
Nasdaq First North Growth Market är registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de olika börser-
na som ingår i Nasdaqkoncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som ställs på 
bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar 

som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan 
därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag 
vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att marknadsplatsens regel-

verk efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North 
Growth Market. Erik Penser Bank AB (publ), org.nr 556031-2570 är utsedd till Certified Adviser för Bolaget.
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VIKTIG INFORMATION 
Information till investerare
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet av aktier till vissa institutionella investerare i Sverige och utlandet samt allmänheten i Sverige 
att teckna aktier i Pagero Group AB (publ) samt upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Med ”Pagero”, ”Bolaget”, ”Emit-
tenten” eller  ”Koncernen” avses i detta Prospekt, beroende på sammanhanget, Pagero Group AB (publ), den koncern i vilken Pagero Group AB (publ) är moderbolag eller 
ett dotterbolag i koncernen. De befintliga aktierna erbjuds av Vålåuggen Invest AB och Sjätte-AP-fonden samt vissa andra befintliga aktieägare (”Säljande Aktieägare”). 
Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) är ”Joint Global Coordinators” och ”Joint Bookrunners” i samband med Erbju-
dandet. Se vidare under ”Definitioner” för fler definierade termer.
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt bestämmelserna i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Godkännande 
av Finansinspektionen bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på aktierna. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto 
att det uppfyller krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i anledning 
av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kana-
da, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon 
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta Prospekt och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte 
postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till nämnda länder eller in i eller till något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några såda-
na ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i det landet. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt 
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta 
aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan 
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från nämnda länder är ogiltigt och kommer inte att accepteras. 
Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller 
ger en order om att delta i Erbjudandet från nämnda länder.
Aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslag-
stiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett till-
lämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat 
eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna erbjuds utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten 
i USA. Aktierna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan 
myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av detta Prospekt. Att påstå motsatsen kan utgöra en 
brottslig handling i USA.
I Storbritannien distribueras och riktas detta Prospekt endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Finan-
cial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka Prospektet lagligen 
kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta Prospekt riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av 
personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta Prospekt avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer 
endast riktas till relevanta personer.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan förutom Sverige ett erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Joint 
Global Coordinators agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Joint Global Coordinators kommer inte att betrakta någon annan person 
(oavsett om det är en mottagare av detta Prospekt) som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Bolaget för att tillhanda-
hålla det skydd som Joint Global Coordinators kunder erbjuds eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som 
hänvisas till i Prospektet.
Prospektet finns tillgängligt på Pageros webbplats, www.pagero.com, Nordeas webbplats, www.nordea.se och SEB:s webbplats, www.SEB.se och kommer att finnas tillgäng-
ligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se (informationen på webbplatserna ingår inte i Prospektet). Övrig information på Bolagets webbplats är inte införlivad i detta 
Prospekt och utgör inte en del av detta Prospekt såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisningar.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet får Nordea (”Stabiliseringsagenten”), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknads-
priset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i annat fall skulle råda på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First 
North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna 
på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och 
det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. 
Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris 
som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Stabiliseringsagenten 
offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5 (4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens 
utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast 
genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Framåtriktad information
Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser 
samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck såsom ”förutser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”planerar”, ”beräknar”, 
”prognostiserar”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”förväntas”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är 
baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för såväl kända 
som okända risker eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. De investerare som Erbjudandet riktar sig till ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid 
de framåtriktade uttalanden häri, och investerare uppmanas starkt att läsa hela Prospektet innan en investering i Bolaget övervägs. Varken Pagero, Säljande Aktieägare 
eller Joint Global Coordinators har någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, vare sig till följd av ny 
information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom vad som krävs av tillämplig lagstiftning och annan reglering.
Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar. 
Det ska vidare hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden. Alla fram-
åtriktade uttalanden baseras på omständigheterna per dagen för Prospektet. Joint Global Coordinators åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken 
uttryckligen eller underförstådd, avseende innehållet i detta Prospekt, inklusive dess riktighet, fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande eller kommande 
uttalanden av Bolaget eller Joint Global Coordinators, eller å deras vägnar, i relation till Pagero, aktierna eller Erbjudandet. I enlighet härmed frånsäger sig Joint Global Coor-
dinators, i den mån det är tillåtet enligt lag, allt ansvar som Joint Global Coordinators annars skulle ha vad avser detta Prospekt eller något sådant uttalande som avses ovan.

Bransch- och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är 
baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter. Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i 
dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand ve-
rifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Prospekt. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur 
framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i 
sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar.Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och Erbjudandet. Beskrivningen är inte uttöm-
mande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget 
för närvarande anser är oväsentliga skulle också kunna påverka Pageros verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen 
på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.

Presentation av finansiell information
De siffror som redovisas i detta Prospekt har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Samtliga finansiella siffror är i svenska 
kronor (”SEK”) om inget annat anges. Förutom vad som anges häri, har ingen finansiell information i detta Prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell 
information som rör Bolaget i detta Prospekt och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges 
häri, är hämtad från Bolagets interna bokförings- och redovisningssystem.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
INTRODUKTION OCH VARNINGAR

Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut 
om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från 
investerarens sida.

Varje beslut om att investera i värdepapperen medför risk och en investerare kan förlora 
hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid talan i domstol angående informationen i 
Prospektet kan den investerare som är kärande enligt medlemsstaternas nationella rätt bli 
tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfaran-
dena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfatt-
ningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, 
felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte tillsammans 
med de andra delarna i Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de 
överväger att investera i sådana värdepapper.

Om Pagero Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173, Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sverige. 

ISIN-kod för aktien är SE0016830517 och aktiens kortnamn är PAGERO.  
Bolagets LEI-kod är 5493004DI6NJ2LIK2388.

Information om Säljande  
Aktieägare 

Vid ett utnyttjande av övertilldelningsoptionen utgörs säljande aktieägare av:
•  Vålåuggen Invest AB, org.nr 559109-5350, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt 

enligt svensk rätt.
•  Sjätte AP-fonden, org.nr 855104-0721, är en svensk statlig myndighet som är bildad och 

verksam enligt svensk rätt.
• Greenfield AB, org.nr 556216-8244, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt enligt 
svensk rätt.
• Norelia AB, org.nr 556647-3467, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt enligt 
svensk rätt.
• Mats Ryding, Lilla Torget 1, 411 18 Göteborg.

Behörig myndighet Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. 
Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, Sverige, och post-
adress Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Finansinspektionens telefonnummer är + 46 (0) 
8 408 980 00 och webbplats  
www.fi.se. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 12 oktober 2021.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?
Information om emittenten Emittenten av värdepapperen är Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173. Bolaget har sitt 

säte i Göteborg. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551).

Emittentens huvudverksamhet Pagero är ett globalt så kallat SaaS-bolag (Eng. Software as a service, ”SaaS” ”, dvs molnbasera-
de tjänster och produkter via en abonnemangsbaserad affärsmodell) vars vision är att göra 
köp- och säljprocessen enkel och smidig för företag. Processen från inköp till betalning (Eng. 
purchase-to-pay, ”P2P”) samt från försäljningsögonblicket tills det att pengarna är i kassan 
(Eng. order-to-cash, ”O2C”) kännetecknas idag av hög komplexitet och omfattas av ett enormt 
utbud av affärssystem, specialiserade lösningar och äldre förlegade system som använder en 
rad olika dokumentformat i olika länder som måste anpassas till unika lagar och protokoll för 
hantering av e-dokument. 
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Pagero strävar efter att bygga världens största, öppna affärsnätverk. Bolaget tillhandhåller en 
format- och systemagnostisk lösning för leverans av digitala affärsdokument som samtidigt 
möjliggör för dess kunder att möta ständigt förändrande regelverk inom e-dokumenthante-
ring. Pageros öppna och molnbaserade nätverk kopplar sömlöst ihop köpare, leverantörer, 
samarbetspartners, banker och myndigheter för att digitalisera och automatisera P2P- samt 
O2C-processen, inklusive kommunikation av ordermeddelanden, leveransdokument, priskata-
loger, fakturor och betalningar. Bolagets egenutvecklade nätverk är ändamålsenligt byggt för att 
snabbt och enkelt kunna integreras med dess kunders befintliga system för en säker och sömlös 
kommunikation med leverantörer och kunder – oavsett vilka format eller tjänsteleverantörer 
som används.

Utöver att säkerställa lokal regelefterlevnad medför Pageros nätverk vinster för dess kunder 
i form av ökad produktivitet, effektivitet och betydande kostnadsbesparingar samt tillgång till 
komplett och korrekt data. Digitalisering, i kombination med förmågan att validera, korrigera 
och visualisera data, öppnar upp för nya möjligheter för automatisering av processer, ökad 
kontroll och spårbarhet och medför samtidigt minskad risk samt hållbarhetsvinster genom 
exempelvis minskad användning av papper, vilket ger betydande positiva effekter på miljön. För 
att stödja detta tillhandahåller Pagero ett ekosystem där nätverket utgör kärnan med sömlös 
integrering av mervärdestjänster samt kärn- och tredjepartsapplikationer för att överbrygga de 
processgap som organisationer upplever idag.

Emittentens större aktieägare  

Före Erbjudandet

Efter Erbjudandet 
(under förutsätt-
ning att Övertilldel-
ningsoption inte 
utnyttjas)

Efter Erbjudandet 
(under förutsätt-
ning att Övertilldel-
ningsoption utnyttjas 
till fullo)

Aktieägare
Antal aktier 
och röster %

Antal aktier 
och röster %

Antal aktier 
och röster %

Vålåuggen Invest AB1 51 976 150 38,97 51 976 150 33,70 49 956 760 32,39

Bengt Nilsson via bolag2 13 211 400 9,90 13 211 400 8,57 12 698 107 8,23

Sjätte AP-Fonden 10 609 920 7,95 10 609 920 6,88 10 197 701 6,61

HarbourVest3 9 832 720 7,37 9 832 720 6,38 9 832 720 6,38

Swedbank Robur Fonder4 9 646 300 7,23 15 062 9666 9,776 15 062 9666 9,776

Mats Ryding5 6 720 420 5,04 6 720 420 4,36 6 540 323 4,24

Övriga 31 392 020 23,53 46 808 687 30,35 49 933 686 32,38

Totalt 133 388 930 100 154 222 263 100 154 222 263 100

1  Vålåuggen Invest AB ägs av flertalet AIF:er som förvaltas av Summa Equity AB i egenskap av AIF-förvaltare. Detta 
bolag ägs i sin tur av Summa Equity Holding AB som Christian Melby deläger (indirekt genom bolag).

2  Av det totala antalet aktier i Bolaget innehas före Erbjudandet 11 792 720 aktier via Greenfield AB där Bengt Nilsson 
innehar 80 procent av aktierna och rösterna och 1 418 680 aktier innehas via Norelia AB där Bengt Nilsson genom 
Greenfield AB innehar 50 procent av aktierna och rösterna.

3  Avser gemensamt innehav för Harbour Co-Investments, HIPEP IX Investment Holdings och LongHorn HV Co-Invest-
ment 1 som innehas via förvaltaren ML, PIERCE, FENNER & SMITH INC.

4  Av det totala antalet aktier i Bolaget innehas före Erbjudandet 4 823 150 aktier av Swedbank Robur Microcap och 4 
823 150 aktier av Swedbank Robur Fokus.

5 Styrelseledamot i Bolaget.
6  Inklusive 5 416 666 aktier som Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva som Cornerstone-investerare i 

Erbjudandet.

Styrelse och ledande  
befattningshavare

Pageros styrelse består av Birger Steen (ordförande), Bengt Nilsson, Karin Sandsjö, Mats 
Ryding, Jonas Edlund, Christian Melby samt Fredrik vom Hofe. Pageros företagsledning består 
av Bengt Nilsson, verkställande direktör Jan-Olof Ohlsson, CFO , Bård Langöy, Christer Wejke, 
Fredrik Rosenqvist, Gustav Dahllöf, Helena Stolpe, Julius Nilsson, Malin Stenberg, Oscar Weg-
land, Nazar Paradivskyy och Fredrik Hjorth.

Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Pageros revisor under hela den period som 
täcks av den historiska finansiella informationen i detta Prospekt och omvaldes på årsstäm-
man den 22 april 2021 som Bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma.
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SAMMANFATTNING

Finansiell nyckelinformation för emittenten
Finansiell nyckelinformation  
i sammandrag

Nedanstående finansiell information för räkenskapsåren 2020 och 2019 har hämtats från 
Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslu-
tades den 31 december 2020 och 31 december 2019 som har upprättats i enlighet med Inter-
national Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU (”IFRS”), årsredovisningslagen 
(1995:1554) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 (kompletteran-
de redovisningsregler för koncerner).

Den finansiella informationen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 har 
hämtats från Pagero AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 
31 december 2018 som har upprättats i enlighet med IFRS, årsredovisningslagen (1995:1554) 
samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 (kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner).

Den finansiella informationen för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med jämförelsesiffror för 
motsvarande period 2020 har hämtats från Koncernens översiktligt granskade delårsrapport 
för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021 som har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering såsom den antagits av EU.

Rapport över Koncernens totalresultat

TSEK 2020 2019 20181

jan–jun 
2021

jan–jun 
2020

Nettoomsättning 348 207 310 260 264 936 187 052 170 730

Rörelseresultat -73 933 -62 650 -42 232 -60 198 -38 513

Periodens resultat -84 831 -72 612 -77 349 -63 680 -41 151

Resultat per aktie före  
utspädning, SEK -7,4 -6,9 -7,6 -4,8 -3,6

1  Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den  
31 december 2018.

Koncernens balansräkning

TSEK
31 december 

2020
31 december 

2019
31 december 

20181

30 juni 
2021

30 juni 
2020

Summa tillgångar 867 759 624 409 556 858 816 519 622 749

Summa eget kapital 457 276 246 673 231 957 397 068 214 457

Summa eget kapital  
och skulder 867 759 624 409 556 858 816 519 622 749

1  Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den  
31 december 2018.

Koncernens rapport över kassaflöden

TSEK 2020 2019 20181

jan–jun 
2021

jan–jun 
2020

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 40 904 -5 937 13 087 15 773 16 856

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -102 378 -87 214 -291 305 -81 130 -55 757

Kassaflöde från finansie-
ringsverksamheten 256 732 90 469 288 314 21 427 36 290

Förändring av likvida medel 195 259 -2 682 10 097 -43 930 -2 611

1  Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den  
31 december 2018.
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Proformaredovisning
Proformabalansräkning per den 30 juni 2021 i sammandrag

TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
30 juni 2021

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

30 juni 2021

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021

Oreviderad
Pagero,

Proforma
30 juni 2021

Summa tillgångar 816 519 263 906 -62 146 1 018 279

Summa eget kapital 397 068 188 788 -188 789 397 068

Summa eget kapital och 
skulder 816 519 263 906 -62 146 1 018 279

Proformaresultaträkning för perioden 1 januari – 30 juni 2021 i sammandrag

TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
30 juni 2021

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

30 juni 2021

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021

Oreviderad
Pagero,

Proforma
30 juni 2021

Rörelsens intäkter 231 218 43 330 – 274 549

Rörelseresultat -60 198 10 112 -5 149 -55 234

Periodens resultat -63 680 7 855 -3 686 -59 511

Proformaresultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2020 i sammandrag

TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
20200101
20201231

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

20200101
20201231

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar
20200101
20201231

Oreviderad
Pagero,

Proforma
20200101
20201231

Rörelsens intäkter 438 103 79 279 – 517 382

Rörelseresultat -73 933 9 155 -10 297 -75 075

Periodens resultat -84 831 1 325 -5 202 -88 708

Specifika nyckelrisker för emittenten 
Väsentliga riskfaktorer  
specifika för emittenten

Innan ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms 
väsentliga för Pagero. Dessa risker inkluderar bland annat följande:

• Pagero är beroende av att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare.
• Pagero är beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.
•  Pagero behöver tillse efterlevnad av lokala lagar och regler för dess tjänster och att tjäns-

terna anpassas till förändringar i tillämpliga regelverk.
•  Pagero är beroende av tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster
•  Pagero är beroende av funktionella IT-system exponerade för risker relaterade till IT-sä-

kerhet och operativa störningar i IT-system.
•  Pagero är föremål för risker relaterade till försämring av allmänna ekonomiska förhållan-

den på de marknader där Pagero är verksamt.
•  Pagero kan bli skyldigt att betala sanktionsavgifter eller bli föremål för andra rättsliga 

påföljder på grund av felaktig eller olaglig behandling av personuppgifter.
•  Pagero är exponerad för risken att tillräcklig finansiering inte är tillgänglig på acceptabla 

villkor eller överhuvudtaget.

SAMMANFATTNING



8    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Erbjudna värdepapper Aktier i Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173 med ISIN-kod SE0016830517. Bolagets 
aktier är dominerande i SEK. 

Totalt antal aktier i Bolaget Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta Prospekt till 1 333 889,30 SEK, för-
delat på 133 388 930 aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,01 SEK. Det finns en aktieklass i 
Bolaget.

Rättigheter som sammanhänger 
med värdepapperen

Alla aktier i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst vid bolagsstämma och varje aktieägare 
kommer att ha rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission 
eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana 
värdepapper i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Enligt Bolagets bolagsord-
ning kan nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler emitteras med avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott 
vid likvidation. Bolagsstämman beslutar om utdelning och rätten till utdelning tillkommer den 
som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare i den 
av Euroclear förda aktieboken. Samtliga emitterade aktier är fritt överlåtbara.

Utdelning och utdelningspolicy Pagero avser att återinvestera sitt kassaflöde i tillväxtinitiativ och kommer därför inte att lämna 
någon årlig utdelning inom överskådlig framtid.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande till handel Pagero avser notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, vilket är en alterna-
tiv marknadsplats, klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt 
multilateral handelsplattform, vilken regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma 
juridiska status som en reglerad marknad.

Bolagets aktier kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under 
förutsättning att ansökan godkänns. Första handelsdag är beräknad till den 22 oktober 2021.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen? 

Väsentliga riskfaktorer specifika  
för värdepapperen

Huvudsakliga risker relaterade till Erbjudandet och värdepapperen omfattar följande:
•  Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde finns en risk att investerarna 

inte får tillbaka hela eller ens delar av investerat kapital.
•  Om en aktiv och likvid handel i Bolagets aktie inte kan upprätthållas kan det innebära 

svårigheter att avyttra aktierna.
•  Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan påverka aktiekursen negativt 

och de utdelningsbara medel som finns tillgängliga negativt.
•  Bolaget kan vara begränsat att lämna utdelning i framtiden på grund av flertalet faktorer.

SAMMANFATTNING
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NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets former och villkor Erbjudandet
Erbjudandet omfattar 20 833 333 nyemitterade aktier motsvarande 13,5 procent av det totala 
antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Priset i Erbjudandet är 24 SEK  per aktie 
(”Erbjudandepriset”).

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 22 april 
2021, respektive extra bolagsstämma den 21 september 2021, beslutat om att emittera  
20 833 333  nya aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmän-
heten i Sverige (”Nyemissionen”). Om Nyemissionen genomförs förväntas Pagero tillföras 500 
MSEK (före transaktionskostnader).

Övertilldelningsoption
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Säljande Aktieägare 
beviljat Joint Global Coordinators en option att förvärva ytterligare 3 124 999 befintliga aktier, 
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsop-
tionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under den 30-dagarsperiod 
som följer från den första handelsdagen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth 
Market.

Anmälningsperiod
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska ske under 
perioden 13 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021 och avse lägst 250 aktier och högst 
42 300 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Institutionella investerare i Sverige och övriga länder 
inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som inleds den 13 oktober 2021 och pågår till 
och med den 21 oktober 2021. Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Joint 
Global Coordinators, förbehåller sig rätten att förkorta samt att förlänga anmälningstiden i 
Erbjudandet till institutionella investerare.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för Pagero efter samråd med Joint Global 
Coordinators. Tilldelning beräknas ske omkring den 22 oktober 2021. Snarast därefter kommer 
avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning av aktier i Erbjudandet.

Villkor för slutförande av Erbjudande
Erbjudandet är villkorat av att Pagero, vissa Säljande Aktieägare och Joint Global Coordinators 
träffar avtal om placering av aktierna omkring den 21 oktober 2021 (”Placeringsavtalet”) och 
att vissa villkor i Placeringsavtalet uppfylls samt att intresset för Erbjudandet enligt Joint Global 
Coordinators bedömning är tillräckligt stort för att en ändamålsenlig handel i aktien ska kunna 
uppnås.

Utspädning Nyemissionen i Erbjudandet innebär en ökning av antalet aktier i Bolaget med 20 833 333  
aktier, vilket motsvarar en utspädning om 13,5 procent.

Kostnader för erbjudandet Pageros kostnader hänförliga till Erbjudandet samt upptagandet till handel av Bolagets aktier 
på Nasdaq First North Growth Market, inklusive arvode till emissionsinstitut och andra rådgiva-
re samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 35 MSEK.

SAMMANFATTNING
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Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel? 

Erbjudaren av värdepapper Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173. Bolaget har sitt säte i Göteborg. Bolaget är ett 
svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Säljande Aktieägare Vid ett utnyttjande av övertilldelningsoptionen utgörs säljande aktieägare av:

•  Vålåuggen Invest AB, org.nr 559109-5350, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt enligt 
svensk rätt.

•  Sjätte AP-fonden, org.nr 855104-0721, är en svensk statlig myndighet som är bildad och 
verksam enligt svensk rätt.

•  Greenfield AB, org.nr 556216-8244, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt enligt svensk 
rätt.1

•  Norelia AB, org.nr 556647-3467, är ett svenskt aktiebolag bildat och verksamt enligt svensk 
rätt.1

•  Mats Ryding, Lilla Torget 1, 411 18 Göteborg.

1 Delägt av Bengt Nilsson.        

Varför upprättas detta prospekt? 

Motiven för erbjudandet Pageros styrelse tillsammans med huvudaktieägaren Summa Equity har beslutat att genomfö-
ra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom Erbjudandet i form av en nyemission i Bolaget. 
Styrelsen i Bolaget har därför beslutat om att ansöka om upptagande till handel av Bolagets 
aktier på Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättning att Bolaget uppfyller note-
ringskraven, däribland spridningskravet för Bolagets aktier, beräknas första dag för handel till 
22 oktober 2021.

Pageros styrelse tillsammans med huvudaktieägaren Summa Equity anser att en notering av 
Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg för att accelerera 
Bolagets globala expansion. Styrelsen bedömer att en notering kan komma att ytterligare öka 
kännedomen om Pagero bland kunder såväl som nuvarande och framtida partners samt öka 
förmågan att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledning-
en. Erbjudandet och noteringen kommer även att ge Bolaget tillgång till både den svenska och 
internationella kapitalmarknaden och långsiktigt aktieägarbasen.

Bolaget bedömer att befintligt rörelsekapital före Erbjudandet inte är tillräckligt för de aktuella 
behoven under den kommande tolvmånadersperioden med nuvarande expansionsplaner. 
Underskottet av rörelsekapital bedöms uppgå till cirka 50 MSEK i slutet av den kommande tolv-
månadersperioden och med beaktande av den planerade utvecklingen av Bolagets verksamhet 
bedöms underskottet uppstå i tredje kvartalet 2022.

Bolaget bedömer att den nettolikvid som tillförs Bolaget i Nyemissionen är tillräcklig för att 
täcka behovet av rörelsekapital i Bolaget för den kommande tolvmånadersperioden. Om 
Nyemissionen inte genomförs kan det innebära att Bolaget inte kan driva sin verksamhet och 
genomföra sina utvecklingsprojekt i enlighet med Bolagets planering. Vid en sådan situation 
avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalan-
skaffning, finansiering genom lån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till 
dess ytterligare kapital kan anskaffas.

Emissionslikvid Om Nyemissionen fulltecknas förväntas Bolaget tillföras 500 MSEK, före transaktionskostna-
der. Transaktionskostnaderna relaterade till Nyemissionen bedöms uppgå till cirka 35 MSEK 
och nettolikviden beräknas därmed uppgå till cirka 465 MSEK. Pagero avser att använda netto-
likviden för att främst finansiera framtida ökad och långsiktig tillväxt i Bolaget samt för andra 
rörelserelaterade ändamål i takt med att de uppstår.

Rådgivares intressen Nordea och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners samt utgör tillsammans 
med Avanza Managers i samband med Erbjudandet, för vilket de kommer att erhålla sedvan-
lig ersättning. Nordea är även långivare till Bolaget. Joint Global Coordinators (samt till dem 
närstående bolag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, rådgivning 
samt olika bank, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Säljande Aktieä-
gare och Bolaget för vilka Joint Global Coordinators erhållit, respektive kan komma att erhålla, 
ersättning. Birger Steen, som är styrelseledamot i Nordea Bank Abp, är även styrelseordföran-
de i Bolaget och principal i Summa Equity AB.

SAMMANFATTNING
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Riskfaktorer
En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Koncernen och värdepapperens framtida utveckling. 
Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Koncernen. Det gäller risker både vad avser omständig-
heter som är hänförliga till Koncernens bransch, marknad och verksamhet samt även risker relaterade till legala och 
regulatoriska frågor, finansiella risker och skatterelaterade risker samt sådana risker som är förenade med Bolagets 
värdepapper och Erbjudandet, varav vissa risker ligger utanför Koncernens kontroll. Bedömningen av väsentligheten av 
varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa 
effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) är de 
riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och 
som är väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De riskfaktorer som för 
närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan 
särskild rangordning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att värdepapperen i Bolaget minskar i värde, 
vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Bolaget förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL PAGEROS  
BRANSCH OCH MARKNAD

Koncernen verkar på marknader med snabb  
teknik- och produktutveckling
Bolaget är verksamt på marknader där teknik, produkter 
och tjänster utvecklas i snabb takt. Bolaget konkurrerar 
således på en marknad där teknik- och produktutveckling 
och utveckling av tjänster är av avgörande betydelse för att 
lyckas. I takt med den strukturförändring och konsolide-
ring som pågår inom branschen förändras även konkur-
renssituationen för Bolaget. Kunder strävar i allt större 
utsträckning efter att använda tjänster och lösningar för 
sin affärsmeddelandehantering och affärsmeddelandead-
ministration som effektiviserar deras egna insats. Detta 
medför en konsolidering av leverantörer och system då 
kunden väljer att samarbeta med aktörer som tillhandahål-
ler helhetslösningar för samtliga steg och härigenom mins-
kar slutkostnaden för intern och extern administration. 
För att vara en konkurrenskraftig aktör och bibehålla och 
förbättra sin position på marknaden är det därför avgöran-
de att Bolaget tillhandahåller tjänster och lösningar som 
ligger i framkant avseende funktionalitet och utveckling. 
Det finns en risk att nya aktörer med finansiell styrka växer 
sig starka i den konsolidering som pågår, vilket skulle kun-
na ha en negativ inverkan på Bolagets framtida verksam-
het, finansiella ställning och resultat. Bolaget bedömer att 
sannolikheten för att riskerna ovan inträffar är låg.

Global verksamhet och marknadsförutsättningar  
för digitala meddelandetjänster
Pageros verksamhet är global med försäljning av tjäns-
ter till kunder (B2B, B2G) i många länder. Efterfrågan på 
Pageros tjänster påverkas därför av bland annat allmänna 
makroekonomiska faktorer såsom konjunkturen på såväl 
lokal som global nivå, den globala tillväxttakten, globala 
och regionala trender och politiska förutsättningar, lag-
stiftning samt minskade investeringar inom de branscher 
som Bolaget är verksamt inom. Makroekonomisk osäker-
het som påverkar Bolagets kunders köpmönster och vilja 
att använda Pageros tjänster skulle kunna få en negativ 
effekt på Bolagets försäljning och intäkter vilket i sin tur 
skulle försämra Bolagets resultat och finansiella ställning. 
Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken inträffar 
är låg och att riskerna, om de förverkligas, skulle kunna ha 
en låg inverkan på Bolaget.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL PAGEROS VERKSAMHET

Bolaget är beroende av att behålla och rekrytera 
kvalificerade medarbetare
Pageros viktigaste tillgång är dess medarbetare. Inom 
Pageros verksamhet är medarbetarna i huvudsak specia-
liserade inom IT och teknik. För att fortsatt kunna bedriva 
verksamheten i enlighet med Pageros strategi och mål 

RISKFAKTORER
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samt fortsätta att växa är Pagero beroende av att kunna 
behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbeta-
re. För att attrahera personal ställs det höga krav på att Bo-
laget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en väl fungeran-
de arbetsmiljö. Om Pagero misslyckas i sina strävanden 
som en attraktiv arbetsgivare, skulle det kunna leda till 
att inte ett tillräckligt antal kvalificerade medarbetare kan 
motiveras att stanna kvar i verksamheten eller att det blir 
svårare att rekrytera nya kvalificerade medarbetare, vilket 
skulle ha en negativ inverkan på Pageros verksamhet, lön-
samhet och tillväxt. Pagero bedömer att sannolikheten för 
att risken som beskrivs ovan inträffar som medel.

Bolaget är beroende av ledande befattningshavare  
och andra nyckelpersoner
Bolaget är vidare beroende av sina ledande befattningsha-
vare och övriga nyckelpersoner i olika befattningar. Vissa 
personer i Bolagets ledning har exempelvis varit anställda 
under lång tid och kommit att på personnivå betyda myck-
et för Bolaget och dess utveckling. Förmåga att bibehålla 
dessa nyckelpersoner är beroende av ett flertal faktorer, 
bland annat konkurrens på arbetsmarknaden, vilken är 
betydande inom IT-sektorn. Om en ledande befattnings-
havare eller annan nyckelperson lämnar Bolaget kan det 
innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att genomför-
andet av Pageros affärsstrategi påverkas negativt eller att 
uppställda mål inte kan nås. Om befintliga nyckelpersoner 
lämnar Bolaget eller om Pagero inte lyckas anställa kvalifi-
cerade och erfarna nyckelpersoner kan det ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet och försäljning och 
därmed Bolagets resultat. Pagero bedömer sannolikheten 
för riskens inträffande som medel.

Bolaget behöver tillse efterlevnad av lokala lagar och 
regler för dess tjänster och att tjänsterna anpassas till 
förändringar i tillämpliga regelverk
Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet, men 
är skyldig att följa lokala regelverk för sina tjänster i de 
jurisdiktioner där Bolaget erbjuder dessa till kunder, 
exempelvis lagar och regler hänförliga till mervärdesskatt 
på fakturor, fakturahantering och fakturautformning samt 
hantering av personuppgifter. Regelefterlevnadsåtgär-
der är tids- och kostnadskrävande och kan komma att 
öka i framtiden vid förändringar i lagstiftning och andra 
regelverk. Pagero har idag en avdelning som arbetar 
med regelefterlevnadsfrågor men utökade förändringar 
på området kan medföra att Bolaget behöver allokera 
ytterligare resurser för regelefterlevnadsåtgärder vilket 
kan medföra ökade kostnader. Förändringar i regelverk 
kan även påverka Bolagets försäljningsmöjligheter. Exem-
pelvis kan potentiella förändringar i olika jurisdiktioners 
regelverk avseende mervärdesskatt och fakturahantering 
för Pageros tjänster samt om Bolagets verksamhet skulle 
omfattas av särskilda tillståndskrav komma att påverka 
Bolagets möjligheter att sälja sina tjänster samt bedriva sin 
verksamhet. Om Bolaget vidare misslyckas i sina regelef-
terlevnadsåtgärder kan det även leda till sanktioner, böter, 
viten, försäljningsstopp, eller andra ersättningsanspråk 

från myndigheter, kunder eller andra personer, eller brott 
mot avtal med kunder, vilket kan få en negativ påverkan på 
Pageros renommé, exempelvis genom negativ publicitet 
och missnöjda kunder. Misslyckade regelefterlevnadsåt-
gärder kan därmed ha en negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet och resultat. Sannolikheten för att risken helt 
eller delvis inträffar bedöms låg.

