 
> aktiekapital 544
> reservfond 0
> andra reserver 100

Totalt eget kapital 644 
  

NETTOSKULDSÄTTNING (TSEK) 2011-03-31 
 
A. Kassa 250
B. Likvida medel 0
C. Lätt realiserbara värdepapper 0
D. Likviditet (A+B+C) 250

E. Kortfristiga fordringar 0 

F. Kortfristiga bankskulder10 200
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H. Andra kortfristiga skulder 6 022
I. Kortfristiga skulder (F+G+H) 6 222 
 
J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 5 972 
 
K. Långfristiga banklån10 11 206
L. Emitterade obligationer 0
M. Andra långfristiga lån 3 283 
N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 3 489
  
O. Nettoskuldsättning (J+N)  9 461

10 Räntebärande skulder
11 Företagsinteckning
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INFORMATION OM AKTIER OCH AKTIEKAPITAL  

Aktiekapitalet i Fortnox International uppgick per  
den 10 juni 2011 till 628 980 SEK fördelat på  
57 180 000 stamaktier, vardera med ett kvotvärde  
om 0,011 SEK. Samtliga emitterade aktier är till  
fullo betalda. 

Vid full teckning emitteras 28 663 175 nya aktier. Inom 
ramen för Nyemissionen har aktieägare i Bolaget före-
trädesrätt till teckning i enlighet med Aktiebolagslagen 
(2005:551) och utöver vad som kan följa av svensk lag 
finns det inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta ak-
tier. Vid bolagsstämma medför varje aktie rätt till en röst. 

Aktiekapital och ägarstruktur

Fortnox Internationals aktier är denominerade i SEK 
och utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i 
fråga om Bolagets aktier under det innevarande eller fö-
regående räkenskapsåret. Aktieägarnas rättigheter kan 
endast ändras i enlighet med de regler som föreskrivs i 
aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie medför lika rät-
tighet till andel av Bolagets tillgångar och resultat. 

Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektronis-
ka värdepapperssystemet, VP-systemet, med Euroclear 
som central värdepappersförvaltare och clearingorga-
nisation. Adress till Euroclear är; Euroclear Sweden AB, 
Box 7822,103 97 Stockholm.

Ägare Antal aktier Andel av röster Andel av kapital
Jan Älmeby14 33 730 000 59,0% 59,0%
Simonssongruppen AB 3 000 000 5,2% 5,2%
Acto AS 3 000 000 5,2% 5,2%
Maxator Holding AB 1 500 000 2,6% 2,6%
Assar Bolin 1 000 000 1,7% 1,7%
Jan Karlander 1 000 000 1,7% 1,7%
Alhansa AB 1 000 000 1,7% 1,7%
Magnus Larsson   800 000 1,4% 1,4%
Thomas Stenebring 570 000 1,0% 1,0%
Övriga14 15 180 000 26,5% 26,5%

Totalt 57 180 000 100,0% 100,0%

År Transaktion Förändring Förändring   Totalt antal Totalt aktie-  Kvotvärde
  antal aktier  aktiekapital (SEK)  aktier kapital (SEK)  (SEK)
2010 Nybildning  46 000 000 101 200,00 46 000 000 101 200,00 0,0022
2010 Nyemission  700 000 412 500,00 46 700 000 513 700,00 0,011
2011 Nyemission  2 755 000 30 305,00 49 455 000 544 005,00 0,011
2011 Nyemission  7 725 000 84 975,00 57 180 000 628 980,00 0,011
2011 Nyemission12 28 663 17513 315 294,9313 85 843 175 944 274,93 0,011

        

12  Avser förestående Nyemission 
13  Vid full teckning
14 Under juni 2011 har ca 3,6 miljoner aktier av Jan Älmeby ägda aktier delats ut vederlagsfritt till de aktieägare 
 i Fortnox AB som var registrerade den 12 mars 2010  

      