Risker relaterade till produkt- och teknikutveckling
Pageros verksamhet är beroende av tillförlitligheten, 
funktionaliteten och den fortsatta utvecklingen av Bolagets 
tjänster. Pagero utvecklar kontinuerligt sina tjänster för att 
anpassa dessa till nya marknader, kunder, format, regula-
toriska krav och integrationer med nya applikationer. Bo-
lagets tjänster är även föremål för regelbundna rättningar 
och uppdateringar i syfte att kunderna ska erbjudas kvali-
tativa tjänster med de senaste funktionerna och uppdate-
ringarna. Pageros molnbaserade nätverk ”Pagero Online” 
erbjuder kunder möjligheten att kommunicera elektroniskt 
med samtliga affärskontakter via en enda koppling till 
Pagero Online. Bolaget uppnår skalfördelar genom att 
tjänster inom Pagero Online är kompatibla med i stort sett 
alla företag oavsett affärssystem, bransch och volym av af-
färsdokument. Genom Pagero Online kan kunderna hante-
ra både de tekniska och legala kraven i sina order-to-cash 
och purchase-to-pay processer. Det är därför avgörande 
för verksamheten att det molnbaserade nätverket ut-
vecklas i den takt som kunderna kräver. Bolaget etablerar 
vidare sina tjänster på nya marknader. Utvecklingsarbetet 
samt etableringen på nya marknader medför väsentliga 
utvecklingskostnader, vilka kan få en negativ inverkan på 
Bolagets resultat om förväntad efterfrågan på tjänsterna 
minskar och etablering på nya marknader uteblir eller inte 
motsvarar Bolagets intäktsprognoser vid dessa investe-
ringar. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ovan 
inträffar som låg och att risken, om den inträffar, skulle ha 
en låg till medelhög inverkan på Bolaget.

Pagero är beroende av tredjepartsleverantörer  
för att tillhandahålla tjänster
Pagero har ett visst beroende av tredjepartsleverantörer 
för att tillhandahålla vissa av Bolagets tjänster. Tredje-
partsleverantörernas tjänster inkluderar tillhandahållande 
av datahallar, digital signering och stöd vid olika typer av 
transaktioner. I det fall Bolagets befintliga avtal med så-
dana tredjepartsleverantörer upphör att gälla och Bolaget 
inte kan ersätta dessa till acceptabla villkor eller inom 
rimlig tid, kan det medföra väsentliga negativa avbrott i Bo-
lagets tjänster på kort sikt. Vidare kan tredjepartsleveran-
törers misslyckande att tillhandahålla tjänster enligt avtal, 
inklusive fel i system, förseningar i leverans och händelser 
utanför deras kontroll, medföra brister i Pageros egna 
tjänster. Detta kan skada Bolagets anseende samt ansvar 
mot kunder och få en negativ inverkan på Bolagets resultat 
och finansiella ställning om kunder väljer att säga upp sina 
avtal med Bolaget. Bolaget bedömer sannolikheten för att 
risken ovan inträffar som låg och att risken, om den inträf-
far, skulle ha en låg inverkan på Bolaget.

RISKFAKTORER
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Svårigheter vid genomförande av förvärv
Det finns en risk att förvärv inte genererar det utfall som 
förväntats av Bolaget avseende bland annat lönsamhet 
och integrering i Pageros befintliga verksamhet samt att 
den förvärvade verksamheten inte utvecklas såsom förvän-
tats eller inte alls. Förvärvet kan vidare exponera Pagero 
för okända förpliktelser som uppkommer efter förvärvets 
genomförande som Bolaget inte lyckades identifiera 
under förvärvsprocessen, vilket kan påverka lönsamheten 
negativt i den förvärvade verksamheten. Om den nya verk-
samheten vidare inte integreras på ett ändamålsenligt sätt 
kan tilltänkta synergier helt eller delvis komma att utebli. 
Skulle ovanstående förvärvsrelaterade risker kopplade till 
integration, lönsamhet och förväntad utveckling förverkli-
gas kan detta få en negativ effekt på Bolagets expansion, 
utvecklingsmöjligheter och kostnader och därmed få en 
negativ inverkan på Bolagets framtidsutsikter, finansiella 
ställning och resultat. Pagero bedömer sannolikheten för 
riskens inträffande som låg. Pagero bedömer att risken 
om den förverkligas, skulle kunna ha en mindre negativ 
påverkan på Bolaget.

Risker hänförliga till förvärvet av Gosocket
Pagero har nyligen förvärvat Gosocket Corporation S.A. 
(”Gosocket”). Genom förvärvet kommer Pagero etablera 
sig på nya geografiska marknader i Latinamerika, däribland 
Chile, Costa Rica och Mexiko som är Gosockets största 
marknader. Det finns en risk att marknadsunderlaget eller 
mognadsgraden på de nya marknaderna inte motsvarar 
förväntningarna vilket kan innebära en sämre resultatut-
veckling än beräknat. Om verksamheten underpresterar i 
förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen 
av goodwill kan det innebära en goodwillrisk, se vidare 
nedan riskfaktorn ”Risker relaterade till goodwill och ned-
skrivningar”. Förvärvet och expansionen är vidare förenad 
med risker såsom en sämre utväxling till följd av kulturella, 
ekonomiska, regionala, legala och regulatoriska skillnader 
samt att den due diligence som utförts av Pagero inte 
lyckats belysa alla relevanta fakta, möjligheter eller risker 
som kan vara nödvändiga vid utvärderingen av förvärvet. 
För det fall dessa risker förverkligas skulle de kunna ha en 
låg negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Genom förvärvet har Pagero förvärvat och tecknat sig 
för sammanlagt 68,85 procent av totala antalet aktier i 
Gosocket. Resterande aktier i Gosocket ägs av Universal 
Joint Costa Rica S.A. (”Universal”). Genom aktieägaravtal 
kontrollerar Pagero Gosockets styrelse och aktieägaravta-
let ger också Pagero en köpoption att förvärva Universals 
resterande aktier i Gosocket under en period om tre år 
från och med den 30 juni 2025. Universal har en motsva-
rande säljoption att sälja samtliga sina aktier i Gosocket 
till Pagero under en period om fem år från och med den 
30 juni 2024. Även om ett aktieägaravtal ingåtts kommer 
Pagero behöva samarbeta med Universal för att bedriva 
verksamheten. Universal kan komma att ha intressen som 

skiljer sig från Pageros intressen vad gäller förvaltningen 
och utvecklingen av Gosocket och dess verksamhet och 
det finns därmed en risk att ägarstrukturen innebär be-
gränsade möjligheter att utöva den kontroll över Gosocket 
som skulle vara önskvärd för att till exempel effektivt 
kunna ställa om verksamheten i Gosocket med anledning 
av förändrade förutsättningar på marknaden eller för att 
genomföra nya kapitalinjektioner. Det kan vidare leda till 
ogynnsamma beslut eller att beslut i viktiga frågor fördröjs 
eller inte kan fattas överhuvudtaget. Det finns även en 
risk att Pageros ledning inte lyckas integrera Gosockets 
verksamhet som planerat eller att integrationsprocessen 
blir mer kostsam på grund av bland annat olika organisa-
toriska och kulturella skillnader vilket kan komma att kräva 
mer resurser från Pageros ledning och organisation än 
beräknat och få till följd att fokus på verksamheten i övrigt 
blir lidande. Bolaget bedömer sannolikheten för att risker-
na ovan inträffar som låg och att riskerna, om de inträffar, 
skulle ha en låg negativ inverkan på Pageros verksamhet, 
tillväxt och resultat.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL IT

IT-system och IT-säkerhet
Pageros verksamhet består i att tillhandahålla kunder 
molnbaserade tjänster och produkter. Pageros tjänst 
Pagero Online integreras med kundernas egna ERP-system 
och möjliggör för kunderna att skapa och utbyta dokument 
med sina leverantörer och andra tredje parter. Bolaget 
är således i hög grad beroende av funktionella IT-system 
och möjligheten att genomföra nödvändig utveckling samt 
erforderliga uppgraderingar och förbättringar av IT-syste-
men i syfte att möta kundernas och Bolagets behov samt 
att säkerställa IT-systemens drift och prestanda. Pagero 
är därtill beroende av en pålitlig och säker uppkoppling 
som tillförsäkrar tillgänglighet i Bolagets IT-system och de 
tjänster som tillhandahålls kunderna. IT-relaterade brister 
i Bolagets tjänster kan påverka Bolagets kundrelationer 
negativt och om kunder väljer att säga upp sina avtal med 
Pagero till följd av otillgängliga tjänster kan det få en vä-
sentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter, resultat och 
finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för att 
risken ovan inträffar som låg.

Bolaget är exponerat för risker avseende IT-attacker, virus, 
attacker på programvara eller skadlig kod. Om en part 
olovligen bereder sig tillgång till Bolagets tjänster finns risk 
för att de tillskansar sig känslig och konfidentiell informa-
tion, inklusive affärskritiska data och annan information 
om kunder och leverantörer. Det finns även risk för att 
Bolagets och Bolagets kunders konfidentiella information 
avslöjas i samband med ett intrång i Bolagets tjänster, 
läckage av kunddata, driftstopp i nätverk och andra avbrott 
i Bolagets verksamhet. Intrång eller driftstopp i Bolagets 
IT-system kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet genom att bland annat förtroende bland kunder 
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minskar och kunderna inte kan använda Bolagets tjänster 
i avtalad utsträckning, vilket i sin tur kan få hög negativ 
påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Bo-
laget bedömer sannolikheten för att riskerna ovan inträffar 
som låg.

Operativa störningar
Pagero nyttjar extern hostingleverantör för nätverk, un-
derhåll och drift av Bolagets IT-system, data och plattform. 
Mänskliga fel, översvämningar, bränder, naturkatastrofer, 
strömavbrott, avbrott i telekommunikationstjänster, terro-
ristattacker och andra liknande händelser kan påverka till-
gängligheten till Bolagens IT-system och tjänster. Bolaget 
har rutiner för back-up och redundans på plats men det 
finns fortfarande en risk för att drabbas av organiserade 
attacker, intrång, sabotage och vandalism. Sådana hän-
delser kan leda till betydande kostnader för att återskapa 
förlorad eller förvanskad data. Bolaget bedömer sannolik-
heten för att risken ovan inträffar som låg och att risken, 
om den inträffar, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Risker relaterade till dataskydd
Pagero inhämtar och behandlar personuppgifter från 
kunder bestående av bland annat namn, telefonnummer 
och e-postadress som en del av Bolagets verksamhet. 
Pagero är således skyldig att uppfylla tillämpliga lagar 
gällande dataskydd. Sedan den 25 maj 2018 är Europapar-
lamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/
EG (”GDPR”) tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer och 
har ersatt tidigare nationella dataskyddslagar. Pageros 
verksamhet är global och Bolaget behandlar således 
personuppgifter i olika länder och är skyldig att följa även 
andra dataskyddslagar utöver GDPR. Bolaget har vidtagit 
långtgående åtgärder för att säkerställa efterlevnad av 
GDPR och detta är ett pågående arbete i Bolaget. Bolaget 
har bland annat utsett ett dataskyddsombud som deltar 
aktivt i Bolagets dataskyddsarbete och Bolaget för kontinu-
erlig dialog med kunder avseende dataskydd. Vid en tillsyn 
kan dock behöriga tillsynsmyndigheter komma att besluta 
att Bolaget inte uppfyller kraven enligt GDPR eller andra 
tillämpliga dataskyddslagar, särskilt med anledning av den 
senaste rättsutvecklingen rörande tredjelandsöverföringar 
av personuppgifter. Rättspraxis, beslut och uttalanden 
från tillsynsmyndigheter och instanser inom EU kan ha 
en märkbar påverkan på Pageros verksamhet och dess 
möjligheter att erbjuda sina tjänster till nuvarande pris 
och dessutom märkbart påverka Bolagets kostnader för 
regelefterlevnad. Överträdelser av GDPR kan leda till sank-
tioner och ha en medelhög negativ påverkan på Bolagets 
finansiella ställning och resultat eftersom sanktionsavgifter 
uppgående till 4 procent av Koncernens årsomsättning 

kan utdömas till följd av överträdelser. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att risken ovan inträffar som låg.

FINANSIELLA RISKER

Likviditets- och refinansieringsrisk
Det finns en risk att Bolaget kan få svårigheter att fullgö-
ra sina skyldigheter och åtaganden i förhållande till de 
finansiella skulder som Bolaget innehar. Likviditetsrisker 
hanteras och begränsas genom att Bolaget på koncernnivå 
kontinuerligt övervakar rullande prognoser för sin likvi-
ditetsreserv för att säkerställa att Bolaget har tillräckligt 
med likvida medel för att möta behovet i den löpande 
verksamheten samtidigt som det upprätthålls ett outnyttjat 
bekräftat utrymme i låneavtal för att säkerställa att Bolaget 
inte bryter mot skuldsättningsgrader eller andra villkor i de 
lån som Bolaget tagit upp. Per den 31 juli 2021 uppgick Bo-
lagets nettoskuldsättning till 58,1 MSEK. Vidare finns det en 
risk att det i framtiden uppstår svårigheter att refinansiera 
Bolaget eller att refinansiering av befintliga lån och kredit-
faciliteter endast kan erhållas till ofördelaktiga villkor och 
med ökade kostnader. Om Bolaget inte skulle fullgöra sina 
förpliktelser gentemot banker och kreditinstitut eller inte 
lyckas refinansiera eller ersätta befintliga lån och kreditfa-
ciliteter på för Bolaget acceptabla villkor eller överhuvudta-
get skulle det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets 
likviditet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att risken ovan inträffar som låg.

Tillgången på ytterligare kapital motsvarar  
inte Bolagets kapitalbehov
Pagero har för avsikt att fortsätta expandera och växa sin 
verksamhet vilket innebär ökade kostnader för Bolaget. 
För att kunna förverkliga Bolagets utvecklingsplaner och 
tillväxt kommer Bolaget vara beroende av extern finansie-
ring för att finansiera och genomföra ytterligare investe-
ringar i den befintliga verksamheten samt för att förvärva 
nya verksamheter. Möjligheten att anskaffa kapital på 
kapitalmarknaden genom exempelvis emission av aktier 
eller andra aktierelaterade instrument eller obligationer till 
för Bolaget fördelaktiga eller acceptabla villkor beror dels 
på Bolagets finansiella situation men också på faktorer 
som ligger utanför Bolagets kontroll, såsom de villkor 
som råder på kapitalmarknaden i stort vid tidpunkten för 
anskaffandet av ytterligare kapital. Det föreligger en risk 
att ytterligare kapital på för Bolaget fördelaktiga villkor 
inte kan anskaffas i den utsträckning att det motsvarar 
Bolagets kapitalbehov för den fortsatta expansionen och 
tillväxttakten. Det kan medföra att utvecklingen tillfälligt 
bromsas in eller att Bolaget tvingas dra ned på tillväxttak-
ten, vilket kan leda till försenad kommersialisering och 
därmed inverka negativt på Bolagets framtida intjänings-
förmåga. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken 
ovan inträffar som låg.
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Valutarisk
Pagero är verksamma i flera delar av världen och på en 
global marknad med inköp och försäljning av tjänster i 
olika valutor. Bolaget är därmed föremål för transaktions-
relaterad valutarisk som uppstår när Bolaget gör inköp 
och försäljningar i andra valutor än SEK. Utöver SEK sker 
huvudsakligen transaktioner i USD, EUR och NOK vilka 
följaktligen är de valutor som Pagero har sin huvudsakliga 
transaktionsexponering gentemot. Bolaget har också en 
valutarisk i form av en omräkningsrisk som uppstår när 
resultat och nettotillgångar i dotterbolag omräknas till SEK, 
med primär omräkningsexponering mot USD, EUR och 
NOK. Bolaget säkrar inte transaktions- och omräknings-
riskerna för att minska eller eliminera dessa risker och 
negativa valutakursförändringar kan därmed få en negativ 
inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Bo-
laget bedömer sannolikheten för att risken ovan inträffar 
som medelhög.

Ränterisk 
Bolagets exponering mot förändrade räntenivåer uppkom-
mer främst genom Bolagets långfristiga belåning. Bolaget 
har en kreditfacilitet och förvärvsfacilitet som utnyttjas 
till ett belopp om totalt 147,5 MSEK samt en checkräk-
ningskredit på 50 MSEK i Sverige utnyttjad till ett belopp 
om 42 MSEK och en checkräkningskredit  på 250 TEUR i 
Tyskland som är outnyttjad. I tillägg har Bolaget i oktober 
2021 ingått en kortfristig kredit med Nordea om 15 MSEK 
som är outnyttjad. Kreditfaciliteten och förvärvsfaciliteten 
löper för närvarande med en årlig ränta som motsvarar 
referensränta STIBOR med löptid 1 till 3 månader plus en 
årlig marginal om 2,5 procent. Per den 31 december 2020 
uppgick Koncernens räntebärande skulder till 147,5 MSEK 
och räntekostnaderna under räkenskapsåret 2020 uppgick 
till 9,9 MSEK. Om marknadsräntan ökar eller sänks med 
0,5 procent skulle det justera Bolagets beräknade vinst 
efter skatt med cirka 0,7 MSEK på årsbasis. En ränteökning 
skulle innebära ökade räntekostnader och därmed ha en 
negativ inverkan på Bolagets resultat. Bolaget bedömer 
sannolikheten för att risken ovan inträffar som låg.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Pageros motparter inte 
kan uppfylla sina åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk 
uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kreditexponering 
gentemot kunder. I de fall ingen oberoende kreditbedöm-
ning finns görs en riskbedömning av kundens kreditvär-
dighet som beaktar kundens finansiella ställning, liksom 
tidigare erfarenheter och andra faktorer. Utnyttjandet av 
kreditnivåer granskas löpande och kreditrisk hanteras på 
koncernnivå med undantag för utestående kundfordringar 
där granskning och analys av kreditrisk för varje ny kund 
görs av respektive bolag inom Koncernen. Om betalnings-
förmågan hos Bolagets kunder minskar i högre grad än 
förväntat skulle det ha en medelhög negativ inverkan på 

Bolagets likviditet, resultat och finansiella ställning. Bolaget 
bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

Risker relaterade till goodwill och nedskrivningar
Pagero har de senaste åren genomfört förvärvet av HBS 
Health Business Solutions GmbH i Tyskland och nyligen 
förvärvet av Gosocket. Bolaget har som en kompletteran-
de del av sin tillväxtstrategi att göra ytterligare förvärv. 
Vid förvärv av verksamheter där vederlaget överstiger 
verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder upp-
kommer goodwill. Goodwill uppkommer bland annat till 
följd av varumärken, know-how, rykte och kundkrets i 
den förvärvade verksamheten. Om verksamheten som 
förvärvas har goda och väletablerade kundrelationer, bra 
rykte och starkt varumärke kan uppkommen goodwill vara 
mycket stor. Det föreligger en risk att förvärv inte faller ut 
som förväntat, vilket kan föranleda nedskrivningsbehov 
av den goodwill som uppkommit vid förvärven. Ned-
skrivningsprövning sker årligen eller oftare om det finns 
omständigheter som tyder på en möjlig värdeminskning. 
En nedskrivning kan aktualiseras vid såväl nya förvärvade 
verksamheter som för förvärv som genomförts några år 
tillbaka i tiden och kan få en låg negativ effekt på Bolagets 
resultat och ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för 
att risken inträffar som låg.

SKATTERELATERADE RISKER

Pagero är föremål för skatterelaterade risker
Koncernen är verksam i flertalet jurisdiktioner utanför 
Sverige och omfattas således av lokal skattelagstiftning i 
ett antal jurisdiktioner. Det finns en risk att Bolagets upp-
fattning och tolkning av skattelagstiftning, skatteavtal och 
andra bestämmelser, inklusive i förhållande till inkomst-, 
försäljnings- och indirekta skatter samt moms, uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar samt andra skatter, inte 
är korrekta i alla avseenden. Pageros skattekostnad, upp-
skjutna skatteskulder och skattefordringar samt effektiva 
skattesats kan påverkas negativt av ändringar i tillämpliga 
lagar och förordningar, inklusive risken för retroaktiv till-
lämpning. Det finns även en risk att skattemyndigheterna i 
relevanta jurisdiktioner gör bedömningar och fattar beslut 
som avviker från Pageros uppfattning och tolkning av 
ovannämnda lagar, skatteavtal och andra bestämmelser, 
vilket kan innebära att Bolaget behöver betala betydande 
tilläggsskatter, inklusive sanktionsavgifter och ränta, vilket 
kan få en väsentlig inverkan på Pageros resultat. 

Dessutom har skattemyndigheterna under de senaste 
åren ökat sitt fokus på internprissättning (det vill säga 
prissättning av transaktioner mellan gemensamt kontrol-
lerande juridiska enheter inom en koncern) och skatteav-
dragsrelaterade frågor, vilket är mycket komplexa områ-
den. Tvister om internprissättning avser ofta betydande 

RISKFAKTORER
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belopp och kan ibland ta flera år att lösa. Negativa utfall i 
granskningar och tvister som rör internprissättning kan få 
en väsentlig negativ inverkan på Pageros skatteposition. 
Från tid till annan kan Pagero också bli inblandad i andra 
skattetvister, skatterevisioner och rättstvister av varieran-
de betydelse och omfattning. Sådana processer kan leda 
till långdragna förfaranden under flera år samt leda till att 
Pagero måste betala betydande summor i ytterligare skatt 
och utgör därmed en väsentlig risk för Koncernen. 

Konsultuppdrag
Bolaget har anlitat en person som konsult i varierande 
omfattning sedan 2017 och från 2019 har konsultuppdra-
get motsvarat en heltidstjänst. Vid ett långvarigt personligt 
konsultuppdrag finns det en risk att Skatteverket anser att 
konsulten ska betraktas som anställd. Om Skatteverket i 
förevarande fall skulle ha en sådan uppfattning och Bola-
get inte i skattedomstolarna får gehör för sin uppfattning 
att det är fråga om ett konsultuppdrag, riskerar Pagero att 
bli skyldigt att betala ytterligare arbetsgivaravgifter samt 
återbetala avdrag för ingående moms med ett totalt be-
lopp  om cirka 5,5 MSEK. Vidare skulle skattetillägg kunna 
tillkomma. Om risken inträffar skulle det innebära ökade 
utgifter och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets 
likviditet.

Överföring av tillgångar från Tyskland till Sverige
Efter att Pagero AB förvärvat samtliga aktier i Pagero 
GmbH överfördes utan kompensation immateriella till-
gångar och funktioner från Pagero GmbH till Pagero AB. 
Detta medför en skatterisk i Tyskland. som kan uppskat-
tas till i vart fall cirka 4,5 MSEK. Vidare skulle skattetillägg 
kunna tillkomma. Om risken inträffar skulle det innebära 
ökade utgifter och därmed ha en negativ påverkan på 
Bolagets likviditet.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET OCH  
VÄRDEPAPPEREN

Risker relaterade till Erbjudandet och upptagande  
av aktierna till handel på Nasdaq First North Growth 
Market samt aktiernas likviditet och kursutveckling
Värdepappershandel är alltid förknippat med risk och 
risktagande och före Erbjudandet har det inte funnits 
någon ordnad handel i Pageros aktier. Eftersom en ak-
tieinvestering både kan stiga och sjunka i värde finns en 
risk att investerarna inte får tillbaka hela eller ens delar 
av investerat kapital och teckningskursen kommer inte 
nödvändigtvis avspegla den kurs till vilken investerare 
på marknaden är villiga att köpa och sälja aktierna efter 
Erbjudandet. Därtill kan inte Bolaget på förhand bedöma 
i vilken mån intresset att investera i aktierna kommer att 
leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och 
likvid handel för de nyemitterade aktierna eller Bolagets 
befintliga aktier efter Erbjudandet. Om en aktiv och likvid 
handel inte kan upprätthållas kan det innebära svårigheter 

att avyttra aktierna. Prissättningen på Bolagets aktie är 
också beroende av faktorer som ligger utanför Pageros 
kontroll, bland annat kapitalmarknadens förväntningar och 
utveckling samt den ekonomiska och politiska utveckling-
en i allmänhet. Innan en investering i Pageros aktier görs 
bör denna föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess 
verksamhet och marknadsförutsättningar samt generell 
information om branschen. En investering i aktier bör 
aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan 
snarare som en investering som genomförs på lång sikt 
med kapital som kan undvaras. Priset på aktierna kan bli 
föremål för fluktuationer till följd av en förändrad uppfatt-
ning på kapitalmarknaden avseende aktierna eller liknande 
värdepapper, på grund av olika omständigheter och hän-
delser såsom ändringar i tillämplig lagstiftning och andra 
regler som påverkar Bolagets resultat, affärsutveckling och 
finansiella ställning. Aktiemarknaden kan från tid till annan 
uppvisa betydande fluktuationer avseende pris och volym 
som inte behöver vara relaterade till Bolagets verksamhet 
eller framtidsutsikter. Därutöver kan Bolagets resultat och 
framtidsutsikter från tid till annan komma att vara lägre 
än förväntningarna från kapitalmarknaden, analytiker eller 
investerare. Någon eller några av dessa faktorer kan resul-
tera i att aktiekursen faller.

Ägare med betydande inflytande
Pageros största ägare Vålåuggen Invest AB innehar före 
Erbjudandet 38,97 procent av aktierna och rösterna i 
Pagero och kommer efter Nyemissionen inneha 33,70 
procent av aktierna och rösterna i Pagero, förutsatt att 
Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, eller 32,39 procent 
av aktierna och rösterna i Pagero, under förutsättning 
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Vidare 
innehar Pageros näst största ägare Bengt Nilsson 9,90 
procent av aktierna och rösterna i Pagero och kommer 
efter Nyemissionen inneha 8,57 procent av aktierna och 
rösterna i Pagero, förutsatt att Övertilldelningsoptionen 
inte utnyttjas, eller 8,23 procent av aktierna och rösterna 
i Pagero, under förutsättning att Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas fullt ut. Dessa aktieägare beräknas därför även 
efter Erbjudandet inneha en betydande del av aktierna och 
rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlighet 
att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. En sådan 
ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som 
har intressen som skiljer sig åt från majoritetsaktieägarnas 
intressen. Även andra ägare kan komma att inneha eller 
senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan få bety-
delse på inflytandet över Bolaget.

Erbjudande av aktier eller andra värdepapper  
i framtiden
Pagero kan i framtiden komma att emittera aktier eller 
andra värdepapper för att finansiera sin verksamhet eller 
genomföra förvärv eller andra investeringar. En framtida 
emission av aktier eller andra värdepapper såsom teck-
ningsoptioner, konvertibler eller obligationer kan påverka 
aktiekursen negativt och de utdelningsbara medel som 
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finns tillgängliga. Vidare kan en nyemission leda till en 
utspädning av ekonomiska rättigheter och rösträtt för 
befintliga aktieägare som inte utnyttjar sin rätt att teckna 
aktier i emissionen eller om Bolaget genomför en riktad 
emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vinstutdelning
Vid fastställande av utdelning ska Bolaget ta hänsyn till ett 
antal faktorer, däribland Bolagets framtida resultat, inves-
teringsbehov och andra faktorer som Bolagets styrelse 
anser vara av betydelse. Beslut om utdelning fattas ytterst 
av bolagsstämma. Det finns många risker (se ovan) som 
kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt och 
därmed leda till att Pagero inte presterar ett resultat som 
genererar utdelningsbara medel och därmed möjliggör 
utdelning.

Cornerstone-investerarnas åtaganden är föremål för 
vissa villkor och är inte säkerställda
Fonder förvaltade av I&T Asset Management (Fondsmæg-
lerselskabet Investering & Tryghed A/S) och Swedbank 
Robur Fonder AB (”Cornerstone-investerarna”) har åtagit 
sig att förvärva totalt 46 procent av aktierna i Erbjudan-
det förutsatt att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas 
eller totalt 40 procent av aktierna i Erbjudandet under 
förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt 
ut, vilket motsvarar 6,21 procent av aktierna i Bolaget 
efter Erbjudandets genomförande till Erbjudandepriset, 
motsvarande totalt 230 MSEK. Ingen ersättning utgår för 
åtagandena. Åtagandena är förenade med vissa villkor, 
bland annat villkor om att Cornerstone-investerarna 
erhåller full tilldelning i förhållande till sitt åtagande. Om 
dessa villkor inte uppfylls är Cornerstone-investerarna inte 
skyldiga att förvärva några aktier i Erbjudandet. Vidare är 
åtagandena inte säkerställda genom bankgaranti, spärrade 
medel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns 
således en risk att åtagandena inte uppfylls vilket kan ha 
en väsentlig negativ effekt på genomförandet av Erbjudan-
det. Dessutom kommer inte Cornerstone-investerarnas 
åtaganden att vara föremål för några lock up-åtaganden, 
vilket innebär att Cornerstone-investerarna när som helst 
kan avyttra hela eller delar av sitt aktieinnehav. Försälj-
ningar av ett betydande antal aktier kan innebära att priset 
på aktierna sjunker.



18    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

Pageros styrelse tillsammans med huvudaktieägaren Summa Equity1 har beslutat att genomföra en ägarspridning av akti-
erna i Bolaget genom Erbjudandet i form av en nyemission i Bolaget. Styrelsen i Bolaget har därför beslutat om att ansöka 
om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättning att Bolaget upp-
fyller noteringskraven, däribland spridningskravet för Bolagets aktier, beräknas första dag för handel till 22 oktober 2021.

Investerare erbjuds härmed att förvärva 20 833 333 nyemitterade aktier i Bolaget, i enlighet med villkoren i detta Pro-
spekt. Erbjudandet uppgår till 13,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Erbjudande-
priset har fastställts till 24 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”) av Bolaget och huvudaktieägaren Summa Equity i samråd 
med Joint Global Coordinators. Erbjudandepriset är baserat på diskussioner med Cornerstone-investerare, det förväntade 
investeringsintresset från vissa andra institutionella investerare, samt andra överväganden.

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 22 april 2021 respektive extra bolags-
stämma den 21 september 2021, beslutat om en nyemission av 20 833 333 aktier till institutionella investerare i Sverige 
och utomlands samt till allmänheten i Sverige (”Nyemissionen”). Nyemissionen förväntas tillföra Pagero 500 MSEK (före 
transaktionskostnader) och Bolagets aktiekapital kommer uppgå till 1 542 222,63 SEK, fördelat på 154 222 263 aktier, 
av vilka de nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer motsvara 13,5 procent av det totala antalet aktier och röster i 
Bolaget efter Nyemissionen.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Säljande Aktieägare beviljat Joint Global Coordina-
tors en option att förvärva ytterligare befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det högsta antalet aktier i Erbju-
dandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30-dagarsperioden 
som följer från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättningen 
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet totalt 23 958 332 aktier, vilket motsvarar 15,5 procent 
av aktierna och rösterna i Bolaget, efter fullföljandet av Erbjudandet.

Fonder förvaltade av I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S) och Swedbank Robur 
Fonder AB (Cornerstone-investerarna) har för fonders räkning åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som 
övriga investerare, förvärva 46 procent av aktierna i Erbjudandet motsvarande 6,21 procent av aktierna i Bolaget efter 
Erbjudandets genomförande till priset i Erbjudandet, motsvarande totalt 230 MSEK. Värdet av Erbjudandet uppgår till 500  
MSEK, och till 575 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Göteborg den 12 oktober 2021

Pagero Group AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till teckning och förvärv 
av aktier i Pagero Group AB (publ)

1 Genom innehav i Vålåuggen Invest AB som aktieägare i Bolaget.

INBJUDAN TILL TECKNING OCH FÖRVÄRV AV AKTIER I PAGERO GROUP AB (PUBL)
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Bakgrund och motiv
Pagero är ett globalt så kallat SaaS-bolag (Eng. Software as a service, ”SaaS” ”, dvs molnbaserade tjänster och produkter via en 
abonnemangsbaserad affärsmodell) vars vision är att göra köp- och säljprocessen enkel och smidig för företag. Processen 
från inköp till betalning (Eng. purchase-to-pay, ”P2P”) samt från försäljningsögonblicket tills det att pengarna är i kassan (Eng. 
order-to-cash, ”O2C”) kännetecknas idag av hög komplexitet och omfattas av ett enormt utbud av affärssystem, specialise-
rade lösningar och äldre förlegade system som använder en rad olika dokumentformat i olika länder med unika lagar och 
protokoll för hantering av e-dokument. 

Pagero strävar efter att bygga världens största, öppna affärs  nätverk. Bolaget tillhandahåller en format- och systemagnostisk 
lösning för leverans av digitala affärsdokument som samtidigt möjliggör för dess kunder att möta ständigt förändrande 
regelverk inom e-dokumenthantering. Pageros öppna och molnbaserade nätverk kopplar sömlöst ihop köpare, leverantö-
rer, samarbetspartners, banker och myndigheter för att digitalisera och automatisera P2P- samt O2C-processen, inklusive 
kommunikation av ordermeddelanden, priskataloger, leveransdokument, fakturor och betalningar. Bolagets egenutvecklade 
nätverk är ändamålsenligt byggt för att snabbt och enkelt kunna integreras med dess kunders befintliga system för en säker 
och sömlös kommunikation med leverantörer och kunder – oavsett vilka format eller tjänsteleverantörer som används. 

Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster globalt till kunder inom samtliga branscher där det finns ett behov av att auto-
matisera och effektivisera leverans av e-dokument. Pagero strävar efter att bygga världens största öppna affärsnätverk och 
har som ambition att över 100 miljoner företag ska gå att nå via dess nätverk år 2025. Vid datumet för Prospektets avgivande 
har Pagero kunder i över 140 länder och Bolaget uppskattar att fler än 12 miljoner företag går att nå via dess nätverk (inklusive 
Gosocket som förvärvades under juli 2021, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Förvärv av Gosocket” för mer information). Pa-
geros huvudkontor ligger i Göteborg och Bolaget har totalt 31 kontor i 20 länder. Pageros kundbas, utan Gosocket medräknat, 
har vuxit från ungefär 27 000 till över 56 000 kunder under perioden 2018 till och med den 30 juni 2021, motsvarande en årlig 
genomsnittlig tillväxt (CAGR) om cirka 34 procent. Under samma period har årliga antalet e-transaktioner ökat från cirka 31 till 
47 miljoner utan Gosocket medräknat, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om cirka 18 procent.

Under de senaste åren har Pagero haft en god tillväxt i ARR och nettoomsättningstillväxt med hög bruttomarginal. Bolaget 
har genererat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) i ARR om 21 procent och en genomsnittlig bruttomarginal om 87 procent 
mellan 2018–2020. Tillväxten i ARR har främst drivits av geografisk expansion, ökning av antalet användare samt användning 
av plattformen, samtidigt som Bolaget har fokuserat på att investera för framtida tillväxt och att utveckla dess teknikplatt-
form samt försäljningsstrategi för att möjliggöra snabbare och kostnadseffektivare tillväxt. För räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2020 uppgick nettoomsättningen till 348 MSEK och nettoomsättningen proforma inklusive Gosocket 
till 427 MSEK. Bruttovinsten uppgick till 303 MSEK och proforma bruttovinsten inklusive Gosocket till 372 MSEK, motsvaran-
de en bruttomarginal om 87 procent respektive 87 procent. 

Pageros styrelse tillsammans med huvudaktieägaren Summa Equity2 anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq 
First North Growth Market utgör ett viktigt steg för att accelerera Bolagets globala expansion. Styrelsen bedömer att en 
notering kan komma att ytterligare öka kännedomen om Pagero bland kunder såväl som nuvarande och framtida partners 
samt öka förmågan att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen. Erbjudandet och 
noteringen kommer även att ge Bolaget tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden och långsiktigt b 
redda aktieägarbasen. 

Nyemissionen  förväntas tillföra Bolaget 500 MSEK, före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna relaterade till Nyemis-
sionen bedöms uppgå till cirka 35 MSEK och nettolikviden beräknas därmed uppgå till cirka 465 MSEK. Pagero avser att använda 
nettolikviden för att främst finansiera framtida ökad och långsiktig tillväxt i Bolaget samt för andra rörelserelaterade ändamål i 
takt med att de uppstår.

Bolaget bedömer att befintligt rörelsekapital före Erbjudandet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kom-
mande tolvmånadersperioden med nuvarande expansionsplaner. Underskottet av rörelsekapital bedöms uppgå till cirka 
50 MSEK i slutet av den kommande tolvmånadersperioden och med beaktande av den planerade utvecklingen av Bolagets 
verksamhet bedöms underskottet uppstå i tredje kvartalet 2022.

Bolaget bedömer att den nettolikvid som tillförs Bolaget i Nyemissionen är tillräcklig för att täcka behovet av rörelsekapital i Bo-
laget för den kommande tolvmånadersperioden. Om Nyemissionen inte genomförs kan det innebära att Bolaget inte kan driva 
sin verksamhet och genomföra sina utvecklingsprojekt i enlighet med Bolagets planering. Vid en sådan situation avser Bolaget 
att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, finansiering genom lån, alternativt 
driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess ytterligare kapital kan anskaffas.

Bolagets styrelse ansvarar för innehållet i Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i 
Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg den 12 oktober 2021
Pagero Group AB (publ)

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

2 Genom innehav i Vålåuggen Invest AB som aktieägare i Bolaget.
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Villkor och anvisningar 
ERBJUDANDET 

Erbjudandet omfattar 20 833 333 nyemitterade aktier i 
Bolaget.

Erbjudandet är uppdelat i två delar:
1.  Erbjudandet till allmänheten3 i Sverige.
2.   Erbjudandet till institutionella investerare4 i Sverige och i 

utlandet.

Därutöver kommer anställda samt styrelseledamöter i 
Pagero erbjudas möjlighet att förvärva aktier.

Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom ett 
pressmeddelande omkring den 22 oktober 2021.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Säljande Aktieägare kommer lämna en Övertilldelningsop-
tion till Joint Global Coordinators, vilket innebär att Joint 
Global Coordinators senast 30 dagar från första dagen för 
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Mar-
ket, har rätt att begära att ytterligare högst 3 124 999  befint-
liga aktier förvärvas från Säljande Aktieägare, motsvarande 
högst 15 procent av totala antalet aktier i Erbjudandet, till 
ett pris motsvarande Erbjudandepriset. Övertilldelningsop-
tionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell över-
tilldelning i Erbjudandet. Under förutsättning att Övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet högst 
23 958 332 aktier, vilket motsvarar 15,5 procent av aktierna 
och rösterna i Bolaget, efter fullföljandet av Erbjudandet.

FÖRDELNING AV AKTIERNA

Fördelning av aktierna till respektive del av Erbjudandet 
kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelning-
en kommer att beslutas av styrelsen för Pagero och Säljan-
de Aktieägare i samråd med Joint Global Coordinators.

ANBUDSFÖRFARANDE

Institutionella investerare kommer ges möjlighet att delta 
i Erbjudandet i en form av anbudsförfarande genom att 
lämna in intresseanmälningar.

Anbudsförfarandet inleds den 13 oktober  2021 och pågår till 
och med den 21 oktober 2021. Anbudsförfarandet för insti-
tutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare eller 
förlängas. Meddelande om sådant eventuellt avbrytande eller 
förlängning kommer att lämnas genom ett pressmeddelande 
före anbudsperiodens utgång.

ERBJUDANDEPRIS

Erbjudandepriset är fastställt till 24 SEK per aktie. Priset har 
fastställts av Bolaget och huvudaktieägaren Summa Equity  
i samråd med Joint Global Coordinators och är detsamma 
för anställda i Pagero, institutionella investerare samt för 
allmänheten i Sverige. Erbjudandepriset är baserat på bland 
annat det bedömda investeringsintresset från diskussio-
ner med  institutionella investerare. Courtage utgår inte.  
Det slutgiltiga Erbjudandepriset kommer att fastställas av 
Bolaget och huvudaktieägaren Summa Equity i samråd 
med Joint Global Coordinators och förväntas offentliggöras 
genom ett pressmeddelande omkring den 22 oktober 2021.

ANMÄLAN

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet 
till allmänheten ska ske under perioden 13 oktober 2021 till 
och med den 20 oktober 2021. Anmälan från allmänheten 
om förvärv av aktier ska avse lägst 250 aktier och högst 
42 300 aktier5, i jämna poster om 50 aktier. 

Anmälan från allmänheten i Sverige kan göras till Nordea, 
SEB och Avanza enligt instruktioner nedan. Endast en an-
mälan per investerare får göras. Om fler anmälningar görs 
förbehåller sig Nordea, SEB och Avanza rätten att endast 
beakta den först mottagna. Notera att anmälan är bindan-
de. Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare  i samråd 
med Joint Global Coordinators, förbehåller sig rätten att 
förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning kommer 
att offentliggöras genom pressmeddelande före utgången 
av anmälningsperioden. 

Anmälan om teckning av aktier ska göras enligt nedan an-
givna instruktioner. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets 
webbplats (www.pagero.com), Nordeas webbplats (www.
nordea.se) och SEB:s webbplats (www.seb.se). Prospektet 
kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens 
webbplats (www.fi.se).

3 Till allmänheten räknas fysiska och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 42 300 aktier.
4  Till institutionella investerare räknas fysiska och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 42 300 aktier.
5  Den som anmäler sig för förvärv av fler än 42 300 aktier ska kontakta Joint Global Coordinators i enlighet med vad som anges under avsnittet  

”Villkor och anvisningar – Anmälan – Erbjudandet till institutionella investerare”.
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Anmälan via Nordea
Kunder hos Nordea som är anslutna till tjänster via Internet 
kan anmäla sig för förvärv av aktier genom Nordea Investor 
under perioden 13 oktober 2021 till och med den 20 okto-
ber 2021 kl. 15.00. Personer som anmäler sig för förvärv  av 
aktier genom Nordea måste vid inlämnandet av anmälan 
ha en värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto 
med Värdepapperstjänst depå hos Nordea. De som saknar 
en värdepappersdepå eller investeringssparkonto med Vär-
depapperstjänst depå  måste öppna något av dessa innan 
anmälan lämnas in. 

Saldot på den/det värdepappersdepå/investeringssparkon-
to med Värdepapperstjänst depå som angivits i anmälan 
måste, under perioden från och med den 20 oktober 2021 
kl. 15.00 till och med den 26 oktober  2021 kl. 23.59, mot-
svara lägst det belopp som anmälan avser. Detta innebär 
att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla beloppet 
tillgängligt på värdepappersdepå/investeringssparkonto 
med Värdepapperstjänst depå under nämnda period och 
att innehavaren är medveten om att tilldelning av aktier 
kan komma att utebli om beloppet under tidsperioden är 
otillräckligt. Observera att beloppet, med undantag för vissa 
kontotyper, inte kommer att kunna disponeras under den 
angivna tidsperioden samt att sista tidpunkt för när likvida 
medel ska finnas tillgängliga på kontot kan komma att juste-
ras om anmälningsperioden förändras. Så snart som möjligt 
efter det att tilldelning skett kommer medlen att vara fritt 
tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som 
inte är tillgängliga kommer även under den angivna perio-
den att berättiga till ränta i enlighet med villkoren för den/
det värdepappersdepå/investeringssparkonto med Värde-
papperstjänst depå som angivits i anmälan. 

För investeringssparkonto med Värdepapperstjänst  
depå hos Nordea gäller följande: 

Om anmälan resulterar i tilldelning kommer Nordea att 
förvärva motsvarande antal aktier i Erbjudandet för vida-
reförsäljning till kunden för priset i Erbjudandet. Kunden 
kommer förvärva aktierna från Nordea genom användandet 
av likvida medel som hålls tillgängliga på kundens investe-
ringssparkonto med Värdepapperstjänst depå. 

Nordeas adress är följande: 
Nordea Bank Abp, filial i Sverige 
Issuer Services L850 
105 71 Stockholm

Anmälan via SEB
Den som anmäler sig för förvärv av aktier hos SEB måste 
ha en värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto 
hos SEB. Personer som inte har en värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto hos SEB måste öppna sådant konto 
eller sådan depå före anmälan om förvärv av aktier. Obser-
vera att det kan ta viss tid att öppna värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto. Vid förvärv av aktier som ska regist-

reras på ett investeringssparkonto måste betalning alltid ske 
med medel som finns tillgängliga på investeringssparkonto.

Saldot på den värdepappersdepå eller investeringssparkon-
to hos SEB som anges ska, för perioden som börjar kl. 15.00 
den 20 oktober  2021 till och med kl. 23.59  den 26 oktober  
2021, motsvara lägst det belopp som anmälan avser, be-
räknat på Erbjudandepriset. Detta innebär att innehavaren 
förbinder sig till att hålla beloppet tillgängligt på angiven 
värdepappersdepå eller investeringssparkonto under den 
nämnda perioden och att innehavaren är medveten om att 
ingen tilldelning av aktier kan komma att ske om beloppet 
är otillräckligt under denna period. Observera att beloppet 
inte kan disponeras under den angivna perioden. Så snart 
som möjligt efter att tilldelning har ägt rum kommer medlen 
att vara fritt tillgängliga för de som inte erhåller tilldelning. 
Medel som inte är tillgängliga kommer att medföra rätt till 
ränta under den angivna perioden i enlighet med villkoren 
för den värdepappersdepå eller investeringssparkonto som 
anges i anmälan.

För deltagande i Erbjudandet via SEB ska anmälan om 
förvärv ske via SEB:s internetbank med hjälp av Digipass, 
BankID eller Mobilt BankID (närmare anvisningar finns på 
SEB:s webbplats, www.seb.se). Anmälan genom SEB:s In-
ternetbank ska ha inkommit till SEB senast kl. 15.00 den 20 
oktober  2021. Kunder i SEB Private Banking ska inte teckna 
sig via SEB:s internetbank, utan ska istället teckna sig via sin 
aktiemäklare eller private banker.

Anmälan via Avanza
Den som anmäler sig för förvärv av aktier hos Avanza 
måste ha en värdepappersdepå eller ett investeringsspar-
konto hos Avanza. Personer som inte har ett konto hos 
Avanza måste öppna ett sådant konto före anmälan om 
förvärv av aktier. Att öppna en värdepappersdepå eller ett 
investeringssparkonto hos Avanza är kostnadsfritt och tar 
cirka tre minuter.

Kunder hos Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via 
Avanzas internettjänst. Anmälan via Avanza kan göras från 
den 13 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021 kl. 
15.00. För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska 
kunder hos Avanza ha tillräckliga likvida medel tillgängliga 
på kontot från den 20 oktober 2021 kl. 15.00 till och med 
kl. 23.59 på likviddagen som beräknas vara den 26 oktober 
2021. Endast en anmälan per investerare får lämnas. Mer 
information om anmälningsförfarandet via Avanza finns 
tillgängligt på Avanzas webbplats (www.avanza.se).

För kunder hos Avanza som anmäler sig för förvärv av 
aktier via ett investeringssparkonto kommer Avanza, om 
anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva motsvarande 
antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till 
respektive kund till Erbjudandepriset.
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Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare i Sverige och övriga länder inbjuds 
att delta i en form av anbudsförfarande som inleds den 13 
oktober 2021 och pågår till och med den 21 oktober 2021. 
Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med 
Joint Global Coordinators, förbehåller sig rätten att förkorta 
samt att förlänga anmälningstiden i Erbjudandet till insti-
tutionella investerare. Sådan ändring av anmälningstiden 
förväntas offentliggöras av Bolaget genom ett pressmed-
delande före utgången av anmälningstiden. Anmälan ska 
ske till Joint Global Coordinators i enlighet med särskilda 
instruktioner.

Erbjudande till anställda  i Pagero
Anställda i Pagero som önskar förvärva aktier måste följa 
särskilda instruktioner från Bolaget.

VIKTIG INFORMATION OM NID OCH LEI

Krav på NID-nummer för fysiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (”NID-num-
mer”) är en global identifieringskod för fysiska personer. 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/65 
(”MiFID II”) har alla fysiska personer från och med den 3 
januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver 
anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om 
sådant nummer inte anges kan Nordea, SEB eller Avanza 
vara förhindrade att utföra transaktionen åt den fysiska 
personen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap 
består ditt NID-nummer av beteckningen ”SE” följt av ditt 
personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt 
medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan 
typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer 
erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt 
NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmäl-
ningssedeln.

Krav på LEI-nummer för juridiska personer
Enligt MiFID II behöver alla juridiska personer från och med 
den 3 januari 2018 en global identifieringskod, en så kallad 
Legal Entity Identifier (”LEI”), för att kunna genomföra en 
värdepapperstransaktion. För att ha rätt att deltaga i Erbju-
dandet och tilldelas aktier måste du som juridisk person 
inneha och uppge ditt LEI-nummer. Tänk på att ansöka om 
registrering av en LEI-kod i god tid då koden måste anges 
vid anmälan. Mer information om kraven gällande LEI finns 
bland annat på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

TILLDELNING

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för Pagero 
efter samråd med Joint Global Coordinators, varvid målet 
kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och 
en bred spridning av aktierna bland allmänheten samt att 
möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktierna på 
Nasdaq First North Growth Market. 

Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperi-
oden anmälan inges. Endast en anmälan per investerare 
kommer att beaktas. I händelse av överteckning kan tilldel-
ning komma att ske med ett lägre antal aktier vad avser, 
varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom 
slumpmässigt urval eller helt utebli. 

Härutöver kan anställda, styrelseledamöter och närståen-
de parter till Bolaget samt vissa kunder hos Nordea, SEB 
och Avanza komma att beaktas särskilt vid tilldelning. Till-
delning kan även komma att ske till anställda i Managers, 
dock utan att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant 
fall i enlighet med Svensk Värdepappersmarknads regler 
och Finansinspektionens föreskrifter. Tilldelning bland de 
institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskre-
tionärt. Cornerstone-investerarna, vilka har åtagit sig att 
förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet, kommer dock 
att ges företrädesrätt i relation till övriga investerare upp 
till det totala antalet aktier i Erbjudandet som de har åtagit 
sig att förvärva.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Tilldelning beräknas ske omkring den 22 oktober 2021. Sna-
rast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem 
som erhållit tilldelning av aktier i Erbjudandet. Den som inte 
tilldelats aktier i Erbjudandet får inget meddelande.

Anmälningar inkomna till Nordea
De som anmält sig via Nordea beräknas kunna erhålla 
besked om tilldelning via Nordeas internettjänster från 
omkring kl. 09.00 den 22 oktober 2021. För att få besked 
om tilldelning måste följande anges: namn, personnummer 
eller organisationsnummer, värdepappersdepå eller inves-
teringssparkonto med Värdepapperstjänst depå. 

Likvid beräknas att bli dragen från i anmälan angiven vär-
depappersdepå/investeringssparkonto med värdepappers-
depå omkring den 26 oktober 2021. För kunder hos Nordea 
krävs att likvida medel finns tillgängliga på angiven värde-
pappersdepå/investeringssparkonto med värdepappers-
tjänst depå under perioden från och med den 20 oktober 
2021 kl. 15.00 till och med den 26 oktober  2021 kl. 23.59.

Anmälningar inkomna till SEB
Besked om tilldelning förväntas bli tillgängligt omkring kl.
09.00 den 22 oktober 2021 via SEB:s internetbank. 

Likvid för tilldelade aktier kommer dras från angiven depå 
eller investeringssparkonto den 26 oktober 2021. Om till-
räckliga medel inte finns på angiven depå eller investerings-
sparkonto på likviddagen den 26 oktober 2021 eller om full 
betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier överlåtas 
och säljas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset kan den som 
initialt erhöll tilldelning få svara för mellanskillnaden. 
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För investeringssparkonto hos SEB gäller följande: Om 
anmälan resulterar i tilldelning kommer SEB att förvärva 
motsvarande antal aktier i Erbjudandet för vidareförsäljning 
till innehavaren av investeringssparkontot för Erbjudande-
priset. Innehavaren av investeringssparkonto kommer att 
förvärva aktierna från SEB med likvida medel från innehava-
rens investeringssparkonto.

Anmälningar inkomna till Avanza
De som har anmält sig via Avanzas internettjänst kommer 
att erhålla besked om tilldelning genom att det tilldelade an-
talet aktier bokas mot debitering av likvid på angivet konto, 
vilket beräknas ske omkring den 22 oktober 2021 kl. 09.00.

För den som är kund hos Avanza kommer likvid för tillde-
lade aktier att dras senast på likviddagen den 26 oktober 
2021. Observera att likvida medel för betalning av tilldelade 
aktier ska finnas disponibla från den 20 oktober 2021 kl. 
15.00 till och med den 26 oktober 2021.

Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare beräknas omkring den 22 oktober 
2021 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, var-
efter avräkningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade 
aktier ska erläggas kontant senast den 26 oktober  2021, 
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Notera att om 
full betalning inte sker i rätt tid kan de tilldelade aktierna 
komma att överlåtas till någon annan. Skulle priset vid 
sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset kan den som 
initialt erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet få svara för 
mellanskillnaden.

Anställda i Pagero
Anställda i Pagero kommer erhålla särskilda instruktioner 
avseende tilldelning och betalning.

Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte görs i rätt tid, kan 
tilldelade aktier komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga Erbju-
dandepriset kan den som erhöll tilldelning av aktier få svara 
för mellanskillnaden. Vid felaktigt inbetalt belopp kommer 
det överskjutande beloppet att återbetalas. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Registrering och redovisning av tilldelade  
och betalda aktier
Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och betalda 
aktier beräknas för såväl allmänheten som för institutionella 
investerare ske omkring den 26 oktober 2021, varefter Eu-
roclear Sweden sänder ut en avi som utvisar det antal aktier 
som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till 
aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet 
med respektive förvaltares rutiner.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET  
AV ERBJUDANDET 

Det slutgiltiga utfallet av Erbjudandet kommer offentliggö-
ras genom ett pressmeddelande som kommer att finnas till-
gängligt på Bolagets webbplats (www.pagero.com) omkring 
den 22 oktober 2021.

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST 
NORTH GROWTH MARKET

Bolagets styrelse avser att ansöka om upptagande till 
handel av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. 
Nasdaq Stockholm AB har den 28 september 2021 gjort 
bedömningen att Bolaget kommer godkännas för notering 
under förutsättning av att sedvanliga villkor är uppfyllda, 
däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och 
att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt och att 
Bolaget erhåller tillräcklig likvid i Erbjudandet för att täcka 
rörelsekapitalet för kommande tolv månader.

Den första handelsdagen beräknas bli den 22 oktober 2021. 
Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan aktier 
överförts till förvärvarens VP-konto, värdepappersdepå eller 
investeringssparkonto och i vissa fall före avräkningsnota 
erhållits, se vidare avsnitt ”Villkor och anvisningar – Viktig 
information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier”. 
Vidare innebär det att handel kommer att inledas innan 
villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln 
kommer att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte 
fullföljs ska eventuella levererade aktier återlämnas och 
eventuella betalningar återgå.

Kortnamnet (ticker) på Nasdaq First North Growth Market 
kommer att vara PAGERO.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN 
ATT SÄLJA TILLDELADE AKTIER

Efter det att betalning för tilldelade aktier inom ramen för 
Erbjudandet till allmänheten hanterats av Managers, kom-
mer betalda aktier att överföras till av investeraren anvisat 
investeringssparkonto eller anvisad värdepappersdepå. 
Den tid som erfordras för överföring av betalda aktier till 
sådan investerare kan medföra att denne inte kommer att 
ha sådana aktier tillgängliga på anvisat värdepappersförvar 
förrän tidigast den 26 oktober 2021, eller några dagar däref-
ter. Det förhållandet att aktierna inte finns tillgängliga förrän 
tidigast den 26 oktober 2021 kan innebära att investera-
ren inte har möjlighet att sälja dessa aktier på den första 
handelsdagen, utan först när aktierna finns tillgängliga på 
anvisat värdepappersförvar.
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STABILISERING

I samband med Erbjudandet får Nordea (”Stabiliserings-
agenten”), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk 
rätt, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspri-
set på Bolagets aktie på en nivå högre än den som i annat 
fall skulle råda på marknaden. Sådana stabiliseringstrans-
aktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North 
Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan 
komma att genomföras när som helst under perioden som 
börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First 
North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar 
därefter. Se vidare avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 
information – Stabilisering”.

HANDEL I AKTIER

Handeln kommer att inledas före villkoren för Erbjudandets 
fullföljande uppfyllts, se vidare under avsnittet ”Villkor och 
anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”. Handeln 
kommer att vara villkorad av att villkoren uppfylls. Om 
villkoren inte uppfylls kan Erbjudandet därmed komma att 
återgå. Om Erbjudandet inte fullföljs, ska eventuella levere-
rande aktier återlämnas och eventuella betalningar återgå.

REGISTRERING AV NYEMISSION HOS  
BOLAGSVERKET

Styrelsen i Pagero har, med stöd av bemyndigande lämnat 
vid bolagsstämma i Bolaget den 22 april 2021, respektive 21 
september 2021, beslutat om nyemission av det antal aktier 
som krävs i samband med Erbjudandet enligt Prospektet. 
Nyemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket om-
kring den 25 oktober 2021. Aktierna kommer av emissions-
tekniska skäl att tecknas av Nordea. De aktier som omfattas 
av Erbjudandet kommer därvid att emitteras till en kurs om 
0,01 SEK per aktie (aktiens kvotvärde) varefter Nordea kom-
mer att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarande 
skillnaden mellan kvotvärdet och det fastställda erbjudan-
depriset (med avdrag för vissa transaktionskostnader). 
De som förvärvar aktier har därmed accepterat att erlagt 
erbjudandepris tillförs Bolaget i dessa två delar. Villkoren 
ställs för att säkerställa att aktier kan levereras i enlighet 
med tidplanen för Erbjudandet.

RÄTT TILL UTDELNING 

Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats. Eventuell utdelning betalas ut efter 
beslut av bolagsstämma. Betalning av utdelning ombesörjs 
av Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning 
tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda av-
stämningsdagen var registrerad som ägare i den av Euroclear 

Sweden förda aktieboken. Se även under avsnittet ”Aktie-
kapital och ägarförhållanden” samt ”Verksamhetsbeskrivning 
– Finansiella mål och utdelningspolicy”. Beträffande avdrag för 
svensk preliminärskatt, se avsnittet “Skattefrågor i Sverige”.

VILLKOR FÖR SLUTFÖRANDE AV ERBJUDANDET

Erbjudandet är villkorat av (i) att Pagero, vissa  Säljande 
Aktieägare och Joint Global Coordinators träffar avtal om 
placering av aktierna omkring den 21 oktober 2021 (”Place-
ringsavtalet”), (ii) att vissa villkor i Placeringsavtalet uppfylls, 
(iii) att Placeringsavtalet inte sägs upp, samt (iv) att intresset 
för Erbjudandet enligt Joint Global Coordinators bedöm-
ning är tillräckligt stort för att en ändamålsenlig handel i 
aktien ska kunna uppnås. Se vidare under avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Placeringsavtal”. Om 
Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via 
pressmeddelande senast på morgonen den 26 oktober 
2021 och inkomna anmälningar kommer att bortses från 
och eventuell inbetald likvid kommer att återbetalas.

INFORMATION OM BEHANDLING AV  
PERSONUPPGIFTER

Nordea
Investerare i Erbjudandet kommer att lämna ut person-
uppgifter till Nordea. Personuppgifterna som lämnas in till 
Nordea kommer att behandlas i datasystem i den utsträck-
ning som behövs för att tillhandahålla tjänster och admi-
nistrera kundengagemang i Nordea. Även personuppgifter 
som inhämtas från annan än den kund som behandlingen 
avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma 
att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag 
eller organisationer med vilka Nordea samarbetar. Informa-
tion angående behandling av personuppgifter tillhandahålls 
av Nordeas filialkontor, vilka även accepterar förfrågningar 
om korrigering av personuppgifter. Nordea kan få informa-
tion om adresser genom automatisk datainhämtning hos 
Euroclear Sweden. För detaljerad information om behand-
lingen av personuppgifter, se vidare Nordeas dataskydds-
policy som finns tillgänglig på Nordeas webbplats (www.
nordea.se/dataskyddspolicy).

SEB
De som anmäler sig för förvärv av aktier i Erbjudandet 
kommer att lämna personuppgifter till SEB. Sådana person-
uppgifter kommer att behandlas i datasystem i den mån 
som krävs för att tillhandahålla tjänster och administrera 
kundarrangemang. Personuppgifter som har erhållits från 
andra källor än kunder kan komma att behandlas. Person-
uppgifter kan också behandlas i datasystem hos företag 
eller organisationer med vilka SEB samarbetar. Information 
om behandlingen av personuppgifter lämnas av SEB:s 
kontor, som också tar emot begäran om rättelser av per-
sonuppgifter. Adressuppgifter kan komma att hämtas från 
SEB genom en automatisk process som tillhandahålls av 
Euroclear Sweden.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Avanza
Avanza behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet 
med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Person-
uppgifter som lämnats till Avanza kommer att behandlas i 
datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhan-
dahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även 
personuppgifter som har inhämtats från annan än den 
kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Det kan även förekomma att personuppgifter behandlas i 
datasystem hos företag eller organisationer med vilka Avan-
za samarbetar. För mer information, se Avanzas webbplats 
(www.avanza.se).

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER 

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) MiFID II, (b) 
artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv 
(EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) natio-
nella föreskrifter (sammantaget ”MiFID II:s produktstyr-
ningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan 
åvila en ”producent” i enlighet med MiFID II:s produktstyr-
ningskrav i övrigt kan ha därtill, har aktierna i Bolaget varit 
föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmark-
naden för aktierna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder 
och investerare som uppfyller kraven för professionella 
kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID 
II (”målmarknaden”), samt (ii) lämpliga för distribution 
genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID 
II. Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna 
notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det 
är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av 
det investerade beloppet; aktierna i Bolaget erbjuder ingen 
garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering 
i aktierna i Bolaget är endast lämpad för investerare som 
inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som 
(antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller 
annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelar och ris-
ker med en sådan investering och som har tillräckliga medel 
för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några 
avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestrik-
tioner i förhållande till Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en 
lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID 
II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller 
grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta 
någon annan åtgärd rörande aktierna i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbe-
dömning rörande aktierna i Bolaget och för att bestämma 
lämpliga distributionskanaler.

ÖVRIG INFORMATION

Att Nordea och SEB är Joint Global Coordinators och Mana-
gers tillsammans med Avanza i samband med Erbjudandet 
innebär inte att respektive Joint Global Coordinator eller 
annan mananger betraktar den som anmält sig i Erbjudan-
det (”Investeraren”) som kund hos respektive bank. Inves-
teraren betraktas som kund hos respektive bank endast 
om banken har lämnat råd till denne om investeringen eller 
annars har blivit direkt kontaktad angående investeringen, 
eller om Investeraren redan är kund hos Joint Global Coordi-
nators eller annan Manager. Följden av att Investeraren inte 
anses som kund är att reglerna om skydd för investerare i 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer 
att tillämpas på investeringen. Detta innebär bland annat att 
varken så kallad kundkategorisering eller så kallad pas-
sandebedömning kommer att ske. Investeraren ansvarar 
därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och 
kunskaper för att förstå de risker som är förenade med 
investeringen.
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Marknadsöversikt

SAMMANFATTNING

Pagero verkar på den globala marknaden för digitala affärsdokument 
Globaliseringen har medfört att företag utbyter tjänster, varor och betalningar på daglig basis över lands- och kontinent-
gränser. I alla transaktioner mellan företag krävs det att företag kan kommunicera effektivt, inte minst vid hantering av 
transaktionsrelaterad information, betalningar och vid utbyte av affärsdokument. Efterfrågan för format- och syste-
magnostiska lösningar för affärsdokument som möjliggör effektiva sälj- och köpprocesser har följaktligen ökat för att 
hantera den breda variation av format och system som en global marknad medför. Pagero, som är ett SaaS-bolag med 
en global räckvidd och som erbjuder digitala, format- och systemagnostiska affärsnätverk som effektivt kan hantera 
lokala variationer av affärsdokument, har möjlighet att fånga den ökande efterfrågan efter ett digitalt och automatiserat 
alternativ till det manuella utbytet av affärsdokument där stora lokala variationer historiskt har dominerat.