      
AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare i Fortnox International var per den  
10 juni 2011 1335 stycken. Bolagets största aktieägare  
var per samma datum Jan Älmeby med en ägarandel  
om 59 procent baserat på information från  
Euroclear Sweden.
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Kunden når programvaran via internet från 

dator, mobil eller läsplatta, var som helst i världen.
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RÄTT TILL UTDELNING

Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning.  
Eventuella framtida utdelningar ska anpassas till  
Fortnox Internationals, finansiella ställning och 
framtida utvecklingsmöjligheter. Utdelning beslutas av 
bolagsstämma och utbetalningen ombesörjs av Euro-
clear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av 
bolagsstämman fastställd avstämningsdag var regist-
rerad i den av Euroclear Sweden förda aktieboken som 
innehavare av stamaktie. Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas 

endast genom regler om preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det föreligger inte några restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta ut-
anför Sverige. Aktieägare har rätt till andel av överskott 
vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal 
aktier som innehavaren äger. Aktieägare äger företräde 
vid nyteckning av stamaktier i förhållande till det antal 
stamaktier som innehavaren äger om inte annat beslu-
tas av bolagsstämma.

UTDELNINGSPOLITIK

Bolaget har inte lämnat någon utdelning. Styrelsen har 
för avsikt att föreslå utdelning när Bolaget erhåller goda 
vinster och positiva kassaflöden.

HANDEL I FORTNOX INTERNATIONALS AKTIE

Fortnox International har ansökt hos NGM om att lista 
Bolagets aktie på NGM Nordic MTF.

ISIN-kod
ISIN-kod aktie: SE0003815786.
Valutan aktien är denominerad i: Svenska kronor (SEK).

BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Vid årsstämman i Fortnox International beslutades att 
styrelsen bemyndigas att, fram till nästkommande års-
stämma, fatta beslut om emission av aktier mot kontant 
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller 
kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägar-
nas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets 
aktiekapital med 440 000 SEK och antal aktier med 
högst 40 000 000. I maj 2011 genomfördes en nyemission 
om 7 725 000 aktier riktad till bland annat styrelse och 
anställda, varvid 32 275 000 aktier återstår av bemyndi-
gandet innan förestående emission.
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§1 Firma
Bolagets firma skall vara Fortnox International AB. 
Bolaget är publikt (publ). 

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stock-
holms kommun.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller 
indirekt, bedriva utveckling och försäljning av inter-
netbaserade system och applikationer, företrädesvis 
avseende bokförings- och administrativa system, och 
därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 513 700 kronor och 
högst 2 054 800 kronor fördelat på lägst 46 700 000 och 
högst 186 800 000 aktier.

§5 Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, 
bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en 
och högst tre suppleanter. 

§6 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall bolaget ha lägst en och högst två revisorer. Till 
revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat 
revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att 
kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§8 Anmälan om deltagande på bolagsstämma
En aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall 
anmäla detta till bolaget senast klockan 16.00 den dag 
som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,  
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 
Om en aktieägare önskar ha med sig biträden vid  

Bolagsordning

bolagsstämman skall antalet biträden (högst två)  
anges i anmälan.

§9 Ärenden på bolagsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1 val av ordförande vid stämman,
2 upprättande och godkännande av röstlängd,
3 godkännande av dagordning,
4 val av en eller två justeringsmän,
5 prövning av om stämman blivit behörigen 
 sammankallad,
6 framläggande av årsredovisning och revisions- 
 berättelse samt, i förekommande fall, koncern-
 redovisning och koncernrevisionsberättelse,
7 beslut angående fastställande av resultaträkningen  
 och balansräkningen, samt, i förekommande fall,  
 koncernresultaträkningen och koncernbalans- 
 räkningen,
8 beslut angående dispositioner beträffande vinst  
 eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9 beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens 
 ledamöter och verkställande direktören,
10 fastställande av styrelse- och revisorsarvode,
11 val av styrelse och, i förekommande fall, revisor  
 eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter och
12 annat ärende som ankommer på stämman enligt  
 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämnings- 
dagen är införd i aktieboken och antecknad i ett av-
stämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första 
stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att 
utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktie- 
bolagslagen (2005:551).

Bolagsordning för Fortnox International AB (publ), org nr 556802-6891.
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SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller 
alla svenska företag som är noterade på Nasdaq OMX 
Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Fortnox 
International avses listas på NGM Nordic MTF och är 
därför inte skyldigt att följa Koden.

KOMMITTéER FÖR REVISIONS-  
OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR

Styrelsen har inte inrättat några kommittéer då dessa 
frågor med beaktande av Bolagets storlek och verksam-
hetens omfattning är av sådan betydelse att de bör be-
redas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta 
kan ske utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar 
således till hela styrelsen om sina iakttagelser från 
granskningen av bokslut och sin bedömning av Bolagets 
interna kontroll. 

MINORITETSSKYDD ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN

Bolaget tillämpar de regler om minoritetsskydd som 
gäller enligt Aktiebolagslagen.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattnings-
havare har eller har haft någon direkt eller indirekt delak-
tighet i några affärstransaktioner med närstående, under 
nuvarande, föregående eller tidigare verksamhetsår. 

Bolaget har lån från Jan Älmeby om sammanlagt  
5,4 MSEK, se avsnittet ”Väsentliga avtal” nedan.

Bolaget har inte varit inblandat i affärstransaktioner 
med Bolagets revisorer eller lämnat lån, ställt garan-
tier, eller ingått borgen för någon styrelseledamot, 
ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. 

Legala frågor och 
övrig information

VÄSENTLIGA AVTAL

Avtal mellan Fortnox AB och Fortnox International
För att reglera rätten till Fortnox-programvarorna och 
de anpassningar av dem som är nödvändiga för lanse-
ringen av Fortnox på marknader utanför Sverige samt 
vissa andra frågor har Fortnox AB och Fortnox Inter-
national tecknat ett licens- och samarbetsavtal med 
följande huvudsakliga innehåll:

> Fortnox International får genom avtalet en licens 
 att anpassa programmen till aktuella regelverk i  
 Storbritannien, Finland, Polen och Tyskland samt att  
 marknadsföra och upplåta de anpassade program 
 men till kunder och underlicenstagare i dessa
 länder.
> Fortnox Internationals licens är exklusiv, innebä- 
 rande att Fortnox AB varken äger lämna en mot- 
 svarande licens till annan eller för egen räkning  
 anpassa programmen respektive marknadsföra  
 och upplåta de anpassade programmen i aktuella  
 länder.
> Fortnox Internationals licens omfattar också en rätt  
 att använda Fortnox ABs firma, varumärken, logo- 
 typer, figurer och andra kännetecken i marknads- 
 föringen av de anpassade programmen.
> Samtliga immateriella rättigheter till de av 
 Fortnox International utvecklade anpassningarna  
 tillfaller Fortnox International, som också bär alla  
 kostnader för anpassningar av programmen.
> Enligt licens- och samarbetsavtalet utgår ersättning  
 till Fortnox AB på i huvudsak följande sätt:

 En engångsersättning på 2,5 MSEK som betalades  
 i anslutning till avtalets undertecknande under  
 första kvartalet 2010. 

 Royaltyersättning baserad på sammanlagd omsätt- 
 ning i Fortnox International och dess underlicens-
 tagare, att betalas kvartalsvis i efterskott.
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> Fortnox International förvärvar det av Fortnox AB  
 helägda bolaget Fortnox Sp. z o. o. och den av 
 Fortnox AB ägda 51-procentiga andelen av 
 programutvecklingsföretaget Four Divided by Six AB  
 med fem medarbetare. Dessa kommer att arbeta  
 med anpassningarna av programmen för utlands- 
 marknaden.  Förvärven genomfördes under 2010.
> Avtalet mellan Fortnox AB och Fortnox International  
 kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid,  
 om Fortnox Internationals ägarbild eller ledning  
 förändras på sätt som avsevärt försvårar samar- 
 betet mellan parterna. Avtalet kan även sägas upp  
 med sextio dagars uppsägningstid, om en grund-
 läggande förutsättning för avtalet väsentligen för- 
 ändras eller bortfaller. 