En snabbväxande och expanderande marknad de kommande åren
Marknaden för digitala affärsdokument har funnits under lång tid, där e-fakturor, enligt Bolaget, varit en viktig och fram-
stående inkörsport till automatisering av andra digitala affärsdokument. Under åren 2011 och 2015 hade marknaden 
för e-fakturor en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på sju procent.6 Komplexa och ständigt föränderliga regleringar från 
stater, låg precision och tillförlitlighet, och att första generationens lösningar hade begränsad funktionalitet, har varit 
faktorer som begränsat tillväxten.7 Stora tekniska framsteg, i kombination med statliga regleringar (lagstiftning), men 
även frivilliga standarder och riktlinjer, för användande av digitala affärsdokument globalt och tilltagande funktionalitet 
i mjukvara bidrar till en estimerad accelererande utveckling de kommande åren.8 Den årliga genomsnittliga tillväxten 
(CAGR) mellan åren 2019 och 2025 estimeras uppgå till 27 procent för e-fakturor9 och enligt Bolagets bedömning, så 
förväntas även andra digitala affärsdokument att växa kraftigt med flera appliceringsområden. Gartner prognostiserar 
att investeringar inom automatisk fakturahantering (Eng. Accounts Payable Invoice Automation, ”APIA”) och marknaden 
för programvara för elektronisk fakturering kommer mer än fördubblas nästkommande femårsperiod10.

6 Gartner, Competitive Landscape: Supplier E-invoicing Software, 2020.
7 Gartner, Competitive Landscape: Supplier E-invoicing Software, 2020. 
8 Gartner, Competitive Landscape: Supplier E-invoicing Software, 2020.
9 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
10 Gartner, Market Guide for Accounts Payable Invoice Automation Solutions, 2021.

Detta avsnitt innehåller marknads- och branschinformation hänförligt till Pageros verksamhet och marknader så som 
information om marknaden, marknadsstorlekar, marknadsmiljö, marknadsutveckling, tillväxttakt, marknadstrender och om 
konkurrenssituationen på marknaderna samt de områden som Bolaget är verksam inom. Viss information som återfinns i 
detta avsnitt har hämtats från tredje part, bland annat från Gartner, Billentis och allmänt tillgängliga branschpublikationer 
och -rapporter. Om inget annat anges, baserar sig informationen i detta avsnitt på Bolagets egna analyser och bedömning-
ar. Information som inhämtats från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Pagero känner till och kan utröna sig om 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av sådan tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats 
som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bolaget har dock inte självständigt verifierat 
dem och kan inte garantera dess riktighet och fullständighet. Prognoserna och framåtblickande uttalanden i detta avsnitt 
är inte garantier för framtida resultat och faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig väsentligt från nuvarande 
förväntningar. Ytterligare faktorer, som bör beaktas vid bedömning av användbarheten av marknads- och konkurrensinfor-
mationen, beskrivs även på andra ställen i Prospektet, bland annat de som återges i avsnittet ”Riskfaktorer”.

MARKNADSÖVERSIKT
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Regulatoriska krav driver global marknad för digitala affärsdokument
Tilltagande regulatoriska krav globalt bidrar till konverteringen av pappersfakturor till e-fakturor. Stater inför krav på 
e-faktura och andra digitala affärsdokument i allt större utsträckning dels för att minska skatteflykt, dels för att reducera 
momsgapet.11 Momsgapet beror av ett antal faktorer, bland annat, dåliga administrativa processer hos företagen, kon-
kurs, insolvens eller bedrägeri. Genom att stater ställer krav på att e-fakturor och andra digitala affärsdokument måste 
användas kan momsgapet minskas. Det globala momsgapet estimerades år 2019 till cirka 500 mdr EUR, vilket motsva-
rar cirka 20 till 30 procent av totala globala offentliga inkomster.12 I EU estimerades år 2020 momsgapet till omkring 164 
mdr EUR.13 

Företag och stater kräver digitala, format- och systemagnostiska lösningar
Allt fler företag och stater förstår vikten av, och rör sig mot, att bli mer digitala i sina processer – något som inte minst är 
aktuellt vid hantering av affärsdokument. Digitala lösningar vid hantering av affärsdokument bidrar till att effektivisera 
verksamheten och att minska kostnader. Vid övergång från fysiska pappersfakturor ökar produktiviteten bland anställ-
da från att ha hanterat omkring 6 000 fakturor per år och anställd till 90 000 per år och anställd14 och samtidigt minskas 
de administrativa kostnaderna med mellan 50–90 procent.15  

Att förstå och hålla sig uppdaterad om de senaste regleringarna, både ur ett tekniskt och ett juridiskt perspektiv, blir allt-
mer komplicerat, särskilt för multinationella företag. Genom att företag ofta anlitar lokala leverantörer, som kan erbjuda 
e-fakturering och support för andra digitala affärsdokument på den lokala marknaden, kommer det multinationella 
företaget snabbt ha flertalet leverantörer och därmed en splittrad och svårhanterlig struktur kring hantering av affärs-
dokument, vilket bidrar till höga kostnader och lägre skalbarhet. Det finns cirka 2 000 olika leverantörer som erbjuder 
lösningar för hantering av e-dokument med olika system och format.16 Enligt Bolagets bedömning ökar efterfrågan för 
digitala, format- och systemagnostiska lösningar, som Bolaget erbjuder, för små, medelstora och stora multinationella 
företag. Digitala, format- och systemagnostiska lösningar möjliggör en hög grad av anslutbarhet  (Eng. Connectivity) och 
ger möjlighet att samla in, och få utväxling på, stora mängder strukturerad data från flera källor vilket kan nyttjas av 
företag för att finna värdefulla tvärfunktionella insikter och fatta kvalificerade beslut.

Ökat fokus på hållbarhet och regelefterlevnad
Nutidens stora och växande fokus på ESG-frågor (”Environmental, Social, and Governance”, dvs miljö, social och styr-
ning) inspirerar företag att transformera och anpassa sina verksamheter för att vara framåtlutande inom ESG och ha en 
stark hållbarhetsprofil. Användning av digitala affärsdokument underlättar för både företag och stater att minska sitt av-
fall och att reducera energi- och resursintensiva processer, exempelvis tillverkning av papper, transport och arkivering. 
En e-faktura bedöms vara fyra gånger mer miljövänlig än en pappersfaktura17 och i snitt går handläggningstiden ned 
från cirka 15 dagar till tre dagar vid övergång till e-faktura.18 Den minskade handläggningstiden bidrar till minskad kapi-
talbindning i samhället vilket ökar tillgången på likviditet. Stater som reglerat för obligatoriskt användande av e-fakturor 
har bevisats vara ett effektivt verktyg för att minska skattefusk och bedrägerier.19 Användande av digitala affärsdoku-
ment och strukturerad data bidrar även till att bygga effektiva, tillförlitliga och transparanta företag och institutioner.

11  Ett momsgap definieras enligt Billentis (2019) som skillnaden mellan vad skattemyndigheter förväntas inkassera givet rådande momsskuld och vad 
som faktiskt inkasseras.

12 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
13 European Commission (CASE: Center for Social and Economic Research), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2020.
14 Mätt som antal fakturor (papper jämfört med digital) som hanteras varje år av en heltidsanställd. EY, Worldwide Electronic Invoicing Survey, 2018.
15 European Commission, Study on the evaluation of invoicing rules of Directive 2006/112/EC, 2019.
16 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
17 Federation of Finnish Financial Services, Environmentally friendly electronic invoice, 2010.
18 EY, Worldwide Electronic Invoicing Survey, 2018.
19 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
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Under 2019 estimerades den globala volymen av fakturor till 
omkring 550 miljarder, fördelat mellan 270 miljarder fakturor 
ställda mot slutkonsument (B2C/G2C)20 och 280 miljarder 
fakturor ställda mot antingen företag eller statlig myndighet 
(B2B/B2G/G2B)21.22 Cirka hälften av det totala antalet fakturor 
uppskattas relatera till tjänster och resterande hälft till fysiska 
varor.23 Under 2019 utväxlades cirka 55 miljarder e-fakturor, 
motsvarande endast omkring tio procent av alla fakturor.24 
Det estimeras att av dessa e-fakturor har cirka 30 procent 
ett strukturerat dataformat.25 Detta innebär att det finns stor 
potential för ökad penetration av e-fakturor i marknaden och 
andelen förväntas att växa kraftigt. I Europa 2019 utväxlades 
omkring 12 miljarder e-fakturor, fördelat på omkring 5 miljar-
der B2C-fakturor och omkring 7 miljarder B2B/B2G-fakturor.26

Den globala marknaden för e-fakturor beräknades uppgå 
till 4,3 mdr EUR 2019 och förväntas att växa med en ge-
nomsnittlig årlig tillväxt om 27 procent från 2019 till 2025 
vilket motsvarar en fyrdubbling av marknaden under sam-
ma period.27 I figuren nedan framgår den globala markna-
den för e-fakturering28 under perioden 2019 till 2025. Enligt 
Bolagets bedömning så förväntas digitala affärsdokument, 
likt e-fakturor, att växa kraftigt de närmsta åren. Se avsnitt 
”Operationell och finansiell översikt - Intäktsmodell” för vidare 
information om Bolagets intäktsmodell.

DEN GLOBALA MARKNADEN  
FÖR DIGITALA AFFÄRSDOKUMENT

Utbyte av transaktionsrelaterad information i form av 
affärsdokument har en grundläggande roll vid alla trans-
aktioner av varor och tjänster. Bolagets bedömning är att 
den totala marknaden för transaktionsinformation genom 
digitala affärsdokument är mycket stor. Det finns en stor 
mängd olika affärsdokument där några av de vanligaste är 
fakturor, ordermeddelanden, leveransdokument och be-
talningsmeddelanden. Pagero tillhandhåller en format- och 
systemagnostisk lösning för digitala affärsdokument, där 
den vanligaste inkörsporten till digitalisering av affärsdoku-
ment är övergången till e-fakturor.

Enligt Bolagets bedömning är e-fakturor det dokument 
inom kategorin affärsdokument som snabbast och bredast 
ersätter sin fysiska motsvarighet, och likt e-faktura, förvän-
tas andra digitala affärsdokument att under de nästkom-
mande åren i allt större utsträckning ersätta sin fysiska 
motsvarighet. Skiftet från fysiska fakturor till e-fakturor har 
skapat förutsättningar, genom teknologiska framsteg och 
en villighet och acceptans hos företag och myndigheter, för 
andra affärsdokument att konverteras till digitala format. 
Figuren nedan visar en illustrativ bild över marknaden för 
digitala affärsdokument, samt marknaden för e-fakturor 
som en illustrativ andel av den totala marknaden.

20  Företag till konsument (Eng. Business-to-Consumers, “B2C”), myndighet till konsument (Eng. Government-to-Consumer, “G2C”) Billentis,  
The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.

21  Företag till företag (Eng. Business-to-Business, ”B2B”), företag till myndighet (Eng. Business-to-Government, “B2G”), myndighet till företag  
(Eng. Government-to-Business, “G2B”) Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.

22 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019. 
23 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019. 
24 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
25  Billentis, E-invoicing/E-Billing, 2017. E-fakturor med strukturerad data definieras i rapporten av att de kan behandlas automatiskt och  

elektroniskt, alltså inte i PDF-format eller annat bildformat. 
26 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
27 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
28 Eng. E-invoicing and enablement.
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29 Eng. E-invoicing and enablement. Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
30 Gartner, Market Guide for Accounts Payable Invoice Automation Solutions, 2021. 
31 Gartner, Market Guide for Accounts Payable Invoice Automation Solutions, 2021.

Global marknad för e-fakturering (EUR mdr, %)29 

 
Gartner prognostiserar att investeringar inom automatisk 
fakturahantering och marknaden för programvara för 
elektronisk fakturering kommer mer än fördubblas näst-
kommande femårsperiod från 850 MUSD till 1 942 MUSD, 
motsvarande genomsnittlig årlig tillväxt om 17 procent, 
där tillväxten förväntas accelerera mot 2025. Gartner 
menar att tillväxten förväntas vara drivet av regulatoriska 
krav från myndigheter för B2G transaktioner. Ökande krav 
för B2G transaktioner kommer tvinga företag att ställa om 
sina processer vilket kommer medföra följdeffekter på B2B 
transaktioner samt öka dess användningsgrad. Gartner 
menar även att behovet av ökad effektivitet kommer bidra 
positivt till en ökad grad av automatisk fakturahantering.30

Automatisk fakturahantering och e-fakturering för leverantörer 
(USD miljoner, %)31

2020
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12% 16% 18% 19% 19% 19%

988
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2021 2022 2023 2024 2025

Årlig utgift usd miljoner

Årlig tillväxt i konstant valuta (%)

Inkommande paradigmskifte inom ERP-marknaden
Enligt Bolagets bedömning så är utvecklingen och nyttan 
av moderna e-fakturerings- och digitala affärsdokuments-
lösningar delvis avhängig utvecklingen av affärssystem 
(Eng. Enterprise Resource Planning, ”ERP”) för att få fullt 
genomslag. Affärssystemen behöver bland annat kunna 

supportera regulatoriska standarder eller kunna ha an-
slutning till e-faktureringssystem för datautbytet. I figuren 
nedan framgår Bolagets bedömning av hur marknaden 
för affärssystem förväntas utvecklas inom en överskådlig 
framtid.

Förväntad utveckling av ERP-marknaden

 
Idag (A) drivs marknaden främst av ökad reglering av digi-
tala affärsdokument där stater ställer högre krav, vilket i 
sin tur leder till att företag, beroende på jurisdiktion, måste 
börja använda e-fakturor för att deras fakturor ska räknas 
som giltiga finansiella och legala dokument. Även trenden 
av ökad automation av affärsprocesser som fortgår stödjer 
övergången till digitala affärsdokument då det går att 
koppla ihop olika applikationer för att öka effektiviteten i 
verksamheten. Generellt sett är marknaden för ERP inte 
så välutvecklad och det finns en utspridd och bred skara 
av olika digitala affärsdokumentsleverantörer som inte är 
öppna för koppling med andra plattformar.

Inom ett till två år (B) förväntas marknadsdrivarna, reglering 
och automation av affärsprocesser stimuleras ytterligare 
med den ökade anslutbarheten då det kommer vara lätt-
are att integrera molnlösningar samt en ökad efterfrågan 
av öppenhet och transparens som efterfrågas av företag 
och myndigheter. Branschen förväntas att konsolideras.

Om två till tre år (C) förväntas marknaden stimuleras av att 
marknadsplatser för tilläggsprogram utvecklas, vilket utö-
kar användningsområden och tillgängligheten för digitala 
affärsdokumentslösningar. Graden av utveckling kommer 
marginellt öka till följd av investeringar i äldre slutna sys-
tem som ej går att koppla med andra plattformar.

MARKNADSÖVERSIKT



30    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

MARKNADSÖVERSIKT

Om tre år och framåt (D) förväntas ERP-marknaden sup-
porteras av utökade ekosystem för tredjepartssystem som 
är kopplade till nätverket. Detta leder till en högre utveck-
lingsgrad för ERP-marknaden genom de nätverkseffekter 
som uppstår med möjligheten att koppla upp sig till tredje-
partsapplikationer. Marknaden kommer att domineras av 
några få globala operatörer och ta anslutbarhet  för givet.

E-faktureringsmarknadens grad av utveckling
Graden av utveckling av marknaden för e-fakturor varierar 
mellan kontinenter och länder, och kan delas upp i fyra 
kategorier, vilket framgår av figuren nedan. Den första 
kategorin är länder som är mest välutvecklade när det 
kommer till e-faktureringssystem. Den andra kategorin 
är länder med genomsnittlig utvecklingsgrad som har 
etablerade e-faktureringssystem men som inte används i 
lika hög utsträckning. Efterföljande kategori innefattar de 
länder som betraktas vara i utvecklingsfasen för e-fakture-
ringslösningar, primärt i B2C segmentet och/eller mellan 
större företag. Sist kommer de länder med lägst utveck-
lingsgrad vilket innefattar utvecklingsländer som har få, 
eller inga, e-faktureringslösningar. Dessa lösningar är i ett 
väldigt tidigt stadie och används inte av en bredare grupp 
av företag eller myndigheter.32  

32 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.

Figuren nedan visar den samlade bilden av hur utvecklad 
marknaden är för användningen av e-fakturor men för-
klarar inte vad som driver utvecklingen. Bolaget bedömer 
till exempel att Skandinavien är i framkant när det kom-
mer till teknisk utveckling och adaption tillsammans med 
en generellt hög efterfrågan och frivillighet att använda 
digitala affärsdokument. Marknaderna i Skandinavien har 
emellertid inte en så hög grad av reglering. Sydamerika be-
döms ha en hög utvecklingsgrad mycket på grund av hårda 
regleringar som tvingar företag och stater att använda sig 
av e-fakturor. Bolaget bedömer att större delen av trafiken 
är pdf i e-mail, dvs fokus har varit myndighetsrapportering 
och ej kommunikation mellan köpare och säljare.  
 
Pandemins effekt på digital transformation och  
volymer för digitala affärsdokument 
Den globala pandemin har bidragit till en påskyndande 
effekt av den digitala transformationen. Social distansering, 
karantän, resebegränsningar och arbete på distans har 
tvingat företag att effektivt kommunicera och utbyta affärs-
dokument både internt och externt. I pandemins fotspår 
med en minskad efterfrågan, ett tuffare företagsklimat och 
med färre transaktioner har många företag valt att fokusera 
på kostnadsbesparingar och effektiviseringar i verksam-
heten. Således, har skiftet till kostnadseffektiva digitala och 
molnbaserade lösningar enligt Bolaget accelererat under

Geografisk överblick på nuvarande global utvecklingsgrad av e-fakturering33
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33 Billentis, E-Invoicing / E-Billing: International Market Overview & Forecast, 2021.
34 Billentis, E-Invoicing / E-Billing: International Market Overview & Forecast, 2021.
35 Billentis, E-Invoicing / E-Billing: International Market Overview & Forecast, 2021.
36 Billentis, E-Invoicing / E-Billing: International Market Overview & Forecast, 2021.

pandemin. Trots en lägre global volym av affärsdokument 
till följd av lägre ekonomisk aktivitet, med effekter som 
varierar land-för-land, så har företag som erbjuder denna 
typ av tjänster enligt Bolaget långsiktigt gynnats i termer 
av ökad digital transformering.34 Vidare har pandemin för 
många företag världen över inneburit ökade logistiska 
utmaningar med förseningar och uteblivna leveranser som 
följd, vilket har medfört ett ökat behov av tydligare kontroll 
och överblick över försörjningskedjan (Eng. Supply chain). 

E-fakturavolymer har påverkats negativt i länder som drab-
bats hårt av pandemin i kombination med redan väldigt hög 
adaptionsgrad av e-fakturor, exempelvis Mexiko, Argentina 
och Italien. Även länder med stor exponering mot branscher 
som påverkats hårt av nedstängningar, till exempel rese- 
och turistnäring med flera, har sett en negativ påverkan på 
e-fakturavolymer. Graden av implementering av e-fakturor 
har bromsat in i regioner som skjutit upp nästa fas av regle-
ringar, exempelvis Sydamerika, Europa och Vietnam.35 

E-fakturavolymer har påverkats positivt i länder med medel 
till hög adaptionsgrad av e-fakturor i kombination med mil-
da nedstängningar, exempelvis Centraleuropa och Norden. 
Även länder som strikt följt sin plan för att rulla ut nästa 
reglering har erfarit en positiv effekt på e-fakturavolymer, 
exempelvis Kina och Indien.36 

NYCKELTRENDER PÅ MARKNADEN FÖR  
DIGITALA AFFÄRSDOKUMENT

Översikt
Marknaden för digitala affärsdokument genomgår, enligt 
Bolagets bedömning, en omfattande transformation där 
många nuvarande lösningar saknar enhetliga och heltäck-
ande standarder för format och processer, interoperabilitet 
mellan olika system och regelefterlevnad, vilket medför 
problem för företag att genomföra en digital transforma-
tion. I en värld som blir alltmer digital står anslutbarhet för 
lösningen genom att förse företag och myndigheter med 
en sömlös infrastruktur för format- och systemagnostiska 
lösningar där teknologiska och legala barriärer minimeras. 

MARKNADSÖVERSIKT
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37 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
38 European Commission (CASE: Center for Social and Economic Research), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2020.
39 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
40 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
41 European Commission (CASE: Center for Social and Economic Research), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2020.
42 En strukturerad e-faktura innebär ett elektroniskt format som gör det möjligt att behandla fakturan automatiskt och strukturerat.
43 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
44 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
45 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
46  The Pan-European Public Procurement On-Line (”PEPPOL”) och är ett nätverk för utbyte av digitala affärsdokument för e-handel (Eng. e-Commerce) 

och e-inköp/upphandling (Eng. e-Procurement), primärt mellan enheter inom offentliga sektorn och deras leverantörer. European Commission, 
e-Invoicing Benefits’ Analysis, 2019. 

47 European Commission, e-Invoicing Benefits’ Analysis, 2019.  
48 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
49 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.

De främsta drivkrafterna bakom en ökad implementation av 
format- och systemagnostiska lösningar för digitala affärs-
dokument utgör, enligt Bolagets bedömning:

1.   globalt ökande regulatorisk trend att stimulera eller 
instifta digitala affärsdokument

2.   ökad automation av affärsprocesser
3.   stort och växande fokus för hållbarhet och regelefterlev-

nad

Regulatoriska krav accelererar implementeringen av 
digitala affärsdokument
Den privata sektorn har historiskt varit drivande i imple-
menteringen av system för elektronisk fakturering för att 
automatisera processer och hantera ökade transaktionsflö-
den. På senare tid har även myndigheter varit pådrivande i 
skiftet från manuell hantering av fakturor till att digitalisera 
sin hantering av fakturor på grund av lagstiftning.37  

Myndigheter behöver handskas med stora momsgap  
och skatteflykt
Den accelererande implementeringen av digitala affärsdoku-
ment kan förklaras bland annat av det globala momsgapet 
mellan vad som skattemyndigheter förväntas inkassera givet 
rådande momsskuld och vad som faktiskt inkasseras.38 Det 
globala momsgapet uppskattas uppgå till cirka 500 mdr EUR39, 
vilket uppgår till cirka 20–30 procent av offentliga inkomster.40  
Momsgapet inom den Europeiska unionen estimerades att 
2020 motsvara omkring 164 mdr EUR, innebärande omkring 
13,7 procent av offentliga inkomster i regionen.41 En åtgärd för 
att reducera momsgapet har varit att lagstiftare har imple-
menterat olika lagar och direktiv. I figuren nedan framgår det 
uppskattade momsgapet i EU och globalt. 

Storlek på momsgap i EU och globalt (EUR mdr)

 

Inom den Europeiska unionen har direktiv såsom EG-direk-
tiven 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2014/55/
EU, inneburit en integration mot digitala tjänster där endast 
strukturerade e-fakturor42 accepteras och används mellan, 
och av, varje medlemsland.43 Format såsom PDF är därmed 
inte längre ett accepterat format.44 Individuella medlems-
länder, såsom de nordiska länderna, Italien, Österrike och 
Schweiz, har utnyttjat dessa initiativ för att även lagstifta 
e-fakturering mellan privata företag och myndighet (B2G).45  

Utöver direktiven har även ett europeiskt ramverk med 
specifikationer och riktlinjer, PEPPOL46, instiftats av den 
Europeiska kommissionen, för att möjliggöra ett gränsö-
verskridande utbyte av dokument, främja kommunikation 
mellan europeiska företag och statliga myndigheter och 
standardisering. Vid prospektets avgivande är PEPPOL 
antagen av 31 europeiska länder, Australien, Canada, Nya 
Zeeland, Mexico och Singapore.47  

Myndigheter behöver förenkla och effektivisera processer
Med hjälp av utökat användande av digitala affärsdokument 
kan myndigheter nå en ökad effektivitet i administrativa 
processer för att få ned offentliga utgifter då varje doku-
ments genomsnittliga handläggningstid drastiskt minskar 
och resurserna kan allokeras på ett effektivare sätt, enligt 
Bolaget. Genom digitiserade och digitaliserade processer 
kan myndigheter även få tillgång till verktyg för att kontroll-
era offentliga utgifter och lättare kunna följa dem över tid.48   

Myndigheter behöver förstå värdet av kvalitativ data
En myndighet som har digitaliserat sin process för hantering 
av digitala affärsdokument har möjlighet att få tillgång till 
transaktionsdata i nästintill realtid och kan användas för att 
effektivare hindra bedrägerier. Den utökade tillgången till 
data kan möjliggöra att myndigheter kan genomföra bättre 
analyser och således fatta bättre beslut. Stora datamängder 
kan även möjliggöra djupare analyser med hjälp av maski-
ninlärningsverktyg.49
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Fallstudier: obligatoriska implementeringar av e-faktura
Italien, som länge haft det största momsgapet av medlems-
länderna i EU, lagstiftade under 2013–2014, 2017 och 2019 
för obligatorisk e-fakturering via clearing-system vid B2G, 
B2B och B2C.50 I figuren nedan framgår de, enligt Bolaget, 
viktigaste resultaten.

Sammanfattning av implementeringen i Italien

 
Regleringarna i Italien estimeras ha minskat momsgapet 
med 2 mdr EUR det första året efter implementering till 
en kostnad om cirka 10 MEUR per år.51 Cirka 97 procent av 
fakturorna överfördes framgångsrikt till de nya systemen.52  

Andra länder som dragit nytta av att introducera krav på 
e-fakturering innefattar bland annat Brasilien, Chile och 
Mexiko. Brasilien ökade sina skatteintäkter med 58 mdr 
USD sedan e-fakturering blev obligatoriskt i landet53, sam-
tidigt som Chile och Mexiko minskade sina momsgap med 
upp till 50 procent sedan implementering.54 

Dessa exempel visar enligt Bolagets bedömning på de 
fördelar det finns för stater att implementera regleringar för 
digitala affärsdokument för att minska skattefusk, bedräger-
ier och öka transparensen genom den förbättrade insikten i 
transaktionsflöden. 

Potentiella positiva sidoeffekter eskalerar  
B2B implementering
Regionspecifika och lokala påtvingande implementeringar 
och regleringar har en stor påverkan på många leverantörer 
till den offentliga sektorn, vilket konsekventiellt bedöms av 
Bolaget medföra ytterligare implementeringar på e-fakture-
ring mellan företag.55  

De regulatoriska kraven är en stark drivkraft för digitalise-
ring då företagens befintliga affärssystem/ERP-system be-
höver vara uppdaterade och kunna hantera en stor mängd 
komplex data i olika standarder och format. Den digitala 
transformationen medför även stora fördelar för företag 
som efterfrågar effektivisering av P2P- och O2C-processen 
i form av kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och an-
slutbarhet givet en standardisering och ökad interoperabili-
tet. Detta leder i sin tur till minskad kapitalbindning genom 
kortare genomsnittlig kredittid.

Per den 30 juni 2021 finns det över 70 länder med någon 
form av reglering för digitala affärsdokument och det upp-
skattas att cirka 80 procent av företag kommer vara tving-
ade antingen genom reglering eller krav från handelspart-
ners att enbart använda e-fakturor under 2025.56 

50 European Commission (CASE: Center for Social and Economic Research), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2020.
51 Ministrero dell’Economia e delle Finanze. eInvoicing in Italy, 2018.
52 Första året avser 2019. Ministrero dell’Economia e delle Finanze. Electronic receipt launches from 1st of July, 2019.
53 Sedan 2008. Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019, Nota Fiscal Eletrônica.
54  Obligatoriskt i Chile från 2016 och Mexiko från 2017, Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019, E-Invoicing Report 2016, 2016 & 2018 Interna-

tional Market Overview & Forecast, 2018.
55 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
56 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
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57 European Commission, Study on the evaluation of invoicing rules of Directive 2006/112/EC, 2019.
58 Mätt som antal fakturor (papper jämfört med digital) som hanteras varje år av en heltidsanställd. EY, Worldwide electronic invoicing survey, 2018.
59 EY, Worldwide electronic invoicing survey, 2018.
60 Gartner, Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2016-2022, 2019.

Ökad automation av affärsprocesser 
De bakomliggande orsakerna till att företag vill automati-
sera hanteringen av affärsdokument kan generellt delas 
upp i traditionella motiv och övriga motiv där teknologisk 
utveckling medför en ökad kunddriven efterfråga på digital 
transformation.

Traditionella motiv ligger fortsatt till grund för automation 
av affärsprocesser och bidrar till digital transformation
Typiskt sett strävar vinstdrivande företag kontinuerligt 
efter att reducera sina kostnader och optimalt göra detta 
utan avkall på kvalité. Automation och ökad datainsam-
ling ger företag möjlighet att sänka kostnader och förse 
beslutsfattare med djupare förståelse och viktiga insikter 
som kan nyttjas för att fatta kvalificerade beslut och få 
intern kontroll av verksamheten och samtidigt göra detta 
kostnadseffektivt. Bolaget bedömer att de traditionella 
motiven bakom automatisering av affärsdokument vanligt-
vis utgörs av:

1. Signifikanta kostnadsbesparingar 
–   Rätt data i alla affärssystem, vilket gör att affärsproces-

ser kan hanteras i sin helhet vilket i sin tur möjliggör pro-
cesser utan behov av manuell hantering och i slutändan 
möjliggöra P2P- och O2C-processer med full automa-
tisering. De potentiella kostnadsbesparingarna från 
detta är svåra att uppskatta men bör leda till väsentliga 
besparingar

–   Kostnadsbesparingar om cirka 50–90 procent i faktura-
hanteringsprocessen genom att minska den tidskrävan-
de och felbenägna hanteringen av pappersfakturor57 

–   Ökad produktivitet bland anställda från att ha hanterat 
omkring 6 000 fakturor per år och anställd till omkring  
90 000 per år och anställd58 

–   Kortare fakturerings- och betalningscykler från 15 till tre 
dagar59 

–   Möjliggörande av leverantörsrabatter och rabatt för tidig 
betalning

2. Bättre analyser och djupare förståelse
–   Förbättrat verktyg för beslutsfattande
–   Bättre kostnadsanalys
–   Förbättrad kontraktsanalys
–   Spårning och uppföljning av handelspartners och  

rådande villkor
–   Kapitalallokering och kassaflödeskontroll

3. Förbättrad intern kontroll
–   Bättre granskning av fakturor och full spårbarhet
–   Tillgång till data för regulatorisk granskning (exempelvis 

spårbarhet i försörjningskedjan)

Teknologisk utveckling medför en ökad kunddriven  
efterfrågan på digital transformation 
Behovet av digitala och friktionslösa affärsprocesser driver 
behovet av nätverk med integrerade plattformslösningar 
för digitala affärsdokument. En förutsättning för att före-
tag ska få utväxling på sina Business Intelligence-system 
(”BI-system”) är strukturerad och kvalitativ data. Detta 
driver på skiftet till molnbaserade plattformar, realtidslös-
ningar, utökad support för affärsdokument, interopera-
bilitet mellan system, samt dataanalys och möjlighet för 
Artificiell Intelligens (”AI”). Nedan redogörs för ett par, av 
Bolaget, utvalda teknologiska utvecklingar som förändrar 
kundens efterfrågan:

1.  Molnbaserade plattformar ny standard för elektronisk  
fakturering

–   Tack vare en snabbt växande marknad för molntjäns-
ter, som förväntas växa med en årlig genomsnittlig 
tillväxttakt (CAGR) omkring 16 procent per år till 202260, 
förväntas molnbaserade plattformar att bli ny standard 
för e-fakturering där kunder premierar lägre installa-
tions- och implementeringstid, skalfördelar och flexibili-
tet samt kortare uppdateringscykler.

2. Realtidslösningar
–   En ökad implementation av e-fakturering i strukturerat 

format förväntas medföra en snabbare och mer hel-
täckande samling av data vilket medför möjligheter till 
realtidsanalys.

3. Utökad support för affärsdokument
–   En hög och ökande teknisk förmåga tillsammans med en 

växande förväntan av att processer ska vara automatise-
rade i samhället generellt och i synnerhet bland företag, 
bedöms av Bolaget ha positiva sidoeffekter på automa-
tion av affärsdokument. Traditionell manuell hantering 
av affärsdokument ersätts i växande grad av digitala 
alternativ.