Avtal med huvudägaren
Bolagets huvudägare Jan Älmeby har lämnat ett lån 
om 5,4 MSEK till bolaget. Lånet löper med fem procent 
ränta och skall återbetalas när långivaren så begär och 
bolagets likviditetssituation så medger, dock att återbe-
talning skall ske senast den 30 juni 2012.

TVISTER

Fortnox International har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke 
avgjorda ärenden eller sådana som Fortnox International 
är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på Fortnox Internationals finansiella 
ställning eller lönsamhet. 

FÖRSÄKRINGAR

Det är styrelsens bedömning att Fortnox International 
har ett tillfredsställande försäkringsskydd med hänsyn 
till den verksamhet som bedrivs. Ingen del av verksam-
heten bedöms vara av sådan art att försäkringsskydd 
inte kan erhållas på rimliga villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Huvuddelen av de immateriella rättigheter som krävs för 
Fortnox Internationals verksamhet ägs av Fortnox AB och 
licensieras till Fortnox International, se avsnittet ”Avtal 
mellan Fortnox AB och Fortnox International” på sidan 45. 

Fortnox International AB äger 49 procent av  
ClickOffice AB (och innehar en option att förvärva  
resterande 51 procent under perioden februari–juni år 
2014) som innehar ett patent för den webbaserade tekni-

ken Bolaget använder med titeln ”Server för integrering 
av tjänsteapplikationer i ett nätverk”. Patentet täcker 
den verksamhet som Bolaget bedriver och ger därmed 
en säkerhet mot att andra företag kan hävda intrång i 
sina patent. Den verksamhet som Bolaget bedriver kan 
dock även bedrivas av andra företag utan att Bolaget 
kan hävda sin rätt utan en kostsam process.

Styrelsen bedömer att de immateriella rättigheter 
som ägs Fortnox International har ett betryggande 
skydd och bedömer att Bolaget inte i någon hög grad är 
beroende av det patent som ägs genom ClickOffice AB. 
Patentet är giltigt till år 2022.

TILLSTÅND

Det är styrelsens bedömning att Fortnox International 
uppfyller gällande regler och bestämmelser samt har 
erforderliga tillstånd med avseende på den bedrivna 
verksamheten.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal eller 
andra betydelsefulla överenskommelser mellan aktieä-
gare syftande till gemensamt inflytande över Bolaget.

INTRESSEKONFLIKTER I EMISSIONEN

Vid upprättande av detta prospekt har 
Stockholm Corporate Finance AB agerat rådgivare till 
Bolagets styrelse. Bolaget har anlitat Mangold AB för 
administrationen av den emission som presenteras i 
detta prospekt. Advokatfirman Törngren Magnell KB 
har anlitats som legal rådgivare till Bolaget och dess 
styrelse. Varken Stockholm Corporate Finance AB, 
Mangold AB eller Advokatfirman Törngren Magnell KB 
äger aktier i Fortnox International och har inte för avsikt 
att teckna aktier i emissionen. Bolag i samma koncern 
som Stockholm Corporate Finance AB äger 551 000 ak-
tier i Fortnox International. Eventuella intressekonflikter 
med anledning av detta aktieinnehav hanteras i enlighet 
de regler och riktlinjer som gäller för intressekonflikter 
i Stockholm Corporate Finance AB:s verksamhet. 
Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappers-
bolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

REVISORNS GRANSKNING

Bolagets revisorer har reviderat den finansiella informa-
tionen för Bolagets första räkenskapsår 2010. Revisions-
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berättelsen 2010 avvek inte från standardutformningen 
och går att finna i sin helhet i årsredovisningen. Ersättning 
till revisorer utgår enligt löpande räkning. 

Förutom vad som uttryckligen anges har ingen 
information i Prospektet granskats eller reviderats av 
Bolagets revisorer.

HANDLINGAR SOM HÅLLS 
TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

> Bolagsordning. 
> Årsredovisning samt revisionsberättelser för 
 räkenskapsåret 2010.
> Detta prospekt.

Bolagsordningen för Fortnox International, årsredovis-
ning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010, 
Prospektet och annan av Bolaget offentliggjord 
information som hänvisas till i detta Prospekt finns 
att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida 
www.fortnoxinternational.se. Handlingarna tillhanda-
hålls även på Fortnox Internationals huvudkontor, Fram-
tidsvägen 10 A i Växjö, under ordinarie kontorstid. 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta prospekt består av, utöver föreliggande doku-
ment, följande handlingar som härmed införlivas genom 
hänvisning:

> Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret  
 2010. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets  
 revisorer. Hänvisningen avser endast historisk  
 finansiell information inklusive förvaltnings-
 berättelse, noter och revisionsberättelse.

Föreliggande prospekt och samtliga handlingar som 
införlivats genom hänvisning enligt ovan kommer  
under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga  
i elektronisk form på Bolagets hemsida,  
www.fortnoxinternational.se.

FINANSIELL RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare 
till Bolaget med anledning av förestående nyemission 
och har biträtt Bolaget i upprättande av detta prospekt. 

Orderläggning…

…leverans

…tidrapport
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Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget 
friskriver sig Stockholm Corporate Finance AB från 
allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och 
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser 
till följd av beslut om investering eller andra beslut som 
helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. 
Mangold AB agerar emissionsinstitut med anledning av 
förestående nyemission. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

I det fall information har hämtats från tredje part ansva-
rar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. 
Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats 
på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller 
missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. 
Bolaget har emellertid ej gjort någon oberoende veri-
fiering av den information som lämnats av tredje part, 
varför fullständigheten eller riktigheten i den informa-
tion som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner 
till, väsentliga intressen i Bolaget. Ingen information i 
Prospektet har granskats eller reviderats av Bolagets 
revisorer förutom årsredovisningen för 2010 (reviderad), 
införlivad genom hänvisning.

ÖVRIGT

Organisationsnummer
Bolagets organisationsnummer är 556802-6891. 

Säte
Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun,  
Stockholms län. 

Registrering
Bolaget bildades i Sverige den 12 februari 2010 i Sverige 
och registrerades vid Bolagsverket den 22 mars 2010. 
Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget är 
ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551).

Stiftare
Bolagets stiftare är Jan Älmeby.

Firma
Firman tecknas av styrelsen, av två i förening av styrel-
sens ledamöter samt ensam av Jan Älmeby.

Huvudkontor
Fortnox International
Box 10
351 06 Växjö
Telefon: 0470 - 32 20 00
Besöksadress: 
Framtidsvägen 10 A, Växjö 
Hemsida:  www.fortnoxinternational.se
Kontakt: info@fortnoxinternational.se

Kallelser
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar samt Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet.
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Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande be- 
handla alla skattefrågor som kan uppkomma i samman-
hanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella 
regler som gäller för aktier som ägs av handelsbolag 
eller innehas som lagertillgång i näringsverksamhet.  
De särskilda regler som gäller i företagssektorn beträf-
fande skattefrihet för kapitalvinster (inklusive avdrags-
förbud vid kapitalförlust) och utdelningar på närings-
betingade andelar samt näringsbetingade aktiebaserade 
delägarrätter behandlas inte.

Sammanfattningen behandlar vidare inte utländska 
bolag som bedriver verksamhet från ett fast driftställe 
i Sverige eller utländska bolag som har varit svenska 
bolag. Särskilda skattekonsekvenser som inte är 
beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag, 
investeringsfonder och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare och innehavare 
av Teckningsrätter rekommenderas att inhämta råd  
från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser 
som kan uppkomma till följd av att äga aktier samt  
Teckningsrätter i Fortnox International eller med  
anledning av Erbjudandet att teckna Nya Aktier i  
Bolaget, inklusive tillämpligheten och effekten av  
utländska regler och skatteavtal.