4. Interoperabilitet mellan system
–   Företag engagerar sig i allt fler och allt mer komplexa 

digitala system för ökad funktionalitet och effektivitet 
i syfte att ersätta förlegade, ineffektiva och tidskrävan-
de manuella processer. För att få hävstång på de nya 
digitala lösningarna krävs det att information delas frik-
tionsfritt och automatiskt mellan olika system. Digitala, 
format- och systemagnostiska lösningar är en förutsätt-
ning för att data ska kunna delas friktionsfritt mellan 
olika system.
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5. Dataanalys, maskininlärning och AI
–   I allt högre utsträckning efterfrågar företag BI-system 

för att göra analyser och finna värdefulla insikter om 
företagets verksamhet. Den teknologiska utvecklingen 
har tillgängliggjort effektiva BI-verktyg, som inte sällan 
använder maskininlärning och AI. En förutsättning för att 
företag ska få hävstång på sina BI-system är högkvalita-
tiv och strukturerad data.

Anslutbarhet som möjliggörare av digitalt  
utbyte av data 

Anslutbarhet idag
Datautbytet i köp- och säljprocesser kännetecknas idag 
av hög komplexitet och omfattas bland annat av: (i) lokala 
regelverk och krav på särskilda lösningar, (ii) globala trans-
aktionsflöden, (iii) äldre och förlegade system, (iv) analoga 
eller semi-analoga kommunikationsvägar, (v) en rad olika 
dokumentformat, och (vi) låg till obefintlig interoperabilitet 
mellan olika system. Genom anslutbarhet och format- och 
systemagnostiska lösningar kan öppna, molnbaserade 
nätverk sömlöst koppla ihop olika parter för att digitalisera 
och automatisera P2P- samt O2C-processen. Anslutbarhet 
medför på så vis detaljerad, precis, tillförlitlig och använd-
bar data i realtid. Detta kräver emellertid plattformar, likt 
Pageros som: 

–   Säkerställer full anslutbarhet med olika myndighetsplatt-
formar och tar ansvar för deras tekniska kravspecifika-
tion

–   Garanterar support för flera typer av dokument och 
format, vilka ofta är land- och industrispecifika

–   Säkerställer att plattformen hålls uppdaterad med ny 
och förändrad lagstiftning

Anslutbarhet rustar beslutfattare med viktiga insikter 
och full kontroll över verksamheten 
För att åskådliggöra fördelarna med anslutbarhet beskri-
ver Bolaget hur en typisk ekonomichef kan uppleva tre 
olika nivåer av anslutbarhet och hur ökad anslutbarhet 

bidrar till att fatta kvalificerade beslut grundat i insikter 
från strukturerad data från flera datakällor. I figuren nedan 
framgår det, enligt Bolagets bedömning, den upplevda 
fördelen med full anslutbarhet, utifrån en beslutsfattares 
situation. 

1. Begränsad kontroll med låg datatillgänglighet
–   Vid beslut med utgångspunkt i lågkvalitativ, ostrukture-

rad och begränsad tillgång till data löper beslutsfattare 
risken att ta okvalificerade beslut. Det finns även en risk 
att brist på högkvalitativ och strukturerad data leder 
till att nödvändiga beslut på grund av ovetskap inte 
fattas. En tidsförödande och kostsam lösning för att öka 
tillgången till högkvalitativ data är att manuellt samla in, 
strukturera, bearbeta och kvalitetssäkra. Bolaget bedö-
mer att en begränsad kontroll traditionellt sett har häm-
mat möjligheten för interoperabilitet och skalbarhet.

2. Säkerställa datakvalité
–   Säkerställd datakvalité och strukturerad data bidrar med 

viktig kunskap och insikter till beslutsfattare och ger 
möjligheten att fatta välinformerade beslut. En överblick 
över strukturerad data samt säkerställd datakvalité 
bidrar till kontroll och trygghet för beslutsfattare i före-
taget och kan även innebära möjligheter till full interope-
rabilitet samt ökade möjligheter till automation.

3. Kombinera och utnyttja flera datakällor
–   Ett nätverk med anslutningar till flera olika datakällor ger 

möjlighet att kombinera data och tvärfunktionella ana-
lyser kan göras. Nätverkseffekter skapas då insikter kan 
erhållas som inte enbart är begränsade till den kommu-
nikationsvertikal som data härrör ifrån. Denna djupa och 
breda förståelse över företagets data ger beslutsfattare 
god överblick och bidrar till ökad kontroll. Ett uppkopplat 
och kvalitetssäkrat flöde av strukturerad data med möj-
lighet att kombinera flera datakällor ger beslutsfattare 
möjlighet att effektivt fatta kvalificerade beslut. Bolagets 
bedömning är att detta är fördelaktigt för beslutsfattare 
och medför en ökad trygghet och ökad kontroll.

Efterfrågad helhetslösning av beslutsfattare – fördelar av anslutbarhet
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61  Open banking innebär att banker går från en sluten modell till en öppen modell där data delas mellan olika medlemmar inom bankekosystemet 
genom öppna API:er.  

62 Nordic Payments (P27), Purpose and vision of the P27, 2021. https://nordicpayments.eu/about/.
63 Nordic Payments (P27), Purpose and vision of the P27, 2021. https://nordicpayments.eu/about/.
64 Gartner, A Shipper’s Guide to the EMEA Transport Landscape and Sector Outlook — Europe, 2019.
65 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information, 2018.
66 Billentis, E-Invoicing / E-Billing, 2016.
67 Miljö, socialt ansvar & ägarstyrning (Eng: “Environmental, Social & Governance”, “ESG”).
68 Federation of Finnish Financial Services, Environmentally friendly electronic invoice, 2010.
69 EY, Worldwide electronic invoicing survey, 2018.
70 UNDP, FN:s globala mål, 2021. https://www.globalamalen.se/.
71 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019. 

Fallstudier: Open banking61 transportsektorn och hälso-  
och sjukvårdssektorn – fördelar av ökad anslutbarhet och 
användning av digitala affärsdokument
Open banking: Samtidigt som marknaden för digitala 
affärsdokument regleras, så förändras det regulatoriska 
landskapet för finansiella tjänster i takt med digitalisering. 
Bland dessa förändringar finns initiativ för open banking 
som kräver att banker ska kunna förse kundtransaktions-
data till tredjepartsleverantörer. P27 är ett av dessa initi-
ativ vars målsättning är att skapa en gemensam nordisk 
betalningslösning där transaktioner genomförs i realtid 
inom och över landsgränser. P27 förväntas medföra en 
stabil, säker samt effektiv infrastruktur som erbjuder inte-
roperabilitet med andra mobila betalningslösningar och 
applikationer.62 Denna infrastruktur förväntas reducera 
kostnader, underlätta regelefterlevnad samt minska risker-
na för bedrägeri och underlätta säkerheten i transaktioner. 
Givet en nordisk harmonisering av betalningsekosystem, 
så förväntas, enligt Bolagets bedömning, P27 att även 
inspirera EU till att harmonisera ekosystemet i regionen, 
vilket skulle öka interoperabiliteten och användningen av 
digitala affärsdokument ytterligare.63 

Transportsektorn: Den utökade användningen av digitala 
affärsdokument som följer av utvecklingen med open ban-
king kommer enligt Bolagets bedömning medföra stora 
fördelar för bland annat transportsektorn och hälso- och 
sjukvårdssektorn. Utökad användning av digitala affärsdo-
kument inom transportsektorn kommer att leda till ökad 
spårbarhet, synlighet och kontroll, vilket i sin tur leder till 
effektiviserad handel. Vidare förväntas utvecklingen av di-
gitala krypterade transportprotokoll öka säkerheten inom 
transportsektorn. Idag bedöms Europas transportmarknad 
vara väldigt fragmenterad64 och 99 procent av alla gränsö-
verskridande transporter av varor inom EU har fortfarande 
pappersdokument i något stadie av processen65. 

Hälso-och sjukvårdssektorn: Vidare kommer det utökade 
användandet av digitala affärsdokument inom hälso- och 
sjukvårdssektorn leda till ökad patientsäkerhet och säkrare 
vård då det blir lättare att spåra produkten från inköp till 
förbrukning samt följa upp och säkerställa lämpligt varu-
lager. Dessutom så påverkas hälso- och sjukvårdssektorn 
av ständigt föränderliga regleringar för kunddata (GDPR), 
vilket kräver sätt att smidigt hantera patientdata och ha 
ett anpassningsbart system för nya regleringar. Hälso- och 
sjukvårdssektorn står för cirka sju procent av det totala 
antalet fakturor och räkningar inom Europa66, vilket visar på 
den potential som finns med utökat användande av digitala 
affärsdokument inom denna sektor.

Ett stort och växande fokus för hållbarhet och  
regelefterlevnad
Nutidens stora och växande fokus på ESG67-frågor inspirerar 
företag att transformera och anpassa sina verksamheter för 
att vara framåtlutande inom ESG och ha en stark hållbar-
hetsprofil. Bolaget bedömer att övergången till digitala 
affärsdokument berör ESG-frågor ur många hänseenden. 

En e-faktura är fyra gånger mer miljövänlig än sin fysiska 
motsvarighet i en pappersfaktura.68 Bolaget bedömer att 
andra digitala affärsdokument har liknande positiv effekt på 
miljön jämfört med sin fysiska motsvarighet. Digitala affärs-
dokument kräver inget papper, bläck och bläckpatroner vilket 
bidrar till att mindre avfall bildas. Pappersutskrifter, brev och 
transport reduceras kraftigt när affärsdokument skickas di-
gitalt istället för fysiskt. Det krävs mindre energi att processa 
ett digitalt affärsdokument jämfört med ett fysiskt affärsdo-
kument samt att lagring och arkivering kan ske digitalt vilket 
inte kräver fysisk plats. I snitt går handläggningstiden ned 
från cirka 15 dagar till tre dagar vid övergång till e-faktura.69  
Minskat avfall och effektivt resursutnyttjande rimmar väl med 
FN:s globala mål #12 om hållbar konsumtion och produktion.70  
Pagero menar att företaget och företagets lösningar aktivt 
ställer sig bakom detta mål och är en positiv kraft när det 
kommer till att konsumera och producera hållbart.

Obligatoriska direktiv för användande av e-fakturor har 
bevisats vara ett effektivt verktyg för att reducera skattefusk 
och bedrägerier. E-fakturor har visat sig bidra till att minska 
momsgapet i de länder där obligatorisk användning av e-fak-
turor är utbrett.71 Stater och företag kan vid nyttjandet av digi-
tala affärsdokument med strukturerad data öka transparens 
och stringens för offentliga utgifter vilket bidrar till effektiva, 
tillförlitliga, minskad kapitalbindning och transparenta institu-
tioner. Bekämpning av korruption, främja rättssäkerhet och 
att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner 
ingår i FN:s globala mål #16 om fredliga och inkluderande sam-
hällen. Pagero bedömer att användandet av digitala affärsdo-
kument, deras lösningar inkluderat, adresserar målet.

Genom att fysiska affärsdokument ersätts med digitala mot-
svarigheter kommer utsläpp, luftföroreningar och avfall att 
reduceras vilket på kort och lång sikt har en positiv inverkan 
på miljön och hälsan för människor över hela världen vilket 
rimmar väl med FN:s globala mål #3 för God hälsa och väl-
befinnande. Pagero bedömer att användandet av digitala af-
färsdokument, däribland deras lösningar, adresserar målet. 

För vidare information om Bolagets miljö och hållbarhets-
arbete, se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Miljö och 
hållbarhet”.
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Figuren ovan visar fördelningen av vilka länder som har 
retroaktiv granskning och vilka som har olika modeller för 
löpande transaktionskontroller (Eng. Continuous Trans-
action Controls, ”CTC”) implementerade. När regulatorer 
väljer att implementera lösningar för digitala affärsdoku-
ment så behöver de besluta om vilken struktur som är 
mest lämplig. I västvärlden används primärt retroaktiv 
granskning (Eng. Post-audit), centraliserad e-fakturering 
(Eng. Centralised e-invoicing) och interoperabilitet (Eng. 
Interoperability), i Sydamerika och APAC73 ligger störst fokus 
på Godkännandemodellen (Eng. Clearance) och i Afrika där 
dessa modeller är etablerade används både Godkännan-
demodellen och Retroaktiv granskning. De lösningar som 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att bekämpa momsgapet 
är att använda löpande transaktionskontroller inom vilket 
stater kräver detaljerad transaktionsdata från företag, ofta 
i realtid, som sedan kan analyseras för att hindra bedräg-

Pagero tillhandahåller är oberoende av vilken modell som 
implementeras. I figuren nedan framgår en övergripande 
sammanställning för de fyra CTC-modellerna och vilket 
transaktionsflöde som kännetecknar modellerna. 

I länder med momssystem är fakturor den primära källan 
som företag behöver använda för att bevisa att de betalar 
skatt. Momsgap som formas av skattesmitning har tvingat 
länder att införa olika typer av digitala kontroller för att 
bekämpa detta fenomen samtidigt som andra länder ef-
tersöker nya sätt att reducera kostnader och effektivisera 
deras offentliga sektor.

liga fakturor. Det finns olika modeller för denna datain-
hämtning och även små skillnader kan öka komplexiteten 
markant för företagen samt leda till ökad ineffektivitet. 
Dessa modeller beskrivs nedan. 

72 Enligt Bolagets bedömning.
73 Asien-Stillahavsregionen (Eng. Asia-Pacific).

VILKA MODELLER FINNS DET VID REGULATORISK IMPLEMENTERING?

Geografisk överblick av vilka länder som har retroaktiv granskning och vilka som har implementerat löpande  
transaktionskontroller (CTC)72

Överblick av de fyra CTC-modellerna
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Retroaktiv granskning
Retroaktiv granskning innebär att företag utbyter digitala 
affärsdokument och andra transaktionsrelaterade doku-
ment direkt med varandra utan kontroller av myndigheter 
och namnet härstammar från att skattegranskningar kan 
utföras en lång tid efter att transaktionen ägde rum.

Centraliserad e-fakturering
Centraliserad e-fakturering innebär att staten etablerar en 
central infrastruktur genom vilken en del av eller samtliga 
transaktioner flödar genom. Den centraliserade plattfor-
men validerar transaktionerna och agerar som mellanhand 
för parterna i transaktionen. Under denna modell är inte 
ett direkt utbyte av finansiella affärsdokument tillåtet, dock 
förekommer vissa undantag. 

Interoperabilitet 
Interoperabilitet är en modell baserad på bi- eller multi-
laterala interoperabilitetsavtal och de sammankopplade 
parterna måste välja en leverantör för digitala affärsdoku-
ment som utför deras skyldigheter att distribuera fakturor-
na då de utgör skatteunderlag. Interoperabilitetsmodellen 
kan utformas antingen som obligatorisk eller inte och 
staten fastställer en standard som innefattar vilka digitala 
affärsdokument som måste utbytas via leverantören. Inte-
roperabilitetsmodellen kan variera där länder antingen är 
slutna till ett internationellt harmoniserat nätverk (exem-
pelvis EESPA74) eller utvecklar en egen lösning.

Godkännandemodellen
Inom godkännandemodellen behöver leverantören först 
erhålla ett godkännande av e-fakturan inom en obligato-
risk förbestämd infrastruktur för att fakturan ska anses 
vara ett giltigt finansiellt dokument. När leverantören 
fått ett godkännande måste fakturan skickas tillbaka till 
leverantören. Leverantören skickar sedan den godkända 
fakturan till köparen som i sin tur måste validera faktu-
ran genom att skicka den godkända fakturan till relevant 
myndighet. Relevant myndighet skickar sedan tillbaka en 
konfirmation till köparen om att fakturan kan eller inte 
kan valideras. Köparen återkopplar sedan till leverantören 
genom till exempel bekräftelse på mottagande, kvitto eller 
besked om icke medgivande.

Realtidsrapportering
I realtidsrapporteringsmodeller är inte utgivningen, utbytet 
eller bearbetningen av digitala affärsdokument reglerade. 
Istället äger rapporteringsskyldigheten rum separat från 
faktureringen där parterna istället måste rapportera data 
om transaktionen i närtid, ofta inom 24 eller 72 timmar. 
Transaktionerna blir inte godkända eller validerade och 
staten kan därmed ej kräva att fakturan hävs eller ändras i 
efterhand.

KONKURRENSSITUATION

Pagero, som vid Prospektets avgivande har kunder i över 
140 länder och kontor i 20 länder där fler än 12 miljoner 
företag som går att nå via dess nätverk (inklusive Gosocket 
som förvärvades under juli 2021) enligt Bolagets upp-
skattning, verkar på den globala marknaden för digitala 
affärsdokument, Marknaden kännetecknas av höga 
tillväxttal, att vara regulatoriskt driven och fragmenterad 
med många marknadsaktörer.75 Det finns både lokala som 
globala aktörer som verkar på olika delmarknader där Pa-
gero konkurrerar med att tillhandahålla en helhetslösning 
för kunder oberoende del i värdekedjan. Enligt Bolagets 
bedömning verkar konkurrenter främst inom sin delmark-
nad, vilket illustreras i figuren nedan. Dessa kan klassifice-
ras utifrån fyra produktfokusområden: inköp-till-betalning 
(Eng. Purchase-to-pay, ”P2P”), försäljning-till-betalning (Eng. 
Order-to-Cash, ”O2C”), Regelefterlevnad (Eng. Compliance) 
och Betalningar (Eng. Payments.) För vidare information 
om Bolagets kunder och produktutbud, se ”Verksamhetsbe-
skrivning – Kunder”. Bolaget anser att varje företag inom de 
fokusområden som illustreras i figuren nedan (P2P, O2C, 
Regelefterlevnad och Betalningar) utgör en konkurrent i 
någon utsträckning till Pagero inom det fokusområdet. 
Bolaget har en helhetslösning genom sitt nätverk som 
innefattar alla de fokusområden som illustreras i figuren 
nedan och därtill ett erbjudande för kunder oberoende av 
vilken del i värdekedjan kunden befinner sig i.

Inom fokusområdet P2P varierar företagens erbjudanden 
bland annat sett till graden av automation, hur stor del 
av informations- och -transaktionskedjan som täcks in 
i erbjudandet och hur stor andel av informationen som 

74 European E-invoicing Service Providers Association (“EESPA”). https://eespa.eu.
75 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
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hanteras digitalt jämfört med andel som hanteras med 
fysiskt papper.

Inom fokusområdet O2C varierar företagens erbjudan-
den bland annat sett till graden av automation, hur stor 
del av informations- och transaktionskedjan som täcks in 
i erbjudandet och hur stor andel av informationen som 
hanteras digitalt jämfört med andel som hanteras med 
fysiskt papper.

Vilka regler, riktlinjer och lagar som företag behöver 
efterfölja vid en transaktion varierar bland annat av typ 
av transaktion, geografi, vem som är avsändare och vem 
som är mottagare. Inom fokusområdet Regelefterlevnad 
varierar bland annat företagens erbjudande och förmåga 

att hantera komplexa regulatoriska transaktioner och till 
vilken grad tjänsten är automatiserad. Inom fokusområdet 
Betalningar varierar företagens erbjudanden bland annat 
sett till var i betalningsvärdekedjan som företagen erbjud-
er sina tjänster och till vilken grad tjänsten är automatise-
rad.

Utformning och omfång av erbjudanden inom varje enskilt 
fokusområde kan variera kraftigt beroende på vilket före-
tag det är. Bolaget anser att de har till någon utsträckning 
konkurrenter inom varje enskilt fokusområde, men ingen 
direkt konkurrent som har en helhetslösning som Pagero.
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Bolagets illustrativa klassificering av utvalda aktörer på 
marknaden för digitala affärsdokument utifrån produktfoku-
sområde76 

 
Pagero konkurrerar inte direkt mot alla aktörer på den 
digitala affärsdokumentmarknaden, utan främst mot de 
företag som har molnbaserad teknologi som är öppen 
och nätverksfokuserad. Pagero tillhandhåller format- 
och systemagnostiska lösningar för leverans av digitala 
affärsdokument samtidigt som Bolaget möjliggör för dess 
kunder att hantera ständigt förändrade lokala regelverk 
globalt. Bolaget gör bedömningen att de är ensamma om 
att erbjuda en helt öppen och nätverksfokuserad lösning. 
Bolagets lösning kompletterar befintliga applikationer 
genom att vara oberoende av ERP-system, vänder sig mot 
företag av alla storlekar och industrier samt säkerställer 
interoperabilitet med samtliga CTC-system. För vidare 
information om Bolagets kunder och deras profil, se ”Verk-
samhetsbeskrivning – Kunder”.  Bolagets plattform är även 
helt avsedd för att vara molnkompatibel (Eng. Cloud-com-
patible) i sin teknologiska infrastruktur. För att särskilja på 
konkurrenters olika erbjudanden så bedömer Bolaget att 
marknadsaktörer kan delas upp utifrån operationell mo-
dell, nätverksdynamik och teknologisk infrastruktur:

1. Operationell modell – De företag som konkurrerar på 
denna marknad kan kategorisera sin operationella modell 
som antingen nätverksfokuserad eller applikationsfokuse-
rad. En nätverksfokuserad modell, som för Pagero, innebär 
att företaget tillhandahåller en plattform där flertal nätverk 
och applikationer kan sammanslutas och byggas ut. 
Företag med en applikationsfokuserad modell innebär att 
de tillhandahåller en applikation som är utformad för att 
hantera en specifik arbetsuppgift eller process, exempelvis 
hantering av leverantörsfakturor (P2P). Exempel på företag 
som enligt Bolaget är applikationsfokuserade är Tungsten, 
UnifiedPost, Basware och Esker.

2. Nätverksdynamik – Den nätverksdynamik som företag i 
sektorn kan välja att anamma går att dela upp i öppen eller 
stängd. Företag med en öppen nätverksdynamik, som för 
Pagero, innebär att företag tillhandahåller nätverkslösning-
ar som knyter samman olika aktörer och ger möjlighet att 
kommunicera med olika aktörer i värdekedjan med mindre 
friktion, stödjer fler format och andra plattformar, eller 
applikationer, samt med ökad interoperabilitet. Företag 
med en stängd nätverksdynamik kan inte kommunicera 
sömlöst mot andra nätverk eller lösningar med andra do-
kumentformat. Exempel på företag som enligt Bolaget har 
en öppen nätverksdynamik är bland annat Esker, Avalara 
och Bill.com. Andra exempel på företag som enligt Bolaget 
har en stängd nätverksdynamik är bland annat Tungsten, 
UnifiedPost och Billtrust.

3. Teknologisk infrastruktur – Företag som förser lösningar 
av digitala affärsdokument kommer med olika tekno-
logiska lösningar, vilka antingen är molnbaserade eller 
inte. De företag som, likt Pagero har en molnäkta tekno-
logisk lösning, har enligt Bolagets bedömning, en direkt 
konkurrensfördel då de är skalbara, automatiserade och 
har lättare att introducera nya funktioner samt möjliggör 
att kundernas data förvaras på molnet och är för dem 
obehindrat tillgängliga. Detta innebär även lägre och mer 
elastiska kostnader, större flexibilitet och ökad hastighet, 
ökat samarbete samt tillgång till framväxande teknik.77 

För vidare information om Bolagets styrkor och konkur-
rensfördelar, se avsnittet för ”Verksamhetsbeskrivning – 
Styrkor och konkurrensfördelar”.
 

76 Crossinx förvärvades av Unifiedpost under 2021. Unifiedpost, pressrelease offentliggjord april 2021.
77 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019.
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ÖVERSIKT
 
Pagero är ett globalt så kallat SaaS-bolag (Eng. Software as 
a service, ”SaaS”, dvs molnbaserade tjänster och produk-
ter via en abonnemangsbaserad affärsmodell) vars vision 
är att göra köp- och säljprocessen enkel och smidig för 
företag. Processen från inköp till betalning (Eng. purcha-
se-to-pay, ”P2P”) samt från försäljningsögonblicket tills 
det att pengarna är i kassan (Eng. order-to-cash, ”O2C”) 
kännetecknas idag av hög komplexitet och omfattas av ett 
enormt utbud av affärssystem, specialiserade lösningar 
och äldre förlegade system som använder en rad olika do-
kumentformat i olika länder som måste anpassas till unika 
lagar och protokoll för hantering av e-dokument. Många 
organisationer investerar i affärssystem för att effektivise-
ra köp- och säljprocessen. Däremot är affärssystem inte 
universellt kompatibla, vilket innebär att data från ett sys-
tem ibland inte kan tolkas av ett annat. Detta leder till att 
organisationer använder sig av analoga eller semi-analoga 
sätt att kommunicera med sina kunder och leverantörer, 
som exempelvis att exportera data till en PDF-fil och skicka 
via e-post, vilket ökar risken för mänskliga misstag, skapar 
informationssilon samt minskar spårbarhet, transparens 
och anslutbarhet. Komplexiteten ökar ytterligare i takt med 
att lokala regelverk träder i kraft världen över som ställer 
krav på att organisationer ska kunna skicka och ta emot 
digitala affärsdokument i linje med de specifika lagarna. 

Pagero strävar efter att bygga världens största, öppna 
affärsnätverk och har som ambition att över 100 miljoner 
företag ska gå att nå via dess nätverk år 2025. Bolaget 
erbjuder idag sina produkter och tjänster globalt och per 
den 30 juni 2021 har Pagero kunder i över 140 länder och 
Bolaget uppskattar att fler än 12 miljoner företag går att 
nå via dess nätverk (inklusive Gosocket som förvärvades 
under juli 2021, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Förvärv 
av Gosocket” för mer information). Pagero tillhandhåller 
en format- och systemagnostisk lösning för leverans av 
digitala affärsdokument som samtidigt möjliggör för dess 
kunder att möta ständigt förändrande regelverk inom 
e-dokumenthantering. Pageros öppna och molnbaserade 
nätverk kopplar sömlöst ihop köpare, leverantörer, samar-
betspartners, banker och myndigheter för att digitalisera 
och automatisera P2P- samt O2C-processen, inklusive 
kommunikation av ordermeddelanden, leveransdoku-
ment, priskataloger, fakturor samt betalningar. Bolagets 
egenutvecklade nätverk är ändamålsenligt byggt för att 
snabbt och enkelt kunna integreras med dess kunders 
befintliga system för en säker och sömlös kommunikation 
med leverantörer och kunder – oavsett vilka format eller 
tjänsteleverantörer som används. 

Utöver att säkerställa lokal regelefterlevnad medför Page-
ros nätverk vinster för dess kunder i form av ökad pro-
duktivitet, effektivitet och betydande kostnadsbesparingar 
samt tillgång till komplett och korrekt data. Digitalisering, 
i kombination med förmågan att validera, korrigera och 
visualisera data, öppnar upp för nya möjligheter för auto-
matisering av processer, ökad kontroll och spårbarhet och 
medför samtidigt minskad risk samt hållbarhetsvinster ge-
nom exempelvis minskad användning av papper, vilket har 
betydande positiva effekter på miljön. För att stödja detta 
tillhandahåller Pagero ett ekosystem där nätverket utgör 
kärnan med sömlös integrering av mervärdestjänster samt 
kärn- och tredjepartsapplikationer för att överbrygga de 
processgap som organisationer upplever idag. 

Pageros kunder utgörs av stora, medelstora och små 
företag inom samtliga branscher där det finns behov av att 
automatisera och effektivisera leverans av e-dokument. 
Pageros huvudkontor ligger i Göteborg och Bolaget har 
totalt 31 kontor i 20 länder medräknat Gosocket. Per den 
30 juni 2021 hade Bolaget 544 anställda, inklusive 120 
anställda genom Gosocket, samt konsulter och annan 
tillfällig personal motsvarande 36 heltidstjänster. Under de 
senaste åren har Pagero genomgått en global expansion 
med en stark tillväxt i antal kunder och transaktioner i nät-
verket. Pageros kundbas har vuxit från ungefär 27 000 till 
över 56 000  kunder under perioden 2018 till och med den 
30 juni 2021, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt 
(CAGR) om cirka 34 procent78. Antalet e-transaktioner per 
år i Pageros nätverk har ökat från omkring 31 miljoner till 
47 miljoner under perioden 2018 till och med den 30 juni 
2021, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) 
om cirka 18 procent.

Pageros finansiella profil kännetecknas av en god intäkts-
tillväxt och förbättrade vinstmarginaler. Mellan 31 decem-
ber 2018 och 31 december 2020 växte annualised recur-
ring revenue (”ARR”)79 med en årlig genomsnittlig tillväxt 
(CAGR) om 21 procent. Per den 31 december 2020 uppgick 
ARR till 351 MSEK, och för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2020 uppgick nettoomsättningen till 348 
MSEK, och bruttovinsten till 303 MSEK, vilket motsvarar 
en bruttomarginal om 87 procent. Per den 30 juni 2021 
uppgick Pageros ARR  till 370 MSEK, och för sexmåna-
dersperioden som avslutades den 30 juni 2021 uppgick 
nettoomsättningen till 187 MSEK, och bruttovinsten till 165 
MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 88 procent. 
Per den 30 juni 2021 uppgick Gosockets ARR till 73 MSEK. 
I och med förvärvet av Gosocket ökar Pagero nettoom-
sättningen proforma till 427 MSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2020, och 230 MSEK för 

Verksamhetsbeskrivning
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 78 Se avsnitt "Utvald finansiell information – Definitioner av alternativa nyckeltal” för mer information.
 79 Se avsnitt "Utvald finansiell information – Definitioner av alternativa nyckeltal” för mer information.
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sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021. 
Bruttovinsten proforma inklusive Gosocket ökade till 199 
MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 86 procent för 
sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021.

Av Pageros fakturerade försäljning för sexmånaderspe-
rioden som avslutades den 30 juni 2021 representerade 
Skandinavien 42 procent och resten av världen 58 procent. 
Av Bolagets nettoomsättning för sexmånadersperioden 
som avslutades den 30 juni 2021 var 90 procent av åter-
kommande karaktär, bestående av intäkter hänförligt till 
licensförsäljning (49 procent av nettoomsättningen) och 
transaktionsförsäljning (41 procent av nettoomsättningen), 
motsvarande cirka 75 procent fakturor, 20 procent order 
och fem procent övriga transaktionstyper , exempelvis 
transportinstruktioner. Resterande 10 procent av Pageros 
nettoomsättning under samma period bestod av tjänste-
försäljning som till stor del utgjordes av implementerings-
tjänster. Bolaget har dessutom visat på skalbarhet genom 
att uppnå en EBITDA-marginal på etablerade marknader80 
(Norden och DACH81) om 36 procent för sexmånaders-
perioden som avslutades den 30 juni 2021. Bolaget har 
etablerat en stark marknadsposition i dessa regioner och 
bedömer att en liknande marginalökning kan komma att 
ske i de marknader där Pagero ännu inte har etablerat en 
lika stark marknadsposition.
    

Pagero menar att regulatoriska krav och fördelar med 
ökad digitalisering kommer att utvecklas till allt starkare 
drivkrafter för Bolagets adresserbara marknad. Bolaget 
bedömer även att dessa två faktorer kommer att vara de 
enskilt största drivkrafterna till dess organiska tillväxt, i 
kombination med att utöka det befintliga erbjudande på 
nuvarande marknader samt marknader där Pagero ännu 
inte är etablerad. 

Utöver den organiska tillväxten har Bolaget gjort ett antal 
kompletterande förvärv genom åren såsom Primelog un-
der 2017 för att stärka Pageros erbjudande inom transport 
och logistik, HBS under 2018 för att stärka erbjudandet 
inom sjukvård, PaletteNetwork (del av Palette) för att 
stärka Bolagets P2P erbjudande och utöka nätverket samt 
Gosocket under 2021 för att befästa Pageros position i 
Latinamerika. Under räkenskapsåret 2020 uppgick Go-
sockets nettoomsättning till 79 MSEK och bruttovinsten 
uppgick till 69 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal 
om 87 procent82. Dessa förvärv bidrar sammantaget till att 
Bolaget kan öka geografiska närvaron, växa nätverket samt 
erbjuda utökad funktionalitet i plattformen.

80  Geografisk uppdelning i det här fallet bestäms utifrån det land som kundfakturan skickas till. Etablerade marknader motsvarade cirka 92 procent 
av nettoomsättningen i 2020.

81 DACH utgörs av de tre tysktalande länderna Tyskland, Österrike och Schweiz.
82 För fullständig information om Bolagets proformaredovisning, se avsnittet ”Proformaredovisning”.
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HISTORIK
Bolaget registrerades 1999 under namnet Diamo då tre ingenjörer från Chalmers skapar grunden till vad som  
2009  ska bli Pageros nätverk. Nedan återges Bolagets viktigaste milstolpar sedan 2009.

2009 • Pageros nätverk skapas
•  Tekniken vidareutvecklades till att bli Pageros plattform, ett öppet, molnbaserat alternativ till 

lokalt installerade programvarulösningar

2010 •  Pagero etablerar sig som en leverantör av elektroniska tjänster i Sverige, Norge, Island och 
Finland

• Bolaget når cirka 10 000 kunder

2012 •  Pagero godkänns som Peppol-accesspunkt i Norge och utvecklas därefter till att bli en ansedd  
Peppol-rådgivare i Europa och Asien

•  Pagero övergår till mikrotjänster för att möjliggöra en globalt skalbar, framtidssäkrad plattform

2013 •  Pageros teknik ger interoperabilitet för alla dokumenttjänster i O2C- och P2P-processen. 
Detta möjliggör för företag att utbyta faktura- och orderrelaterade dokument sömlöst, oavsett 
tjänste leverantör

2015 •  Pagero etablerar sig globalt och når cirka 50 länder totalt
•  Både privat och offentlig sektor ansluter sig till Pagero tack vare Bolagets tekniska infrastruktur 

och expertis

2017 • Summa Equity investerar i Pagero
•  Bolaget förvärvar Primelog och utökar Pageros tjänsteerbjudande till att även omfatta fraktfak-

turahantering
•  Pagero etablerar kontor i hela Europa, inklusive Spanien, Storbritannien och Frankrike 
•  Plattformen utvecklas till att bli en plattform utan driftstopp där kundaktivitet och dokument-

hantering är möjligt även i samband med uppdateringar 

2018 •  Pagero förvärvar det tyska HBS, Health Business Solutions och stärker Pageros ställning i den 
tysktalande delen av Europa samt utökar sitt erbjudande inom hälso- och sjukvårdsbranschen

•  Kontor öppnas i USA, Indien och Singapore 

2019 •  Lanserar Pagero Free, en kostnadsfri tjänst för att effektivisera verksamheten för små och 
medelstora företag

•  Pageros nya webbportal lanseras
•  Partnerfunktionaliteten utökas i nätverket
•  Bolaget utökar verksamheten i Australien, Mellanöstern och Latinamerika och erbjuder därmed 

kundsupport 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan i samtliga tidszoner 

2020 •  Pagero når cirka 50 000 kunder, en ökning om ungefär 140  procent i kundbasen jämfört med 
2017 och tio miljoner uppkopplade företag i nätverket

•  Bolaget genomför en nyemission om totalt 300 MSEK där Swedbank Robur blir ny aktieägare 
och den befintliga aktieägaren, Sjätte AP-fonden, ökar sitt innehav med 100 MSEK

2021 •   Förvärvar en majoritetsandel av Gosocket vilket stärker Bolagets närvaro i Latinamerika, ger 
Pagero utökat stöd för tio länder i regionen som har statliga lagkrav på e-fakturering, utvidgar 
möjligheten för merförsäljning av Pageros produkter i regionen, öppnar upp för nya möjlighe-
ter att implementera Gosockets lösningar på Pageros marknader och bidrar med nya resurser 
för produktutveckling

•  Pagero uppnår 20 procent organisk tillväxt i ARR mellan 30 juni 2021 och 30 juni 2020
•   Kontor öppnas i Sydafrika
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VISION

Vi tror på att köp- och säljprocessen ska vara enkel.
En anslutning – global räckvidd.

MISSION

Vi bygger världens största, öppna affärsnätverk så att våra 
kunder kan koppla upp sig till vilken affärspartner som 
helst i världen.

VÄGLEDANDE PRINCIPER 

Bolaget jobbar med fem vägledande principer som genom-
syrar Bolagets verksamhet och kultur. 

Pagero gör det enkelt att göra affärer
Bolagets öppna, globala nätverk och dess tjänster är desig-
nat för att kunder enkelt ska kunna ansluta sig till nätverket 
och därigenom kunna kommunicera med alla affärspart-
ners dygnet om och alla årets dagar oavsett var i världen de 
befinner sig. Genom en enda anslutning möjliggör Pagero 
enkel integrering, säkerställer lokal regelefterlevnad samt 
förenklar köp- och säljprocessen för användaren. 

Pagero möjliggör affärsinnovation
Pageros tjänster och nätverk utvecklas ständigt och anpassar 
sig till en föränderlig affärsvärld så att Bolagets kunder kan 
fokusera på det som är viktigt för dem – sin verksamhet. 

Pagero levererar kvalitet
Oavsett bransch eller företagsstorlek tror Pagero på att 
kunder förtjänar kvalitet. Bolaget levererar datanoggrann-
het, högklassig service, sömlös integration och överblick 
i realtid genom Bolagets nätverk – 24 timmar om dygnet, 
365 dagar om året.  

Bolagets medarbetare är Pagero 
Pageros styrka är dess medarbetare. Därför arbetar 
Pagero aktivt med att hjälpa sina medarbetare uppnå sin 
fulla potential Pagero vill vara den bästa tänkbara arbetsgi-
varen för sina medarbetare. 

Teknik som stödjer hållbarhet
Pagero anser att teknik är grundläggande för hållbarhet. 
Därför vill Bolaget hjälpa företag att bli 100 procent digita-
la, stödja resurseffektivitet och transparens.

FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY

Pageros styrelse har antagit följande finansiella mål och 
utdelningspolicy: 
•   Tillväxt: Öka ARR till minst 1 500 MSEK vid slutet av 

räkenskapsåret 2025.

•   Lönsamhet: Uppnå en EBITA-marginal om cirka 20 pro-
cent vid slutet av räkenskapsåret 2025 med bibehållen 
starkt fokus på tillväxt.

•   Utdelningspolicy: Pagero avser att återinvestera sitt 
kassaflöde i tillväxtinitiativ och kommer därför inte att 
lämna någon årlig utdelning inom överskådlig framtid.

Pageros finansiella mål och utdelningspolicy som anges 
ovan utgör framåtriktad information. De finansiella målen 
baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relate-
rade till bland annat utvecklingen av Pageros bransch, verk-
samhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för 
risker och osäkerheter se avsnittet ”Riskfaktorer” och ”Viktig 
information – Framåtriktad information” för mer information.

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR 

Pagero anser sig ha följande styrkor och konkurrensförde-
lar som förväntas bidra till att realisera Bolagets strategi 
och uppfylla dess finansiella mål. 

Verksam i en växande global marknad driven av  
digitalisering och en accelererande utrullning av  
regulatoriska krav
Pagero är verksam i en globalt växande marknad som är 
under ett strukturellt skifte, vilket gynnar Pagero och de 
tjänster Bolaget erbjuder. Det uppskattas att fler än 550 
miljarder fakturor skickas per år idag och att cirka 90 pro-
cent av dessa hanteras manuellt – trots fördelarna som an-
vändning av e-faktura med strukturerad data medför. Detta 
innebär att det finns stor potential för ökad penetration 
av e-fakturor i marknaden och andelen förväntas att växa 
kraftigt. Den globala marknaden för e-fakturor förväntas att 
växa från cirka 4 mdr EUR under 2019 till cirka 18 mdr EUR 
under 2025, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt 
(CAGR) om 27 procent83. Bolaget bedömer att e-fakturor 
är det första steget för ett företag att övergå till en digita-
liserad verksamhet där samtliga affärsdokument skickas 
digitalt. Detta innebär att den adresserbara marknaden är 
mycket större än enbart e-fakturamarknaden.

De underliggande drivarna till det strukturella skiftet 
består främst av regulatoriska krav, digitalisering, effek-
tivisering och ESG. Stater inför krav på e-dokument i allt 
större utsträckning, dels för att minska skatteflykt samt för 
att reducera momsgapet84 och dels för att driva standar-
disering samt interoperabilitet. Per den 30 juni 2021 finns 
det över 70 länder med någon form av reglerad e-doku-
menthantering och det uppskattas att cirka 80 procent av 

83 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019: https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf.
84 Momsgapet. Den totala skillnaden mellan förväntade momsintäkter och det faktiska beloppet, i absoluta eller procentuella termer.
85 Billentis, The e-invoicing journey 2019-2025, 2019: https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf.
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alla företag kommer att vara tvingade, antingen genom 
lagstiftning eller genom krav från handelspartners, till att 
enbart använda e-fakturor år 202585. De regulatoriska 
kraven är starka drivkrafter för digitaliseringen som sker 
på marknaden. Digitaliseringen medför även stora fördelar 
för kunder som efterfrågar effektivisering av P2P- och 
O2C-processer i form av kostnadsbesparingar, ökad pro-
duktivitet och anslutbarhet. 

Nutidens stora och växande fokus på ESG-frågor inspire-
rar företag till att anpassa sina verksamheter till att vara 
mer ESG-kompatibla och att verka för en hållbar framtid. 
Utöver att säkerställa regelefterlevnad för dess användare, 
hjälper Pagero företag att öka spårbarhet och att minska 
pappersförbrukning. En e-faktura bedöms exempelvis att 
vara fyra gånger mer miljövänlig än en pappersfaktura86. 
Se avsnitt ”Marknadsöversikt – Nyckeltrender på marknaden 
för digitala affärsdokument” för mer information om de 
underliggande marknadsdrivarna.

Bolaget bedömer sig vara väl positionerat för att möta 
de strukturella marknadsdrivarna och bedömer att de 
kommer att leda till ökad efterfrågan för Pageros tjänster. 
En viktig faktor för att tillgodose kraven på marknaden är 
anslutbarhet, vilket Pageros nätverk möjliggör genom att 
hjälpa kunder att möta ständigt förändrande regelverk inom 
e-dokumenthantering och sömlöst koppla ihop köpare, le-
verantörer, samarbetspartners, banker och myndigheter för 
att digitalisera och automatisera P2P- samt O2C-processen. 
Vidare, genom förvärvet av Gosocket stärker Pagero erbju-
dandet kopplat till myndigheter i Latinamerika samtidigt 
som att det möjliggör för kunder att automatisera och ef-
fektivisera köp- och säljprocesser genom Pageros lösningar 
– en möjlighet som Bolaget bedömer har varit begränsad i 
Latinamerika tidigare.

Unikt positionerad som den enda verkligt öppna och 
nätverkscentrerade tjänsten för molnbaserad process-
hantering av digitala affärsdokument
Pagero bedömer sig vara den enda aktören inom dess 
marknad som erbjuder en nätverkscentrerad plattform som 
samtidigt är verkligt öppen, se avsnitt ”Marknadsöversikt – Kon-
kurrenssituation” för mer information kring Bolagets konkur-
rensposition. Bolagets molnbaserade nätverk är ändamålsen-
ligt byggt för att snabbt och enkelt kunna integreras med dess 
kunders befintliga system för en säker och sömlös kommuni-
kation med leverantörer, kunder och intressenter i värdeked-
jan genom en enda uppkoppling – oavsett vilka format eller 
tjänsteleverantörer som dess kunder använder. Nätverkets 
funktionalitet och applikationer som erbjuds genom Pageros 
ekosystem kompletterar, snarare än konkurrerar med, de app-
likationsbaserade affärssystem som finns idag. Via exempelvis 
Bolagets publika REST-API:er87 möjliggör Pagero för partners 
att koppla upp sig till nätverket och integrera funktionalitet och 
applikationer oavsett vilket affärssystem som används.

Välinvesterad och skalbar teknikplattform med en 
tydlig produktvision för att driva tillväxt i nätverket
Bolagets utvecklingsstrategi fokuserar på en långsiktig utveck-
ling av Pageros plattform. Därför fokuserar Bolaget på att 
utveckla produkter som är användbara för samtliga kunder 
snarare än kundspecifika utvecklingsprojekt. Under 2020 in-
vesterade Pagero mer än 180 000 timmar på utveckling samt 
implementerade 2 732 uppdateringar. För mer information se 
avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Aktiviteter för utveckling”. 

För att driva tillväxt i nätverket fokuserar Bolaget på att 
utveckla ett antal funktionaliteter och nätverksegenskaper 
under de kommande åren. Dessa inkluderar exempelvis att 
utveckla en digital handelspartnerskatalog som kommer att 
fungera som en strukturerad sökmotor för att hitta nya och 
befintliga handelspartners, utveckling av självserviceplattfor-
men för att automatisera försäljning och kundintegrering för 
ökad skalbarhet och lönsamhet samt att utveckla tillgången 
till datadrivna insikter, såsom realtidsdata för att användare 
ska kunna fatta mer välgrundade affärsbeslut. Vidare strävar 
Bolaget efter regional dominans och att vara det självklara 
valet på marknaden genom att nå en ännu bredare nätverks-
räckvidd. För mer information se avsnitt ”Verksamhetsbeskriv-
ning – Affärsmodell och mjukvaruplattform”.

Effektiv sälj- och marknadsplattform som alltmer drivs 
av partners, självservice och nätverkseffekter
Pagero har ett etablerat globalt kommersiellt team som 
driver nykundsförsäljning, kundintegrering och merförsälj-
ning. Utöver det kommersiella teamet blir partners, be-
fintliga kunder och Bolagets självserviceplattform alltmer 
viktiga försäljningsdrivare. Pagero har därför valt att foku-
sera i allt större utsträckning på dessa delar inom Bolagets 
sälj- och marknadsstrategi för att accelerera framtida 
tillväxt och att öka skalbarheten. För mer information kring 
Bolagets försäljningsstrategi, se avsnitt ”Verksamhetsbe-
skrivning – Säljplattform och marknadsföring”.

Pageros nätverk medför dessutom betydande nätverksef-
fekter vilket innebär att plattformen stärks för varje företag 
som ansluter sig till nätverket. Fler uppkopplade kunder, 
intressenter och partners skapar ett större ekosystem. 
Detta leder i sin tur till att fler funktioner integreras och att 
fler transaktioner sker vilket medför en större mängd data 
och insikter. Sammantaget möjliggör detta ökad intero-
perabilitet vilket förbättrar kundupplevelsen och driver 
efterfrågan på Pageros produkter så att ytterligare bolag 
ansluter sig till nätverket. Detta, tillsammans med Bolagets 
säljplattform som beskrivs i avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning 
–säljplattform och Marknadsföring”, bidrar till att skapa en 
självförstärkande tillväxtmodell.  

86 Federation of Finnish Financial Services, Environmentally friendly electronic invoice, 2010.
87  Representational State Transfer (REST) är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin-till-maskin-kommunikation kan tillhanda-

hållas. Jämfört med webbtjänster baserade på exempelvis SOAP är REST-gränssnitt enklare att implementera, förstå, felsöka och använda vid viss 
applikationsutveckling. Tack vare enkelheten föreligger sällan behov av specifika produkter för kommunikation. Detta medför att organisationer 
snabbare kan ta fram systemgränssnitt för andra att använda.
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88 För mer information, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Översikt”.

Stark finansiell historik och en skalbar affärsmodell 
med återkommande och diversifierade intäkter
Under de senaste åren har Pagero haft en god tillväxt i ARR 
och nettoomsättning med bibehållen hög bruttomarginal. 
Bolaget har genererat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) i 
ARR om 21 procent och en genomsnittlig bruttomarginal om 
87 procent mellan 2018–2020. Tillväxten i ARR har främst dri-
vits av geografisk expansion, ökning av antalet kunder samt 
användning av plattformen. Samtidigt har Bolaget fokuserat 
på att utveckla dess teknikplattform och försäljningsstrategi 
för att kunna möta en ökande global efterfrågan samt möj-
liggöra snabbare och kostnadseffektivare tillväxt. 

Av Pageros fakturerade försäljning för sexmånaderspe-
rioden som avslutades den 30 juni 2021 representerade 
Skandinavien 42 procent och resten av världen 58 procent. 
Av Pageros fakturerade försäljning inklusive Gosockets 
för motsvarande period representerade Skandinavien 34 
procent och resten av världen 66 procent. Av Bolagets 
nettoomsättning för sexmånadersperioden som avsluta-
des den 30 juni 2021 var 90 procent av återkommande 
karaktär, bestående av intäkter hänförligt till licensförsälj-
ning (49 procent av nettoomsättningen) och transaktions-
försäljning (41 procent av nettoomsättningen). Resterande 
10 procent av Pageros nettoomsättning bestod av tjäns-
teförsäljning som till stor del avser implementering av 
Pageros nätverk och kringliggande arbeten som ämnar öka 
kunders användning av Pageros funktioner. Av Pageros 
nettoomsättning inklusive Gosocket för motsvarande peri-
od var 88 procent av återkommande karaktär, varav intäk-
ter hänförligt till licensförsäljning stod för 40 procent och 
intäkter från transaktionsförsäljning stod för 48 procent.

Bolaget har dessutom visat på skalbarhet genom att 
uppnå en EBITDA-marginal i Norden och DACH88 om 36 
procent för sexmånadersperioden som avslutades den 30 
juni 2021. Bolaget har etablerat en stark marknadsposition 
i dessa regioner och bedömer att en liknande marginalök-
ning kan komma att ske i de marknader där Pagero ännu 
inte har etablerat en lika stark marknadsposition. 

Kompetent ledningsgrupp med lång erfarenhet  
inom affärssystembranschen
Pagero bedömer sig ha en stark ledningsgrupp med en 
balanserad mix av erfarenhet från ledande befattningar 
i såväl snabbväxande företag som stora globala etable-
rade företag som Ericsson och Klarna. Bolagsledningen 
har många års erfarenhet inom affärssystembranschen 
och majoriteten har jobbat inom Bolaget under ett flertal 
år och har därigenom samlat på sig gedigen kunskap 
och djup förståelse för Bolagets produkter och tjänster. 
Bolaget leds av verkställande direktör Bengt Nilsson som 
är medgrundare av affärssystemföretaget IFS där han 
även var VD och vice styrelseordförande. Bolaget anser 
att organisationsstrukturen och ledningsgruppen är väl 
utformad för att framgångsrikt utveckla Pageros plattform 
och generera framtida tillväxt.

STRATEGI

Pagero har en tydlig tillväxtstrategi för att nå dess vision  
om att bli världens största öppna affärsnätverk. Strategin 
fokuserar på tre initiativ för att uppnå Bolagets finansiella 
mål om en lönsam tillväxt inom ramen för affärsplanen 
och två initiativ som medför ytterligare potential till tillväxt 
och lönsamhet.

Strategiska initiativ inom ramen för affärsplanen:
1. Växa befintliga kunder
2. Attrahera nya kunder och partners
3. Expandera mjukvaruplattformen och tjänsteerbjudandet

Strategiska initiativ med ytterligare potential:
4.  Accelererad tillväxt och utökat värdeerbjudande genom 

förvärv
5. Utöka handeln inom nätverket

Växa befintliga kunder
Pagero har en bred och lojal kundbas som består av fler än 
56 000 små, medelstora och stora kunder i fler än 140 län-
der per den 30 juni 2021. Dessa kunder utbytte under tolv-
månadersperioden som avslutades den 30 juni 2021  fler än 
47 miljoner affärsdokument och antalet transaktioner har 
ökat avsevärt under de senaste åren. Pagero har en strategi 
för att driva ytterligare ökning i antalet transaktioner från 
befintliga kunder, dels genom fler transaktioner per kund 
och dels genom att expandera erbjudandet till fler affärsen-
heter och geografier per kund. Vidare avser Pagero att öka 
försäljningen av tilläggstjänster, så som mervärdestjänster, 
egenutvecklade applikationer och tredjepartsapplikationer 
till befintliga kunder för att hjälpa kunder att digitalisera 
deras P2P- och O2C-processer. För att tillgodose detta på ett 
lönsamt vis, avser Pagero att effektivisera försäljningen till 
befintliga kunder genom att utveckla och förbättra självser-
vicefunktionen. Se avsnitt "Verksamhetsbeskrivning – Självser-
viceplattform" för mer information. 

Attrahera nya kunder och partners
För att möjliggöra lönsam tillväxt går Pageros sälj- och 
marknadsföringsstrategi alltmer mot att fokusera på att 
omvandla befintliga kunders handelspartners till Pa-
gero-användare, utnyttja nätverkseffekter inom så kallade 
micro clouds (sektorer), använda Pageros omfattande part-
nernätverk för att skala upp försäljningsprocessen samt 
att förbättra självservicefunktionen för att automatisera 
försäljning och kundintegrering. För mer information, se 
avsnitt "Verksamhetsbeskrivning – Kunder" samt "Verksam-
hetsbeskrivning – Säljplattform och marknadsföring".

Expandera mjukvaruplattformen  
och tjänsteerbjudandet
En huvudpelare i Pageros tillväxtstrategi är att ständigt ut-
öka och utveckla P2P- och O2C-erbjudandet för att säker-
ställa fullständig digitalisering tillsammans med partners 
för att stänga de processgap företag upplever idag. Genom 
att lansera egenutvecklade applikationer, tredjepartsappli-
kationer och samutvecklade applikationer ökar kundnyttan 
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och värdet av nätverket. Pagero bedömer att det finns 
potential att vidareutveckla plattformen med funktioner 
som kommer att stärka Bolagets konkurrenskraft och 
ytterligare förbättra kundnöjdheten samt kundnyttan. Ett 
exempel på en funktion som Pagero satsar på är e-banking 
(företagsbetalningar). För mer information se avsnitt "Verk-
samhetsbeskrivning – Pageros ekosystem".

Accelererad tillväxt och utökat värdeerbjudande  
genom förvärv
I tillägg till strategiska initiativ som bidrar till organisk till-
växt utgör förvärv en viktig del av Pageros tillväxtstrategi. 
Sedan 2017 har Bolaget genomfört fyra förvärv dels för att 
accelerera tillväxt och dels för att utöka funktionaliteten i 
nätverket. Primelog förvärvades exempelvis under 2017 
för att stärka Pageros erbjudande inom transport och 
logistik, PaletteNetwork förvärvades 2018 för att stärka 
och expandera nätverket, HBS förvärvades samma år för 
etablera Bolaget på den tysktalande marknaden samt 
för att stärka erbjudandet inom sjukvård och Gosocket 
förvärvades under 2021 för att befästa Pageros position i 
Latinamerika, och utöka erbjudandet, ”One Connection – 
Global Reach” till hela kundbasen. För mer information om 
förvärvet av Gosocket, se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning 
– Förvärv av Gosocket”. Pagero utvärderar framtida potenti-
ella förvärv utifrån två huvudsakliga förvärvssyften:
1.  Växa nätverket genom förvärv av andra nätverk vars 

digitala flöden kan överföras till Pageros nätverk.
2.  Addera funktionalitet till plattformen genom förvärv av 

specialiserade mjukvarulösningar som stärker värdet av 
existerande datatrafik.

Utöka handeln inom nätverket
Pagero jobbar även för att skapa en plattform där använ-
darna har möjlighet att köpa produkter av de företag som 
är uppkopplade till nätverket. Bolag som är uppkopplade till 
plattformen ska kunna erbjuda sina produkter och tjänster 
genom en säljplattform, antingen via direktförsäljning eller via 
en handelsplattform. Förutom att bidra till ökat användarvär-
de, bedömer Bolaget att det ökar intresset för företag att an-
slutna sig till nätverket. Enligt Bolagets bedömning är Pagero 
särskilt lämpat för att skapa en handelsplattform eftersom 
Bolaget kan säkerställa de tekniska förutsättningar som krävs. 
Exempel på dessa förutsättningar är verifierade användare av 
nätverket, stöd för köp-, betalning- och faktureringsprocesser, 
harmonisering av datastrukturer, ett stort antal anslutna fö-
retag i ett öppet nätverk, utvecklade mikrotjänster för handel, 
interaktion mellan handelspartners i plattformen, inbyggd 
funktionalitet som gör det möjligt att generera en webbshop, 
och inbyggd spårbarhet inom fraktprocessen.

AFFÄRSMODELL OCH MJUKVARUPLATTFORM

Att skicka fakturor och digitala affärsdokument idag kan vara 
komplext och svårnavigerat då det finns många tjänsteleve-
rantörer och applikationssystem som använder sig av olika 
e-dokumentformat som ibland inte kan kommunicera med 
varandra. Utöver detta så finns det lokala och regionala 

regler kring hur e-dokument ska utformas och skickas. Orga-
nisationer behöver hålla sig uppdaterade och ha nödvändig 
kunskap kring nya och förändrade regler, säkerställa anslut-
ning till olika statliga plattformar och deras tekniska krav, 
säkerställa stöd för flera olika dokumenttyper och format 
(som ofta är lands- och branschspecifika och/eller specifika 
för olika mjukvarulösningar), garantera korrekt dokument-
innehåll ur ett kommersiellt, tekniskt och skatteperspektiv 
samt kunna hantera flera olika lösningar och tjänsteleveran-
törer, ofta land för land. Detta skapar en komplexitet inom 
organisationers köp- och säljprocesser samt inom doku-
menthantering mellan handelspartners.

Pageros öppna och molnbaserade nätverk adresserar detta 
genom att sömlöst koppla ihop köpare, leverantörer, sam-
arbetspartners, banker och myndigheter för att möjliggöra 
utbyte av affärsdokument mellan system och intressenter 
globalt samtidigt som dokumenten uppnår de juridiska 
krav som ställs. Användarna får ett utbud av högsta kvalitet 
i datanoggrannhet, säkerhet, transparens och överblick i 
realtid – direkt via en anslutning. Med ett konstant fokus på 
att leverera hög kvalitetsnivå har Bolaget som målsättning 
att bygga världens största, öppna affärsnätverk. 

Pageros ekosystem
Bolagets nätverk är en del av Pageros ekosystem som kan 
delas in i fyra lager. Nätverket utgör kärnan i ekosystemet 
och integreras sömlöst med mervärdestjänster, kärnappli-
kationer samt egenutvecklade och tredjepartsapplikationer 
för att överbrygga de processgap som organisationer har 
idag inom P2P och O2C. Tillsammans bildar dessa lager 
vad som kallas Pageros Smarta Affärsnätverk.

Översikt över Pageros Ekosystem

Pageros nätverk

Mervärdestjänster

Kärnapplikationer

Egenutvecklade applikationer och  
tredjepartsapplikationer
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Pageros nätverk
Pageros nätverk är kärnan i ekosystemet och innehåller ett 
stort antal kunder, interoperabilitet- och samarbetspart-
ners, banker samt statliga plattformar som är uppkoppla-
de mot varandra genom Pageros nätverk, vilket skapar en 
global räckvidd, anslutbarhet och adderar till funktionali-
teten i nätverket. Per den 30 juni 2021 uppskattar Pagero 
att över 10 miljoner företag går att nå via dess nätverk, och 
att man genom  förvärvet av Gosocket tillför räckvidd till 
ytterligare cirka två miljoner företag.

Nätverket är uppbyggt utifrån sju grundläggande principer  
som beskrivs nedan.

1. Molnbaserade lösningar möjliggör skalbarhet – Bolaget be-
dömer att molnbaserade lösningar leder till skalbarhet och 
flexibilitet samt möjliggör de förutsättningar som krävs för 
att nå en lönsam tillväxt. Pageros lösning gör det möjligt 
för dess kunder att växa i takt med att de automatiserar 
sin verksamhet utan stora investeringar. 

2. Öppenhet är en nödvändighet – Öppenhet innebär att 
användaren kan anslutna sig till Pagero oberoende av 
system eller digital kapacitet. För att företag och plattfor-
mar ska vara konkurrenskraftiga så bedömer Bolaget att 
nätverk måste kunna integreras med nya tekniker, tjänster 
och nätverk allt eftersom  de introduceras. Nätverk måste 
fungera som en agnostisk plattform mellan företag och 
möjliggöra för andra lösningar att använda och addera till 
infrastrukturen. Därför erbjuder Pagero en omfattande 

API-kapacitet för tredjepartsaktörer att integrera applika-
tioner och funktionalitet i plattformen.

3. Företag kräver full spårbarhet – Användaren av Page-
ros nätverk får full överblick och spårbarhet genom hela 
värdekedjan. Oavsett om kundens primära fokus är inom 
O2C- eller P2P-processen är det värdefullt för användaren 
att ha full insyn och spårbarhet genom hela verksamheten. 

4. Realtidsdata och insikter är ett måste – Att kunna analyse-
ra sin verksamhet i realtid är en av de viktigare egenska-
perna med digitalisering. Tillgång till data i realtid tillåter 
bland annat användare att kunna fatta bättre affärsbeslut. 
För att möjliggöra detta krävs det att plattformen tillhan-
dahåller funktioner för företag att kunna tillämpa valide-
ring, korrigering och berikning av data innan dokumenten 
skickas mellan handelspartners.

5. Bolag ska kunna kommunicera oberoende av format – 
Pagero konverterar all ingående trafik till dess interna 
format innan det omvandlas till mottagarens format. Detta 
innebär att oavsett dokumentformat så kommer affärssys-
temen kunna kommunicera med varandra genom Pageros 
nätverk.

6. Regelefterlevnad är avgörande – Ett växande antal stater 
inför digitaliseringsinitiativ för att minska momsgapet och 
bekämpa skattebedrägeri. Då digitala skattekontroller 
skiljer sig väsentligt mellan länder och stater, blir lokal 
regelefterlevnad alltmer komplex för både företag och 
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mjukvarutjänsteleverantörer. Pageros nätverk säkerställer 
lokal regelefterlevnad på global nivå för alla dess kunder.

7. Utan driftstopp – I en värld där bolag är aktiva 24 timmar 
om dygnet blir oplanerade driftstopp mycket kostsamma 
för företag. Pageros nätverk är designat utifrån en mikro-
tjänstarkitektur och är byggt för att säkerställa att nätver-
ket är tillgängligt för Bolagets kunder helt utan driftstopp 
vid uppdateringar.

Exempel på kommande nätverksfunktioner
För att accelerera tillväxten av nätverket framöver så 
satsar Pagero på att kontinuerligt utveckla sina tjänster 
och funktioner samt öka anslutbarheten mellan användare 
i nätverket. Två nätverksfunktioner som Bolaget planerar 
att rulla ut under den första halvan 2022 är Monitor och 
Identified. 

Den första funktionen, Monitor, kommer att möjliggöra för 
kunder att skapa listor över handelspartners som sedan 
matchas mot poster i nätverket. Kunder kommer kunna 
skapa listor med handelspartners genom att lägga till 
entiteter enskilt, ladda upp listor över handelspartners och 
synkronisera listor via API. Monitor adderar  automatiskt 
nya handelspartners om kunden använder Pageros mer-
värdestjänster för utökad distribution och/eller datafångst. 
Funktionen underlättar för användaren att få en överblick 
över de handelspartners som redan är uppkopplade mot 
Pageros nätverk och samlar dessa på en och samma plats. 
Vidare stärker Monitor incitament för kunder att gå från 
analog till digital dokumenthantering och ökar anslutbar-
het mellan entiteter i nätverket. Funktionen kommer vara 
tillgänglig för samtliga användare och kan dessutom nås 
via publikt API. 

Den andra funktionen, Identified, är ett komplement som 
föreslår nätverksanslutning till de handelspartners som 
inte redan är uppkopplade, baserat på de listor över 
handelspartners som laddats upp samt transaktioner som 
gjorts historiskt genom plattformen. Funktionen kommer 
vara tillgänglig för samtliga användare och kan dessutom 
nås via publikt API. Bolaget bedömer att funktionerna Mo-
nitor och Identified kommer leda till accelererad nätverks-
tillväxt och ökad kundnytta.

Mervärdestjänster      
Det andra lagret av Pageros Smarta Affärsnätverk är 
mervärdestjänster. Pagero erbjuder ett stort utbud av 
mervärdestjänster som är utvecklade för att hjälpa kunder 
effektivisera och digitalisera sin dagliga verksamhet. I vissa 
marknader är mervärdestjänsterna inkluderade i licensen 
för att möta legala krav, som exempelvis arkivering och 
digitala signaturer. 