BESKATTNING AV AVYTTRING AKTIER I BOLAGET

Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapi-
talvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av  

Skattefrågor

aktier i Fortnox International. Skatt tas ut med  
30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försälj-
ningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de 
avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Omkostnadsbe-
loppet för samtliga aktier av samma slag och sort sam-
manläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Detta innebär att det genomsnitt-
liga omkostnadsbeloppet för innehavda aktier normalt 
påverkas om Teckningsrätter utnyttjas för att teckna nya 
aktier av samma slag och sort. Betalda och tecknade ak-
tier (BTA) anses i detta sammanhang inte vara av samma 
slag och sort som stamaktierna i Fortnox International 
förrän beslutet om Nyemissionen registrerats.

När aktierna har noterats på NGM Nordic MTF kan, som 
ett alternativ till genomsnittsmetoden, istället 
schablonmetoden användas vid beräkningen av omkost- 
nadsbeloppet. Denna regel innebär att omkostnads- 
beloppet får beräknas till 20 procent av försäljnings-er-
sättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapital-
förlust vid försäljning av aktier i Fortnox International 
är avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas i sin helhet mot 
kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och skatte-
pliktig del av kapitalvinster på onoterade aktier under 
samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapital-
vinster på andra marknadsnoterade delägarrätter (till 
exempel teckningsrätter), utom andelar i investerings-
fonder som innehåller endast svenska fordringsrätter 
(räntefonder). Överskjutande förlust är avdragsgill med 
70 procent. Om det uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst 
av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt 

Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som 

enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en 

följd av att äga aktier samt Teckningsrätter i Fortnox International 

eller med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen vänder sig 

till aktieägare samt innehavare av Teckningsrätter som är obegränsat 

skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.
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och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion 
medges med 30 procent för underskott som understi-
ger 100 000 SEK och med 21 procent för underskott 
därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om för när- 
varande 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst respek-
tive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska 
personer enligt vad som angivits ovan. Avdrag för 
kapitalförluster på aktier medges bara mot kapital-
vinster på aktier och andra delägarrätter. En kapital-
förlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Om aktierna i 
Fortnox International utgör näringsbetingade andelar 
gäller särskilda regler. För sådana aktier är kapital-
vinster normalt skattefria och kapitalförluster inte 
avdragsgilla. Vidare är utdelning på sådana aktier 
skattefri.

 

BESKATTNING AV UTDELNING

För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning 
på aktier i Fortnox International i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer 
och dödsbon innehålls skatten som preliminärskatt av 
Euroclear eller – för förvaltarregistrerade aktier – av 
förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i  

inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent. 
Om aktierna i Fortnox International utgör näringsbeting-
ade andelar gäller särskilda regler. Fortnox Internatio-
nal ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från 
svenska aktiebolag. Kupongskattesatsen är 30 procent. 
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten inne-
hålls av Euroclear vid utdelningstillfället. Om aktierna 
är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatte- 
avdraget. I de fall 30 procent kupongskatt innehålls 
vid utbetalning till en person som har rätt att beskat-
tas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars 
innehållits med för stort belopp, kan återbetalning 
begäras hos Skatteverket före utgången av det femte 
kalenderåret efter utdelningstillfället. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvin-
ster vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli före-
mål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild 
regel kan fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning 
vid avyttring av svenska aktier om de vid något tillfälle 
under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något 
tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren 
varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. 
Tillämpligheten av regeln kan dock i viss mån vara be-
gränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med 
andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
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Definitioner

Fortnox International, Bolaget eller Koncernen 
Fortnox International AB (publ), org. nr 556802-6891, 
inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av 
sammanhanget.

Fortnox AB 
Fortnox AB (publ), org.nr 556469-6291,  inklusive 
dotterbolag.

Euroclear 
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), 
org. nr 556112-8074.

NGM Nordic MTF 
Handelsplattformen Nordic MTF som drivs av 
Nordic Growth Market NGM AB, org. nr 556556-2138.
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