Mervärdestjänsterna inkluderar, men är inte begränsade 
till, automatisk datahantering som exempelvis validering 
och berikning, datalagring, utökad dataanalys och utökade 
affärsinformationstjänster. För att driva på tillväxten av 
nätverket och för att kunna erbjuda kunder ett hundra-

procentigt digitalt flöde från dag ett erbjuder Pagero även 
e-post/utskrift för utgående data och skanning/datafångst 
för inkommande dokument. 

Exempel på kommande lanseringar
Pagero investerar löpande i att utveckla nya och befintliga 
mervärdestjänster för att öka värdet av plattformen och 
för att hjälpa användare effektivisera sin verksamhet. Två 
exempel på befintliga funktioner som Bolaget utvecklar 
och avser att lansera under den första halvan av 2022 
är nästa generations maildistributionsfunktion innefatt-
ande funktioner som underlättar för kunder att skicka 
e-dokument över mail via Bolagets plattform, samt digital 
dokumentförvaring som möjliggör för kunder att anpassa 
hur länge dokument lagras på plattformen. 

Under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2021 skickas cirka 13 procent av de digitala affärsdokumen-
ten i nätverket via mail direkt genom Pageros plattform. 
Genom att erbjuda en maildistributionsfunktion behåller 
Bolaget transaktionerna inom nätverket, vilket Bolaget 
bedömer kommer bidra till högre exponering mot Pageros 
plattform och att nya partners ansluter sig till nätverket. 

Den andra funktionen, digital dokumentförvaring, erbjuder 
idag att användaren kan lagra information på plattformen 
på ett standardiserat sätt. Syftet med den uppgraderade 
funktionen är att kunna erbjuda en större flexibilitet kring 
lagring och kunna anpassa erbjudandet efter kundens 
behov samt möjliggöra utökad lagring av information på 
plattformen via Pageros självserviceplattform. 

Kärnapplikationer
Det tredje lagret är kärnapplikationer som är tillgäng-
liga för samtliga användare av plattformen och stödjer 
funktionerna och affärsprocesserna i nätverket. Kärnapp-
likationerna kan användas som komplement till kunders 
befintliga affärssystem eller som interimslösningar för att 
säkerställa fullständig digitalisering av kunders affärspro-
cesser. Ett exempel är skapandet och hantering av e-do-
kument och processer relaterade till O2C- och P2P-proces-
sen. Pageros kärnapplikationer har alltid en kostnadsfri 
version som inkluderar 36 transaktioner av e-dokument, 
med möjlighet för tillägg mot en extra kostnad för utökad 
funktionalitet. Detta upplägg sänker inträdesbarriären för 
företag som vill påbörja sin digitaliseringsövergång. Cirka 
10 000 kunder använder kärnapplikationer månatligen per 
den 30 juni 2021.

Exempel på kommande lanseringar
Två exempel på kommande kärnapplikationslanseringar är 
en applikation för finansiell prognos och en dokumentsta-
tusapplikation. Dessa applikationer planerar Bolaget att 
lansera under den första halvan av 2022.

Applikationen för finansiell prognos kombinerar Pageros 
P2P- och O2C-erbjudande med e-banking för att kunna för-
se användare med finansiella insikter i realtid. Genom att 
sammankoppla historiska utgifts- och försäljningsmönster 
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med betalningar i realtid kommer applikationen att förse 
användare med fullständig datavisibilitet och ge användare 
insikter som möjliggör mer välgrundade affärsbeslut. 

Dokumentstatusapplikationen förser användare med 
en tydligare överblick över sina affärsdokument genom 
möjligheten att följa dokumentstatusar utifrån ett tekniskt, 
regelefterlevnads- och kommersiellt perspektiv.

Egenutvecklade applikationer och tredjepartsapplikationer 
Pageros öppna nätverk möjliggör åtkomst till tredjeparts-
applikationslösningar genom REST-API:er och egenutveck-
lade applikationer för att överbrygga de processgap som 
organisationer idag upplever inom P2P och O2C-proces-
sen. Genom att tillhandahålla omfattande REST-API-funk-
tioner kan partners utveckla och ansluta applikationer till 
ekosystemet vilket adderar värde i nätverket och bidrar 
till ökad nätverkstillväxt. Till exempel, genom kundens 
samtycke kan transaktionsdata nås via API:er i ett en-
hetligt format, vilket möjliggör för partners att använda 
strukturerad data för att kunna erbjuda utökade tjänster, 
exempelvis analys för produkt- och tjänsteoptimering. Vid 
Prospektets avgivande är Pageros ekosystem integrerat 
med mer än 500 affärssystem över hela världen. Pagero 
arbetar inte med exklusivitet utan förespråkar konkurrens 
för att den tredjepartslösning som adderar mest värde ska 
vara tillgänglig för kunder genom ekosystemet.

Pageros partners som utvecklar tredjepartsapplikationer 
inkluderar tjänsteleverantörer inom olika kategorier såsom 
affärssystem, finansiell mjukvara, arbetsflödessystem samt 
upphandlingsapplikationer.

Egenutvecklade- och tredjepartsapplikationer bidrar 
främst med att förstärka Pageros nätverk och komplettera 
Pageros ekosystem för att skapa en fullständigt digitali-
serad lösning åt kunder. E-banking, hälso- och sjukvård 
och transport management utgör tre viktiga exempel på 
egenutvecklade applikationer som beskrivs nedan. 

E-banking 
Pageros e-bankingtjänst ger bland annat överblick i realtid 
över finansiell data, saldon, kontohändelser och möjliggör 
autentisering av betalningar, löner och andra utgifter. App-
likationen underlättar kontroll och överblick via ett enskilt 
gränssnitt vilket frigör kunden från beroendet av flera 
olika applikationer. Allt detta åstadkommer Bolaget genom 
instruktioner, utan att pengarna flödar via Pagero.

E-bankingtjänsten har varit i uppstartsstadie under en 
tid men Pagero har fokuserat alltmer på tjänsten sedan 
starten av 2019 i takt med att banker implementerade 
öppna API:er till följd av regelverk som PSD2 (EU) och P27 
(Norden). Detta har bidragit till en betydande utveckling i 
värde av hanterade betalningar (se figur Värdeutveckling av 

hanterade betalningar (MSEK månatligen)) nedan samt anta-
let transaktioner. Över 180 000 transaktioner hanterades 
i maj 2021 vilket innebär en ökning om mer än 75 procent 
jämfört med maj föregående år. Vid Prospektets avgivande 
är e-banking tjänsten enbart tillgänglig i Sverige. Per den 
30 juni 2021 var flera banker anslutna till tjänsten, och vid 
Prospektets avgivande är flera ytterligare banker under 
pågående integrationsprocess mot plattformen.

Värdeutveckling av hanterade betalningar (MSEK månatligen)
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E-bankingtjänsten ingår som en del av Pageros licensför-
säljning och bolaget tar vid avgivandet av Prospektet inte 
betalt för flöden av betalningar mellan kunder. I framtiden 
avser Bolaget ta betalt med en rörlig avgift per transaktion, 
med undantag för i USA där avgiften förväntas bli fast. 
Tjänsten är en viktig beståndsdel i Pageros sälj- och  
marknadsföringsstrategi då Bolaget anser att e-banking-
tjänsten fungerar som en inkörsport till Pageros övriga 
kunderbjudande.

Hälso- och sjukvården
Pageros applikation för hälso- och sjukvården möjliggör 
bland annat att kunder kan kommunicera digitalt med 
sina affärspartners, dela elektroniska dokument, hantera 
dokument som inkommer via e-post och digitalisera han-
teringen av pappers- och e-postdokument. Applikationen 
effektiviserar leverantörskedjan inom hälso- och sjukvår-
den genom digitalisering och automatisering av P2P- och 
O2C-processen utan driftavbrott och krav på systemför-
ändringar. Pageros mål är att minska kostnaderna och öka 
patientsäkerheten i hela leverantörskedjan.

Transport Management
Pageros Transport Management applikation används 
bland annat för att planera transporter, verkställa trans-
portorder digitalt, betala fraktfakturor och vidarefakturera 
samt att analysera fraktdata. Applikationen lämpar sig för 
multimodal, flerbens- och distribuerad logistikverksamhet 
och underlättar med att ansluta underleverantörer och 
kunder. Pageros mål är att digitalisera fraktverksamheten 
och ge kunder full kontroll över logistikutgifter.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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KUNDER

Kunderna integrerar med Pageros mjukvaruplattform 
antingen via Pageros egenutvecklade användargräns-
snitt, Pagero Online, eller via applikationer utvecklade av 
partners. Kunder kan använda Pageros API för att utnyttja 
mjukvaruplattformen utan att utveckla särskild program-
vara eller hårdvara.

Kundbasen
Pagero har en bred kundbas som består av små, medelstora 
och stora kunder, som exempelvis Amazon, Microsoft, ABB, 
PwC och Johnson & Johnson, se avsnitt ”Utvald finansiell 
information – Definitioner av alternativa nyckeltal” för defini-
tion av en kund. Bolaget bedömer att de har lyckats med 
att utveckla en användarvänlig plattform, vilket har skapat 
en lojal kundbas. Detta syns i den låga nivån kundbortfall 
(Eng. customer churn)89 som uppgår till cirka tre procent 
under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2021. Den höga kundlojaliteten syns även genom att Pagero 
har ett högt antal kunder som direkt eller indirekt bidrar 
till förvärv av nya kunder. När en ny kund börjar använda 
Pageros tjänster så hjälper Bolaget bland annat dem med 
att omvandla kundens leverantörer till Pageroanvändare. 
Till följd av den låga nivån kundbortfall har Bolaget ett högt 
kundlivstidsvärde i förhållande till kundanskaffningskostna-
der, motsvarande 15 gånger under tolvmånadersperioden 
som avslutades den 30 juni 2021. Detta indikerar att Pagero 
får 15 SEK i intäkter över tid för varje SEK som investeras i 
nyförsäljning och marknadsföring90.

Kundbasen har påvisat en god tillväxt under de senaste 
åren. Antal kunder ökade från omkring 27 000 under 2018 
till över 56 000 per den 30 juni 2021 vilket motsvarar en 
årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) om cirka 34 procent. Den 
växande kundbasen har även bidragit till att fler transak-
tioner genomförs i Pageros nätverk. Mellan tolvmånader-
sperioden som avslutades 31 december 2018 och tolvmå-
nadersperioden som avslutades den 30 juni 2021 ökade 
antal antalet genomförda e-transaktioner i nätverket från 
31 miljoner till fler än 47 miljoner, vilket motsvarar en årlig 
genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 18 procent. Av Bolagets 
kunder var cirka 7 000 fakturerade kunder91 under 2020. 
Bolaget bedömer att det finns betydande möjligheter i att 
öka icke-betalande kunders användning av Pageros erbju-
danden och att följaktligen konvertera dessa till betalande 
kunder.

Utöver den goda kundtillväxten och höga kundlojaliteten 
visar enskilda kunder på ökad fakturerad försäljning. Faktu-
rerad försäljning för de tio största kunderna ökade med 70 
procentenheter mellan mellan 31 december 2018 och 31 
december 2020 (se figur Indexerad utveckling av fakturerad 
försäljning från de topp 10 största kunderna nedan)92.

89  Kundbortfall räknas som totala fakturerade intäkter per månad hänförliga till kunder som inte förlänger sina licenser eller fortsätter betala för trans-
aktioner under innevarande tolvmånadersperiod i procent av totala återkommande intäkter hänförliga till kunder som förlängde sina abonnemang.

90  Kundlivstidsvärde beräknas som nya årskontrakt under en rullande tolvmånadersperiod multiplicerat med bruttomarginal dividerat med kund-
bortfall. Kundanskaffningsvärde beräknas som försäljning- och marknadsföringskostnader under den senaste rullande tolvmånadersperioden.
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Indexerad utveckling av fakturerad försäljning från de 10 
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Bolaget anser sig ha en diversifierad kundbas. Vid utgång-
en av 2020 hade Pagero cirka 50 000 kunder och dess tio 
största kunder stod för cirka 25 procent av nettoomsätt-
ningen under räkenskapsåret 2020.

Pagero har även så kallade mikronätverk inom olika indu-
strisegment som exempelvis sjukvårdssektorn, industrisek-
torn, offentlig sektor och gruvindustrin. Bolaget bedömer 
sig ha en särskilt stark marknadsposition inom sjukvårds-
sektorn, delvis till en följd av Pageros applikation för hälso- 
och sjukvård som beskrivs i avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning 
– Pageros nätverk”. Inom dessa mikronätverk anser Pagero 
att det finns betydande nätverkseffekter och skalfördelar 
eftersom företagen inom mikronätverken ofta delar kun-
der och leverantörer. Inom sjukvårdsmikronätverket ökade 
ARR 74 MSEK per den 31 december 2018 till 117 MSEK per 
den 31 december 2020, vilket motsvarar en årlig genom-
snittlig tillväxt (CAGR) om 26 procent. Antalet betalande 
kunder ökade från 212 till 346 under samma period.

SÄLJPLATTFORM OCH MARKNADSFÖRING

Pagero har en global försäljningsorganisation som är upp-
delad på fyra försäljningsenheter och en stödenhet. De fyra 
enheterna är direktförsäljning, marknadsföring, partnerför-
säljning och kundaktivering (Eng. Customer Engagement Cen-
ter, ”CEC”). Försäljningsstödenheten (Eng. Presales) är den 
enhet vars uppgift är att understödja försäljningsprocesser 
och underlätta för andra försäljningsenheter genom att 
bistå med expertkunskap om Pageros produkter. Samman-
taget bildar dessa enheter det kommersiella teamet.

Utöver det kommersiella teamet jobbar Bolaget med två 
övriga direkta och indirekta försäljningskanaler genom 

partnernätverket och självserviceplattformen som beskrivs 
nedan. Pagero jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla 
sina säljkanaler för att på så sätt växa och öka skalbarhe-
ten. För att åstadkomma ökad skalbarhet har Pagero skif-
tat fokus till att öka andelen nyförsäljning från partnerskap 
och via självserviceplattformen. 

Kommersiella teamet
Det kommersiella teamets beståndsdelar är direktförsälj-
ning, marknadsföring, partnerförsäljning, kundaktivering 
(CEC) och försäljningsstöd (Presales). Det kommersiella 
teamet är indelat i åtta regioner: Nordamerika, Västeuro-
pa, Centraleuropa, Sydeuropa, Östeuropa, Skandinavien, 
Sydostasiatiska nationers förbund samt Mellanöstern och 
Afrika (Eng. ASEAN (MEA)), Australien och Nya Zeeland. Den 
övergripande funktionen för kundaktivering är verksam 
inom samtliga aktiva regioner. Varje region har en regi-
onchef som har det övergripande ansvaret för regionens 
försäljningsmål. Per den 30 juni 2021 uppgick antalet 
anställda inom det kommersiella teamet till 137 personer, 
varav 73 var anställda inom direktförsäljning, 18 inom 
marknadsföring, 15 inom partnerförsäljning, 24 inom kun-
daktivering och sju inom försäljningsstödenheten. 

Direktförsäljning arbetar med  försäljningsinsatser som 
försäljningsteamet proaktivt genomför mot potentiella 
kunder som Bolaget bedömer vara särskilt viktiga och som 
bedöms ha ett intresse av Pageros tjänster och produkter. 
Bolaget använder sig av olika typer av marknadsföring för 
att attrahera potentiella kunder till hemsidan eller till att 
kontakta Pageros säljteam.

Kundaktivering tillser att kunder blir uppkopplade till Nät-
verket. Kundaktiveringen hjälper Pagero att nå en expo-
nentiell nätverks- och transaktionstillväxt genom integre-
ring av företagskunder samt genom marknadsföring och 
partnerinitiativ. 

Bolaget bedömer att grundförutsättningarna för en 
skalbar affärsmodell är att enheterna i det kommersiella 
teamet har ett nära samarbete med varandra och strävar 
mot gemensamma mål.

Partnerförsäljning  
Pagero vänder sig mot två övergripande typer av kommer-
siella partners när det kommer till försäljning av Pageros 
produkter och tjänster – referenspartners och återförsälj-
ningspartners. Per den 30 juni 2021 var cirka 25 procent 
av Bolagets totala försäljning influerad av kommersiella 
partners, antingen indirekt genom referenspartners eller 
direkt via återförsäljningspartners. 

Referenspartners hänvisar kunder till Pagero mot en 
ersättningsavgift93. Därefter säljer och levererar Pagero 
sina tjänster och produkter direkt till den nya kunden, 
oberoende av partnern. Återförsäljningspartners är direkta 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

91  Antalet fakturerade kunder innefattar fakturerade företag. Siffran bör inte tolkas som antal betalande kunder eftersom exempelvis en partner kan 
faktureras för alla betalande kunder denna anslutit till nätverket, det kan finnas flera kunder inom ett företag som använder Pageros tjänster och 
vissa kunder betalar för andra kunder. 

92 De tio största kunderna per den 31 december 2020.
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93 Ersättningen motsvarar vanligtvis en andel av första årets försäljning från kunden som partnern hänvisar till Pagero.

återförsäljare av Pageros tjänster och produkter i utbyte 
mot rabatt på Pageros produkter. Partners är i detta fall 
ansvariga för försäljningen, oftast inklusive leverans och 
support. IFS, Palette Software och PwC är tre av Pageros 
större referenspartners, och Ricoh, Admicom samt Unit4 
är tre av Bolagets större återförsäljningspartners per den 
30 juni 2021. Utöver dessa två typer av partners ingår 
ibland Pagero även i samförsäljningsavtal med kommersi-
ella partners, innebärande att Pagero tipsar om partnerns 
produkter som i sin tur tipsar om Pageros tjänster.

Utöver kommersiella partners, har Pagero samarbete med 
lösningspartners som utökar Pageros plattform genom att 
erbjuda tredjepartsapplikationer och tjänster till använda-
re av Pageros mjukvaruplattform. För mer information om 
tredjepartsapplikationer se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning 
– Egenutvecklade applikationer och tredjepartsapplikationer”.

Per den 30 juni 2021 har Bolaget samarbeten med fler än 
85 partners. Pagero ser partners som en nyckelfaktor för 
framtida försäljningstillväxt och Bolaget har som ambition 
att majoriteten av dess nyförsäljning inom fem år ska vara 
influerad av partners. Därför accelererar Bolaget sitt fokus 
på försäljning genom partners, vilket främst sker genom 
utveckling av partnernätverket. I takt med att partnernät-
verket växer bedömer Bolaget att kundanskaffningskost-
nader kommer minska till en allt lägre andel per intäkts-
krona.

Självserviceplattform
Pageros plattform har en inbyggd självservicefunktionalitet  
som låter kunder själva söka upp och ansluta sig till nya 
handelspartners genom Pageros digitala handelspartner-
katalog. Syftet med självserviceplattformen är att erbjuda 
användare ett komplement av tjänster såsom möjlighet 
att via Pagero Store lägga till applikationer och övriga 
funktioner, såsom ytterligare användarlicenser samt utöka 
nätverket. När kunder önskar utöka sitt erbjudande via 
självserviceplattformen blir kunden kontaktad av Pageros 
sälj team. 

Tack vare att kunder ansluter sig till Pagero genom själv-
serviceplattformen minskar Pageros försäljningsrelaterade 
kostnader. Självserviceplattformen möjliggör även en ökad 
möjlighet till skalbarhet av Pageros produkter eftersom 
Bolaget inte behöver lägga lika mycket resurser på varje 
ny kund i samband med implementation av funktionalite-
ter. Självserviceplattformen är en försäljningskanal som 
Bolaget anser kommer bli allt viktigare i framtiden varpå 
utveckling av denna prioriteras.

Nästa generations självserviceplattform
Nästa generations självserviceplattform kommer att inklu-
dera en rad nya funktioner. Utrullning av dessa funktioner 
har påbörjats under andra halvan av 2021 och förväntas 
färdigställas under 2022. Nästa generations självservice-

plattform kommer exempelvis att inkludera automatiskt 
genererade applikations- och funktionsrekommendationer 
baserat på användarbeteende, automatisk utcheckning och 
fakturering samt digitala integrationsguider, förbättrad digi-
tal handelspartnerkatalog för att underlätta för användare 
att hitta och ansluta till nya handelspartners samt förbättra-
de API-möjligheter för partners. Dessa funktioner utgör ett 
viktigt steg för att möjliggöra att en större andel av Bolagets 
framtida försäljning kan ske genom självserviceplattformen 
och således minska försäljningskostnaderna per kund.

AKTIVITETER FÖR UTVECKLING

Pagero genomför främst utvecklingsaktiviteter på eget 
initiativ och till en mindre del på kunders begäran. Bolaget 
fokuserar på en långvarig utveckling av nätverket varpå 
resurser främst läggs på att utveckla generella produkter 
som vänder sig till samtliga användare, snarare än på kund-
specifika projekt. Därför fokuserar Pagero vid Prospektets 
avgivande främst på utveckling som leder till förbättring av 
självserviceplattformen, att fler kunder ansluter sig till Platt-
formen och att nätverkets räckvidd ökar. Bolagets mjukva-
ruplattform är uppbyggd på en arkitektur av mikrotjänster 
vilket underbygger driftsäkerhet och möjliggör skalbara ut-
vecklingsteam som kan jobba tillsammans och oberoende. 
Utvecklingsteamen jobbar med en snabbrörlig och tekniskt 
obunden approach samt utvecklar mjukvaruplattformen 
kontinuerligt med dagliga implementationer.

Utvecklingsteam 
Pageros mjukvaruplattform har utvecklats av Bolagets 
globala utvecklingsteam. De utvecklar kontinuerligt mjuk-
varuplattformen för att stärka Bolagets produktutbud 
och upprätthålla Pageros konkurrensfördelar. Pagero har 
fyra produktutvecklingsteam som sitter i Göteborg och 
Stockholm i Sverige, Colombo i Sri Lanka samt Oberhausen 
i Tyskland. Produktutvecklingsteamen är indelade i mindre 
grupper bestående av cirka fyra till fem individer. 

Under 2020 investerade Pagero över 180 000 timmar i 
utvecklingsaktiviteter samt implementerade 2 732 mjuk-
varuuppdateringar. Mellan åren 2018 till 2020 investerade 
Pagero i snitt 23 procent av nettoomsättningen på utveck-
lingsaktiviteter. Per den 30 juni 2021 hade Pagero över 90 
anställda inom utvecklingsteamet och med förvärvet av 
Gosocket utökas teamet med ytterligare över 25 heltids-
anställda fördelade på två utvecklingsteam i Mexico och 
Chile, vilket tillför över 50 000 investerade timmar i utveck-
lingsaktiviteter per år.

Mjukvaruplattformens historiska utveckling
Pagero har genom åren investerat i att utveckla en moln-
baserad mjukvaruplattform. Redan från start har mjukva-
ruplattformen utvecklats i syfte att ha en infrastruktur som 
enkelt kan utvecklas i takt med att nya behov uppstår. 
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Under 2012 påbörjades utvecklingen av mikrotjänster för att 
bygga en mer skalbar och robust mjukvaruplattform. För att 
uppnå målet att koppla samman alla affärssystem krävs att 
mjukvaruplattformen kan hantera alla typer av format på 
dokument som används i O2C- och P2P-processen, därför på-
börjades utvecklingen av en formatoberoende mjukvaruplatt-
form 2013. Under 2015 påbörjades användandet av noSQL 
databas, vilket innebär att data kan lagras på ett annat sätt än 
i tabellformat. Kubernetes och OpenStack är två funktioner 
som implementerades under 2019. Dessa två funktioner 
bidrar till ökad skalbarhet av mjukvaruplattformen.

Bolaget har accelererat sina investeringar i mjukvaruplatt-
formen för att göra den robust och skalbar samt för att 
tillförse den med ytterligare värdeadderande tjänster för 
att understödja Pageros expansionsfas.

Viktiga mjukvaruplattformsegenskaper

Multitenant
Pageros mjukvaruplattform är multitenant, vilket bland 
annat innebär att det finns en version av plattformen för 
alla kunder. En plattform med multitenant arkitektur har 
flertalet fördelar såsom kostnadseffektivt underhåll och 
snabb uppdatering av nya funktioner.

Molnbaserad
Mjukvaruplattformen är byggd på en molnbaserad infra-
struktur vilket möjliggör en skalbarhet med global räckvidd 
utan begränsningar från äldre förlegade system. Infra-
strukturen möjliggör även att datakapacitet kan skalas ned 
och upp i realtid.

REST-API 
Pageros kunder använder mjukvaruplattformen i ett web-
baserat gränssnitt som kommunicerar med ett back-end, 
vilket möjliggörs genom REST API-funktionalitet. REST-lös-
ningen gör det enkelt att implementera, förstå och felsöka 
kod samt underlättar utveckling av partnerapplikationer 
kopplade till Bolagets plattform.

Mikrotjänster
Pageros mjukvaruplattform är uppbyggd på mikrotjänster 
vilket möjliggör skalbar arkitektur och bidrar till snabb och 
smidig leverans av nya funktionaliteter. Dessa positiva 
egenskaper är särskilt fördelaktiga i Pageros fall där leve-
ranser av nya funktionaliteter är vanligt förekommande. 
Vidare underlättar arkitektur av mikrotjänster systemöver-
vakning och service av plattformens olika beståndsdelar.

Flexibel integrationsmjukvara
Pageros plattform är byggd för att kunna hantera minst  
1 000 specifika format och 120 publika format per den 30 
juni 2021. Möjligheten att hantera en stor mängd format 
skapar flexibilitet i Pageros förmåga att skapa sömlös inte-
gration av olika sorters affärssystem och dokumenttyper.

Säker plattform som följer regelverk och standarder
En stor mängd befintliga och kommande regleringar röran-
de säkerhetsstandarder och föreskrifter har underbyggt ett 

högt fokus på informationssäkerhet inom Bolaget. En hög 
nivå av informationssäkerhet är särskilt viktigt eftersom 
Pagero hanterar stora mängder dokument och känslig 
information. Bolaget har sedan länge haft ett proaktivt 
förhållningssätt till informationssäkerhet vilket möjliggjort 
att man kunnat dra fördel av det regulatoriska klimatet. Bo-
laget verkar kontinuerligt efter att plattformen ska uppfylla 
gällande dataskyddsregler (till exempel GDPR och CCPA).

Infrastruktur för informationssäkerhet
Pageros datacenter är bemannande dygnet runt och är 
fysiskt skyddade i enlighet med tillämpliga industristandar-
der för inbrottslarm, brandskydd och översvämning. Platt-
formen består av säkra kommunikationsprotokoll för att 
försäkra att överförd information inte kan nås av otillbörlig 
personal och tredje parter. Supportpersonal på Bolaget 
når bara känslig information på Pagero Online efter två-
faktorsautentisering. Vidare utvecklas ständigt befintliga 
system och rutiner för risk- och incidenthantering parallellt 
med att personalen utbildas i medvetenhet och kunskap 
om informationshantering.

IT-kontroll och säkerhetsstandarder
För att möta kunders krav på säkerhet använder Pagero 
ramverket Trust Service Principles och efterlever externa 
standarder ISAE 3000 – SOC2 TYPE 2 och ISAE 3402 – SOC1 
TYPE 2. De två oberoende granskningsföretagen Transcen-
dent Group och Mazars reviderar efterlevnaden och ger 
ett årligt uttalande av hur väl Bolaget uppfyller principer 
och kriterier för förtroendetjänster enligt dessa standar-
der. Bolaget har även ett nära samarbete med Outpost24, 
ett sårbarhets- och hothanteringsföretag som erbjuder 
branschledande lösningar för att hjälpa företag identifiera 
och förebygga svagheter i sina nätverk.

Sedan oktober 2014 är det obligatoriskt för leverantörer 
av informations- och kommunikationsteknologi till brittisk 
offentlig sektor att uppfylla Cyber Essentials riktlinjer för 
hantering av personuppgifter och produktkvalitet. Pagero 
certifierades 2016 och har rätt att använda Cyber Essenti-
als logotyp för att intyga att Bolaget uppfyller reglerna.

Bankreglering
Pagero har support för att signera överföringar med 
BankID och Freja eID. Vidare efterlever Pagero ISO20022 
som är en vedertagen internationell standard för finan-
siella elektroniska överföringar. Pagero har även påbörjat 
utveckling av infrastruktur som kommer möjliggöra mjuk-
varuplattformsanvändare att, skapa verifieringskedjor och 
koppla upp sig till P27 via plattformen.

FÖRVÄRV AV GOSOCKET

Pagero offentliggjorde den 4 augusti 2021 att Bolaget 
förvärvat en majoritetsandel i Gosocket (”Förvärvet”). 
Förvärvet är en viktig del för fortsatt tillväxt i Latinamerika 
och för att kunna erbjuda en sömlös integrerad lösning för 
P2P och O2C som säkerställer regelefterlevnad.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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Gosocket grundades 2001 i Chile och tillhandahåller en 
plattform för elektroniskt utbyte av dokument baserat 
på digital signatur. Plattformen är utvecklad enligt de 
regelverk för e-faktura som har fastställts av skattemyn-
digheterna i de länder där Gosocket är aktivt. Under 2011 
blev Gosocket det första öppna nätverket för att hantera 
e-dokument i enlighet med flerparten av skattemyndighe-
ters regelverk i Latinamerika. Vidare har Gosocket kommit 
att tillhandahålla lösningar för att hjälpa kunder hantera 
och digitalisera dess leveranskedjor genom den nyligen 
lanserade produkten Smart Supply (en leverantörsportal i 
ett öppet nätverk som automatiserar hantering av digitala 
affärsdokument). Per den 30 juni 2021 är Gosocket en 
ledande plattform för att hantera e-dokument enligt regu-
latoriska krav i regionen. Pagero och Gosocket har haft ett 
framgångsrikt partnerskap sedan 2019.

I flera latinamerikanska länder (exempelvis Chile, Brasilien 
och Peru) finns omfattande krav på signering vid överfö-
ringar av varor mellan köpare och leverantörer. Nedan 
följer ett exempel på hur en process vid överföring av 
varor mellan en köpare och en leverantör kan se ut i ljuset 
av e-dokumenthantering:
•  Leverantören rapporterar digitalt till sin skattemyndighet 

varpå myndigheten godkänner med ett digitalt kvitto.

•  När köparen mottar varorna och fakturan från leverantö-
ren rapporterar köparen digitalt till sin skattemyndighet 
som därefter utfärdar ett digitalt kvitto till köparen.

Ett utbyte av varor medför därmed två rapporteringar till 
myndigheter och tre överföringar av e-dokument. Den 
beskrivna processen återfinns särskilt i Latinamerika och 
medför stora volymer av e-transaktioner inom ramen för 
de flesta affärsrelationer. Under tolvmånadersperioden 
som avslutades den 30 juni 2021 behandlade Gosockets 
plattform drygt 400 miljoner digitala kvitton från myndig-
heter och drygt 220 miljoner e-fakturor.

Gosockets huvudkontor ligger i San Jose, Costa Rica och 
företaget har kontor i fem länder med 120 anställda per 
den 30 juni 2021. Företagets kundbas består av stora, 
medelstora och små företag och uppgick till fler än 13 000 
kunder i tio länder per den 30 juni 2021. Bland dessa kun-
der finns cirka 250 000 registrerade användare och cirka 1 
500 betalande kunder. Gosocket planerar att utvidga sina 
erbjudanden till tre ytterligare länder under 2021.

Per den 31 december 2020 uppgick Gosockets ARR till 68 
MSEK och under räkenskapsåret som avslutades 31 december 
2020 uppgick nettoomsättningen till 79 MSEK. Per den 30 juni 
2021 uppgick ARR till 73 MSEK och för sexmånadersperioden 
som avslutades 31 juni 2021 uppgick nettoomsättningen till 43 
MSEK. Företagets största marknader är Chile, Costa Rica och 
Mexiko, där Chile står för 52 procent, Costa Rica för 18 procent 
och Mexiko för tio procent av Gosockets nettoomsättning 
under sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni.

Skäl för förvärvet av Gosocket
Förvärvet av Gosocket medför en rad möjligheter och för-
delar för Pagero såväl som dess kunder och partners vilka 
beskrivs nedan.

Gosocket erbjuder en kompletterande lösning som passar 
sömlöst in i Pageros befintliga kunderbjudande 
Bolaget bedömer att fram till och med  Pagero och Gosock-
et inledde ett partnerskap i 2019 fanns det ingen aktör i 
Latinamerika som kunde erbjuda en lösning för en automa-
tiserad P2P- och O2C-process som samtidigt är uppkopplad 
mot myndigheter och därmed kan tillgodose fullständig 
regelefterlevnad. Samarbetet mellan Pagero och Gosocket 
har visat sig framgångsrikt vilket har föranlett Förvärvet som 
ett naturligt nästa steg i båda bolagens utveckling. Genom 
att sömlöst integrera Gosockets plattform i Pageros via en 
enda uppkoppling stärker Bolaget dess kunderbjudande 
kopplat till latinamerikanska myndigheter. En sådan lösning 
har länge efterfrågats från Pageros kunder i USA vilket har 
varit en av drivkrafterna till genomförandet av Förvärvet.

Skapar en verkligt global aktör och accelererar utveck-
lingen mot att bli världens största öppna affärsnätverk 
Utöver att skapa mervärde för kunder i termer av sömlös 
uppkoppling till myndigheter i Latinamerika leder integre-
ringen av Gosockets plattform i Pageros till ökad räckvidd i 
nätverket och distribution i regionen. Per den 30 juni 2021 
uppgick antalet kunder i Pagero inklusive Gosocket till 
fler än 69 000 kunder i över 140 länder med anställda i 20 
länder fördelat på 31 kontor. Andelen fakturerad försälj-
ning från utanför Skandinavien för sexmånadersperioden 
som avslutades den 30 juni  2021 ökade från 58 procent 
till 66 procent i och med förvärvet av Gosocket. Förvärvet 
är ett naturligt steg för Pagero i dess utveckling mot att bli 
världens största öppna affärsnätverk.

Betydande möjligheter för korsförsäljning
Genom att introducera Pageros erbjudande till Gosockets 
kunder i Latinamerika får dessa tillgång till Pageros full-
ständiga nätverk för utbyte av digitala affärsdokument och 
samtliga handelspartners däri. Gosockets kunder inkluderar 
stora företag som exempelvis Walmart, Adidas, Sony och 
Kellogg’s utöver en lång lista av små och medelstora företag 
vilket medför betydande möjligheter för Pagero att sälja 
sina produkter och tjänster till Gosockets kundbas. Bolaget 
anser dessutom att de kan stärka relationen till befintliga 
kunder till Pagero som överlappar med Gosockets kundbas.

Stärker Pageros redan välinvesterade utvecklingsplattform
Tillsammans med Gosocket stärker Pagero sin redan 
välinvesterade utvecklingsplattform med ett globalt 
utvecklingsteam för att kontinuerligt utveckla plattformen 
och kunderbjudandet. Med Gosockets drygt 25 utvecklare 
som investerar över 50 000 timmar i utvecklingsaktiviteter 
per år kommer den sammanslagna entiteten att bestå av 
över 115 anställda inom utvecklingsteamet fördelat på sex 
länder som sammantaget har kapacitet att årligen lägga 
över 230 000 timmar på utvecklingsaktiviteter. På sikt kan 
Pagero komma att använda Gosockets expertis till att 
utveckla lösningar inom regelefterlevnad mot myndigheter 
globalt likt Gosockets erbjudande i Latinamerika.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Organisationsstruktur 

Anställda
Pagero hade cirka 424 heltidsanställda per den 30 juni 
2021, exklusive konsulter och tillfällig personal. De anställ-
da var vid samma tidpunkt spridda över 26 kontor i 14 
länder. Fördelningen mellan män och kvinnor på heltidsan-
ställda var 67 procent män och 33 procent kvinnor, och 59 
procent arbetade i Skandinavien medan 41 procent arbe-
tade i övriga delar av världen. I samband med förvärvet av 
Gosocket 2021 ökar antalet anställda till 544 och förvärvet 
tillför särskilt kompetens inom utvecklingsaktiviteter och 
regelefterlevnad. Förutom heltidsanställda anlitade Pagero 
per den 30 juni 2021 konsulter och annan tillfällig personal 
motsvarande 36 heltidstjänster.

Pagero lägger stor vikt vid att behålla och attrahera anställ-
da som är gynnsamma för företagets kultur och utveckling 
av både mjukvaruplattformen och företaget i helhet. För 
att hålla nere rekryteringskostnader och förkorta ledtider 
har Bolaget upprättat ett internt rekryteringsteam samt 
utvecklat en databas med potentiella kandidater. Bolagets 
kultur värdesätts högt och är underbyggt på de tre grun-
derna respekt, inkluderande och en meritbaserad miljö. Till 
följd av detta har Pagero haft en låg personalomsättning 
om cirka sju procent på gruppnivå och endast cirka två 
procent i utvecklingsteamet under 2020. 
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MILJÖ OCH HÅLLBARHET
 
Pagero anser att hållbarhet är viktigt för Bolaget och men-
ar att det är först när verksamheter blir digitaliserade som 
de på allvar kan bli miljövänliga. Genom att bli pappersfria 
sparar företag både träd och minimerar utsläpp kopplat 
till transport och produktion av papper. Användare kan ge-
nom Pageros plattform i realtid kalkylera sitt miljöavtryck 
och se hur mycket energi som sparas genom att använda 
sig av Pageros miljöpanel. Vidare anser Bolaget att flöden 
av pappersbaserade dokument inte är lika lätta att spåra 
som digitala flöden, vilket innebär att användandet av 
digitala fakturor kan minska momsgapet.

Pagero har identifierat Agenda 2030 och personuppgifter 
och integritet som särskilt viktiga områden för Bolagets 
hållbarhetsagenda. 

Agenda 2030
Pagero värdesätter Agenda 2030 och jobbar aktivt med 
mål 3, 12 och 16 bland de globala målen för hållbar utveck-
ling. 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
När Pagero hjälper företag minska sin pappersförbrukning 
genom att bli mer digitala minskar utsläpp av luftför-
oreningar och avfall, vilket stöttar miljön och miljoner 
människor runt om i världen. Baserat på Bolagets bedöm-
ning har kunder exempelvis sparat mer än 174 000 träd 
under 2020 genom att använda Pageros plattform.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Pagero hjälper bolag att i realtid få en korrekt och pålit-
lig tillsyn över deras dagliga verksamhet. En ökad tillsyn 
leder till mindre avfall och bättre användande av resurser. 
Under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2021 genomfördes fler än 47 miljoner e-transaktioner via 
Bolagets plattform

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 
Bolaget stödjer utveckling av starka och effektiva institu-
tioner. Genom att möjliggöra fullständig öppenhet och 
ansvarsskyldighet för företag, får myndigheter hjälp med 
att minska momsgapet och öka transparens i företags 
verksamheter. Utöver att Pagero anser sig vara en pålitlig 
rådgivare till myndigheter hjälper Bolaget organisationer 
och företag att utnyttja det verkliga värdet av digitalisering. 
Pagero bedömer att det är möjligt för stater och myndig-
heter att uppnå ett nollprocentigt skattegap i framtiden 
genom att digitalisera dokumentflöden.

Personuppgifter och integritet
Pagero värnar högt om användares personuppgifter och 
integritet för att säkerställa tillit och skydda intressenters 
privatliv och affärsinformation. Att skydda känslig informa-
tion har kommit att bli särskilt viktigt i och med att Pagero 
hanterar större datavolymer. För att säkerställa trygg da-
tahantering arbetar Bolaget bland annat med transparens, 
efterlevnad av regelverk och standarder, och med interna 
principer som alla på Pagero måste följa. För en beskriv-
ning av hur Pagero jobbar med dessa frågor, se ”Verksam-
hetsbeskrivning – Säker plattform som följer  
regelverk och standarder”.
 

GENOMSNITTLIGT ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA PER GEOGRAFISK REGION
1 januari–  

31 december  
2018

1 januari–  
31 december  

2019

1 januari– 
31 december  

2020

1 januari– 
30 juni  

2021

1 januari– 
30 juni 2021  

(inkl. Gosocket)

Sverige 154 177 203 241 241

Tyskland 38 45 52 62 62

Spanien 18 23 32 38 38

Finland 11 14 20 26 26

UK 6 7 10 11 11

Australien - 1 6 7 7

Förenade Arabemiraten 3 3 5 9 9

USA 1 2 4 9 9

Norge 3 3 3 3 3

Frankrike 1 2 2 2 2

Singapore - - 2 2 2

Irland 1 1 1 1 1

Italien - 1 1 1 1

Indien - 2 1 - -

Chile - - - - 55

Mexiko - - - - 24

Costa Rica - - - - 17

Colombia - - - - 15

Peru - - - - 9

Total 236 281 342 424 544
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Utvald finansiell information
Koncernen i dess nuvarande form bildades i januari 2019 då Bolaget (Koncernens nuvarande moderbolag 
Pagero Group AB) förvärvade samtliga aktier Pagero AB genom en nyemission med betalning i apportegendom, 
det tidigare moderbolaget för koncernen. Bolaget bildades i syfte att bli nytt moderbolag i Koncernen och har 
inte bedrivit någon verksamhet innan förvärvet.

Nedanstående finansiell information för räkenskapsåren 2020 och 2019 har hämtats från Koncernens samman-
slagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 31 december 2019 
som har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU (”IFRS”), 
årsredovisningslagen (1995:1554) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 (komplette-
rande redovisningsregler för koncerner) och har reviderats av Koncernens revisor. De sammanslagna rapporter-
na inklusive revisorsrapport avseende dessa rapporter återfinns i avsnittet ”Historisk finansiell information”.

Den finansiella informationen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 har hämtats från 
Pagero AB:s årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 som har upprättats i 
enlighet med IFRS, årsredovisningslagen (1995:1554) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer 
RFR 1 (kompletterande redovisningsregler för koncerner) och har reviderats av Koncernens revisor. Årsredovis-
ningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 införlivas genom hänvisning i Prospektet.

Den finansiella informationen för perioden 1 januari–30 juni 2021 med jämförelsesiffror för motsvarande period 
2020 har hämtats från Koncernens delårsrapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021 
som har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering såsom den antagits av EU och har översiktligt gran-
skats av Koncernens revisor. Delårsrapporten inklusive revisorsrapport återfinns i avsnittet ”Historisk finansiell 
information”.

Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och finansiell översikt”, ”Kapitalise-
ring, skuldsättning och annan finansiell information” och ”Historisk finansiell information” samt Pagero AB:s årsredo-
visning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 som införlivas genom hänvisning. 

UTVALD FINANSIELL INFORMATION



Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ)       59

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

1 januari–  
30 juni 2021

1 januari–  
30 juni 2020 2020 2019 201894

TSEK
Översiktligt 

granskad
Översiktligt 

granskad Reviderad Reviderad Reviderad

Nettoomsättning 187 052 170 730 348 207 310 260 264 936

Aktiverat arbete för egen räkning 39 471 35 240 72 345 64 812 50 697

Kundanskaffningskostnader 3 750 4 494 16 536 13 036 10 933

Övriga rörelseintäkter 946 1 021 1 015 1 004 2 302

Rörelsens intäkter 231 218 211 484 438 103 389 112 328 868

Rörelsens kostnader

Direkta försäljningskostnader -21 913 -22 791 -45 141 -39 062 -39 308

Övriga externa kostnader -51 275 -48 388 -96 693 -104 854 -98 978

Personalkostnader -166 926 -131 358 -273 460 -223 412 -177 331

Rörelseresultat före avskrivningar -8 896 8 948 22 809 21 783 13 249

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -51 302 -47 461 -96 742 -84 434 -55 481

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933 -62 650 -42 232

Finansiella intäkter 113 136 265 36 33

Finansiella kostnader -4 527 -6 034 -12 582 -10 211 -31 408

Resultat före skatt -64 612 -44 411 -86 250 -72 825 -73 607

Inkomstskatt 933 3 260 1 419 213 -3 743

Periodens resultat -63 680 -41 151 -84 831 -72 612 -77 349

Poster som kan återföras i resultaträkningen

Periodens omräkningsdifferenser vid  
omräkning av utländska verksamheter 2 430 4 499 -6 428 3 393 3 281

Summa totalresultat för perioden -61 250 -36 652 -91 259 -69 219 -74 068

94 Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION



60    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

30 juni  
2021

30 juni 
2020

31 december 
2020

31 december 
2019

31 december 
201895

TSEK
Översiktligt 

granskad
Översiktligt 

granskad Reviderad Reviderad Reviderad

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt belopp – – 28 032 – 7 863

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 198 961 164 614 181 460 152 363 120 121

Teknologi 4 643 7 077 5 254 8 675 11 456

Kundrelationer 47 890 57 562 50 991 61 065 67 576

Varumärken 17 530 21 035 18 754 22 381 24 924

Goodwill 180 346 186 054 178 943 185 303 182 761

Nyttjanderätter 50 537 34 640 27 341 25 623 3 496

Kundanskaffningskostnader 8 140 7 761 10 722 9 124 5 810

Maskiner, Inventarier och installationer 19 963 17 425 14 137 13 506 13 078

Uppskjutna skattefordringar 19 949 19 570 19 916 19 649 18 837

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 917 1 891 2 876 1 966 3 038

Summa anläggningstillgångar 550 876 517 629 510 394 499 656 451 095

Omsättningstillgångar

Varulager 46 61 61 61 63

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 73 522 68 155 94 778 80 970 57 169

Aktuella skattefordringar 2 662 2 256 991 7 170 –

Övriga fordringar 2 898 2 531 3 145 2 089 4 946

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 596 19 136 19 509 18 873 17 450

Summa kortfristiga fordringar 98 677 92 078 118 423 109 101 79 565

Likvida medel 166 920 12 980 210 849 15 591 18 272

Summa omsättningstillgångar 265 643 105 119 329 333 124 753 97 899

SUMMA TILLGÅNGAR 816 519 622 749 867 759 624 409 556 858

95 Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.
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30 juni  
2021

30 juni 
2020

31 december 
2020

31 december 
2019

31 december 
201895

TSEK
Översiktligt 

granskad
Översiktligt 

granskad Reviderad Reviderad Reviderad

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 334 169 1 302 167 1 117

Övrigt tillskjutet kapital 850 704 559 830 848 702 547 976 463 089

Reserver 2 430 4 499 993 6 649 4 027

Balanserat resultat (inklusive periodens 
resultat) -457 400 -350 040 -393 720 -308 889 -236 277

Summa eget kapital 397 068 214 457 457 276 246 673 231 957

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 147 500 130 045 100 836 90 064 267

Konvertibla lån – – – – 11 858

Uppskjutna skatteskulder 15 578 17 914 17 221 20 292 21 913

Leasingskuld 39 184 18 822 10 580 11 497 –

Summa långfristiga skulder 202 262 166 782 128 636 121 853 34 038

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit – 22 237 – 35 794 46 896

Skulder till kreditinstitut – 20 000 46 702 10 132 678

Konvertibla lån – – – 11 858 –

Leasingskuld 11 845 16 114 16 398 13 180 –

Leverantörsskulder 38 059 28 409 25 481 36 608 31 871

Aktuell skatteskuld – – – – 1 347

Övriga skulder 18 148 42 455 45 491 44 218 120 079

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 149 137 112 295 147 774 104 093 89 992

Summa kortfristiga skulder 217 189 241 510 281 846 255 883 290 863

Summa eget kapital och skulder 816 519 622 749 867 759 624 409 556 858

95 Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

1 januari–  
30 juni 2021

1 januari–  
30 juni 2020 2020 2019 201896

TSEK
Översiktligt 

granskad
Översiktligt 

granskad Reviderad Reviderad Reviderad

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933 -62 650 -42 232

Ej kassaflödespåverkande poster 51 302 47 461 96 742 84 434 55 481

Erhållen ränta 113 136 265 36 33

Erlagd ränta -4 149 -5 488 -11 549 -10 211 -2 579

Betald inkomstskatt -2 735 -1 753 -4 174 -10 669 -1 217

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -15 667 1 843 7 350 939 9 486

Ökning/minskning av varulager 15 – – 1 2

Ökning/minskning av kundfordringar 21 256 12 815 -13 808 -23 801 -3 414

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar -1 510 4 209 4 487 1 365 -5 590

Ökning/minskning av leverantörsskulder 12 577 -8 200 -11 127 4 737 8 810

Ökning/minskning av övriga rörelseskulder -898 6 190 54 002 10 821 3 793

Kassaflöde från förändringar i  
rörelsekapital 31 440 15 014 33 554 -6 876 3 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 773 16 856 40 904 -5 937 13 087

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -52 263 -48 658 -95 614 -81 034 -77 662

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 535 -7 173 -5 968 -7 252 -6 767

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för  
förvärvade likvida medel -20 415 – – – -206 103

Förändring finansiella anläggningstillgångar 83 75 -795 1 072 -772

Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 130 -55 757 -102 378 -87 214 -291 305

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån – 49 847 49 841 110 001 251 274

Amortering av lån -8 638 – -19 127 -101 195 -1 323

Förändring av checkräkningskredit – -13 558 -35 794 -11 102 30 670

Nyemissioner 30 066 – 261 813 92 765 7 693

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 427 36 290 256 732 90 469 -288 314

Förändring av likvida medel -43 930 -2 611 195 259 -2 682 10 097

Likvida medel vid periodens början 210 849 15 591 15 591 18 272 8 175

Likvida medel vid periodens slut 166 920 12 980 210 849 15 591 18 272

96 Hämtat från den konsoliderade årsredovisningen för Pagero AB och för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.
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NYCKELTAL (IFRS)

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Nettoomsättning 187 052 170 730 348 207 310 260 264 936

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933 -62 650 -42 232

Periodens resultat -63 680 -41 151 -84 831 -72 612 -77 349

Resultat per aktie före utspädning, SEK -4,81 -3,63 -7,38 -6,493 -7,58

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE DEFINIERAS ENLIGT IFRS

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Antal kunder i plattformen, tusental 56,0 43,7 49,6 38,2 26,9

Tillväxt i antal kunder i plattformen, % 28% 33% 30% 42% 31%

Antal e-transaktioner, miljoner 25,1 20,1 42,3 38,5 31,1

Tillväxt i antal e-transaktioner, % 25% 7% 10% 24% 60%

Nettoomsättningstillväxt, % 10% 14% 12% 17% 46%

Organisk nettoomsättningstillväxt, % 10% 14% 12% 17% 13%

Annualised recurring revenue 370 298 309 089 350 963 295 660 241 684

Tillväxt i annualised recurring revenue, % 20% 16% 19% 22% 43%

Återkommande intäkter 169 182 148 743 302 746 270 224 231 079

Tillväxt i återkommande intäkter, % 14% 17% 12% 17% 51%

Bruttovinst 165 138 147 939 303 066 271 197 225 628

Bruttomarginal, % 88% 87% 87% 87% 85%

EBITDA -8 896 8 948 22 809 21 783 13 249

EBITDA-marginal, % -4,8% 5,2% 6,6% 7,0% 5,0%

EBITA -20 118 -2 209 621 -208 8 162

EBITA-marginal, % -10,8% -1,3% 0,2% -0,1% 3,1%

Nettorörelsekapital -106 620 -91 019 -100 262 -75 756 -163 725

Nettorörelsekapital som andel av  
nettoomsättningen, % -29% -27% -29% -24% -62%

Nettoskuld -19 420 159 302 -63 311 132 258 117 050

Soliditet, % 48,6% 34,4% 52,7% 39,5% 41,7%

NYCKELTAL
Pagero använder vissa finansiella nyckeltal vid sin analys 
av verksamheten och dess utveckling som inte definieras 
i enlighet med IFRS. Ett sådant icke IFRS-baserat nyckeltal 
mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finan-
siell ställning eller kassaflöden men exkluderar eller inklu-
derar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det 
mest jämförbara nyckeltalet som definieras enligt IFRS.

Pagero anser att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull 
information till Bolagets styrelse, ägare och investerare då 
de möjliggör en utvärdering av aktuella trender och Bola-
gets prestation på ett bättre sätt i kombination med andra 
nyckeltal som beräknas enligt IFRS. Eftersom inte alla note-
rade bolag beräknar dessa finansiella nyckeltal på samma 
sätt är det inte säkert att informationen är jämförbar med 
andra bolags nyckeltal med samma benämningar. Dessa 
finansiella nyckeltal ska därför inte ses som en ersättning 
för mått som definieras enligt IFRS.
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DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nyckeltal Definition Bakgrund till användande av nyckeltal

Antal kunder i plattformen, 
tusental

Alla företag som använder någon av Page-
ros tjänster räknas som kunder även om de 
inte betalar för detta.

Ett mått för att bedöma tillväxten av antal 
kunder som använder Pageros tjänster.

Tillväxt i antal kunder i
plattformen, %

Förändring i antal kunder för innevarande 
period jämfört med motsvarande period 
föregående år.

Måttet ger Pagero möjlighet att jämföra till-
växten i antal kunder mellan olika perioder.

Antal e-transaktioner, miljoner Antal elektronisk överföringar av  
e-dokument.

Ett mått för att bedöma aktiviteten på  
Pageros plattform.

Tillväxt i antal  
e-transaktioner, %

Förändring i antal e-transaktioner för inne-
varande period jämfört med motsvarande 
period föregående år.

Måttet ger Pagero möjlighet att jämföra 
tillväxten i antal e-transaktioner mellan 
olika perioder.

Nettoomsättningstillväxt, % Förändring i nettoomsättning för inneva-
rande period jämfört med motsvarande 
period föregående år.

Nettoomsättningstillväxten möjliggör för  
Pagero att jämföra tillväxten mellan olika 
perioder samt med den övergripande 
marknaden och konkurrenterna.

Organisk nettoomsättnings-
tillväxt, %

Nettoomsättning justerat med förvärvs- 
och avyttringseffekter jämfört med netto-
omsättning samma period föregående  
år.

Organisk nettoomsättningstillväxt gör 
det möjligt för Pagero att övervaka den 
underliggande nettoomsättningstillväxten 
exklusive effekterna av eventuella förvärv.

Annualised recurring  
revenue (“ARR”)

Kontrakterade intäkter kommande 12  
månader samt transaktionsintäkter  
rullande 12 månader. Dessa intäktsström-
mar faktureras och periodiseras över 12 
månader varpå ARR kan vara högre än 
nettoomsättningssiffran.

ARR är ett mått på de intäkter som förvän-
tas vara repetitiva under de kommande 12 
månaderna eller längre. Underlättar vidare 
jämförelse med branschen.

Tillväxt i annualised recurring  
revenue, %

Tillväxt i ARR visar den procentuella  
ökningen av tillväxten i ARR i förhållande  
till föregående period.

Måttet ger Pagero möjlighet att jäm föra 
tillväxten mellan olika perioder samt i för-
hållande till branschen.

Återkommande intäkter Intäkter av årligen återkommande karaktär 
och avser intäkter från licens- och transak-
tionsförsäljning.

Måttet ger en indikation på hur stor del av 
Pageros intäkter som var återkommande 
under en viss period och anses väsentligt 
för branschjämförelse.

Tillväxt i återkommande  
 intäkter, %

Tillväxt i återkommande intäkter visar den 
procentuella förändringen av tillväxten i 
återkommande intäkter i förhållande till 
föregående period.

Måttet ger Pagero möjlighet att jäm föra 
tillväxten mellan olika perioder samt i för-
hållande till branschen.

Bruttovinst Nettoomsättning för perioden reducerat 
med direkta försäljningskostnader.

Utgör bruttovinst från försäljning.

Bruttomarginal, % Bruttovinst i förhållande till nettoomsätt-
ning.

Måttet används för att visa på Pageros 
brutto intjäningsförmåga.
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Nyckeltal Definition Bakgrund till användande av nyckeltal

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och ned-
skrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar.

Syftet är att bedöma Pageros operationella 
aktiviteter. Måttet är ett komplement till 
rörelseresultat.

EBITDA-marginal, % EBITDA i procent av Pageros nettoomsätt-
ning.

Måttet ger en indikation på Pageros intjä-
ningsförmåga.

EBITA Rörelseresultat före avskrivningar och ned-
skrivningar av immateriella tillgångar.

Syftet är att bedöma Pageros operationella 
aktiviteter. EBITA är ett komplement till 
rörelseresultat.

EBITA-marginal, % EBITA i procent av Pageros nettoomsätt-
ning.

Måttet ger en indikation på Pageros intjä-
ningsförmåga.

Nettorörelsekapital Omsättningstillgångar exklusive kassa och 
bank reducerat med kortfristiga icke-ränte-
bärande skulder.

Måttet används eftersom det visar bind-
ning av kortfristigt kapital i verksamheten 
och ökar förståelsen för förändringar i kas-
saflödet från den löpande verksamheten.

Nettorörelsekapital som  
andel av nettoomsättningen, %

Nettorörelsekapital i procent av netto-
omsättningen.
Nettoomsättningen baseras på rullande 
tolvmånadersperioder.

Måttet visar det kortfristiga bundna kapita-
let i verksamheten över tid i förhållande till 
nettoomsättningen.

Nettoskuld Långfristiga och kortfristiga räntebärande 
skulder reducerat med finansiella till-
gångar.

Nettoskuld är ett mått som visar Pageros 
totala faktiska skuldsättning.

Soliditet, % Eget kapital/totala tillgångar. Måttet belyser Pageros finansiella stabilitet.
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AVSTÄMNINGSTABELLER

Nedanstående tabeller återspeglar beräkningen av alternativa nyckeltal utifrån Pageros IFRS-baserade poster. Tabeller-
na är ej reviderade eller översiktligt granskade. För definitioner av och motiveringar till de alternativa nyckeltal som inte 
beräknats enligt IFRS, se avsnittet ”Utvald finansiell information – Definitioner av alternativa nyckeltal” ovan.

AVSTÄMNING AV ANTAL KUNDER I PLATTFORMEN (TUSENTAL) OCH TILLVÄXT I ANTAL KUNDER  
I PLATTFORMEN

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Antal kunder i plattformen, tusental 56,0 43,7 49,6  38,2 26,9

Antal kunder i plattformen föregående period 43,7 32,8 38,2 26,9 20,6

Antal kunder i plattformen nuvarande period 56,0 43,7 49,6 38,2 26,9

Tillväxt i antal kunder i plattformen, % 28% 33% 30% 42% 31%

AVSTÄMNING AV ANTAL E-TRANSAKTIONER OCH TILLVÄXT I ANTAL E-TRANSAKTIONER

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Antal e-transaktioner 25,1 20,1 42,3 38,5 31,1

Antal e-transaktioner föregående period 20,1 18,7 38,5 31,1 19,5

Antal e-transaktioner nuvarande period 25,1 20,1 42,3 38,5 31,1

Tillväxt i antal e-transaktioner, % 25% 7% 10% 24% 60%

AVSTÄMNING AV NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH ORGANISK NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Nettoomsättning föregående period 170 730 149 562 310 260 264 936 181 733

Nettoomsättning nuvarande period 187 052 170 730 348 207 310 260 264 936

Nettoomsättningstillväxt, % 10% 14% 12% 17% 46%

Varav förvärvad nettoomsättning föregående 
period – – 1 105 58 888 29 241

Varav förvärvad nettoomsättning nuvarande 
period – – – 1105 58 888

Nettoomsättning exklusive förvärvad  
nettoomsättning 187 052 170 730 348 207 309 155 206 048

Organisk nettoomsättningstillväxt, % 10% 14% 12% 17% 13%
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AVSTÄMNING AV ANNUALISED RECURRING REVENUE OCH TILLVÄXT I ANNUALISED RECURRING REVENUE

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Annualised recurring revenue 370 298 309 089 350 963 295 660 241 684

Annualised recurring revenue föregående 
period 309 089 266 327 295 660 241 684 169 018

Annualised recurring revenue nuvarande 
period 370 298 309 089 350 963 295 660 241 684

Tillväxt i annualised recurring revenue, % 20% 16% 19% 22% 43%

AVSTÄMNING AV ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH TILLVÄXT I ÅTERKOMMANDE INTÄKTER

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Licensförsäljning 92 190 83 677 168 953 149 088 127 553

Transaktionsförsäljning 76 992 65 066 133 793 121 136 103 526

Återkommande intäkter 169 182 148 743 302 746 270 224 231 078

Återkommande intäkter föregående period 148 743 127 479 270 224 231 078 153 364

Återkommande intäkter nuvarande period 169 182 148 743 302 746 270 224 231 078

Tillväxt i återkommande intäkter, % 14% 17% 12% 17% 51%

AVSTÄMNING AV BRUTTOVINST OCH BRUTTOMARGINAL

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Nettoomsättning 187 052 170 730 348 207 310 260 264 936

Direkta försäljningskostnader -21 913 -22 791 -45 141 -39 062 -39 308

Bruttovinst 165 138 147 939 303 066 271 197 225 628

Bruttomarginal, % 88% 87% 87% 87% 85%

AVSTÄMNING AV EBITDA, EBITDA-MARGINAL, EBITA OCH EBITA-MARGINAL

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Nettoomsättning 187 052 170 730 348 207 310 260 264 936

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933 -62 650 -42 232

Av- och nedskrivningar av immateriella 
tillgångar -40 080 -36 304 -74 554 -62 442 -50 393

EBITA 20 118 2 209 621 208 8 162

EBITA-marginal, % -10,8% -1,3% 0,2% -0,1% 3,1%

Återläggning av av- och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar -11 222 -11 156 -22 187 -21 992 -5 087

EBITDA -8 896 8 948 22 809 21 783 13 249

EBITDA-marginal, % -4,8% 5,2% 6,6% 7,0% 5,0%
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AVSTÄMNING AV NETTORÖRELSEKAPITAL OCH NETTORÖRELSEKAPITAL SOM ANDEL  
AV NETTOOMSÄTTNINGEN

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020
31 december 

2020
31 december 

2019
31 december 

2018

Summa omsättningstillgångar 265 643 105 119 329 333 124 753 97 899

Summa kortfristiga skulder 217 189 241 510 281 846 255 883 290 863

Nettorörelsekapital -106 667 -91 081 -100 324 -75 817 -163 725

Nettoomsättning (rullande tolv månader) 364 529 331 428 348 207 310 260 264 936

Nettorörelsekapital som andel av netto-
omsättningen, % -29% -27% -29% -24% -62%

AVSTÄMNING AV NETTOSKULD

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Räntebärande långfristiga skulder 147 500 130 045 100 836 90 064 12 125

Räntebärande kortfristiga skulder – 42 237 46 702 57 784 123 197

Likvida medel 166 920 12 980 210 849 15 591 18 272

Nettoskuld -19 420 159 302 -63 311 132 258 117 050

AVSTÄMNING AV SOLIDITET

TSEK
1 januari–  

30 juni 2021
1 januari–  

30 juni  2020 2020 2019 2018

Eget kapital97 397 068 214 457 457 276 246 673 231 957

Totala tillgångar 816 519 622 749 867 759 624 409 556 858

Soliditet, % 48,6% 34,4% 52,7% 39,5% 41,7%

97 Från och med 2019 ökade balansomslutningen som en effekt av införandet av IFRS 16 (leasingskulder).
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KVARTALSÖVERSIKT MED UTVALDA NYCKELTAL

Styrelsen och Pageros koncernledning anser att den information som lämnas nedan är av väsentlig betydelse för investera-
re. Om inte annat anges har informationen och beräkningarna nedan framtagits från Pageros interna redovisning och har 
inte reviderats eller granskats av Bolagets revisor. För definitioner och motivering till användningen av finansiella alternati-
va nyckeltal som inte definierats enligt IFRS, se ”Definitioner av alternativa nyckeltal”.

UTVALDA OPERATIONELLA NYCKELTAL
2021 2020

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Antal e-transaktioner (tusental) 13 500 11 573 12 152 10 085 9 879 10 215

Tillväxt i antal e-transaktioner, % 37% 13% 14% 10% 4% 11%

Antal kunder i plattformen föregående period 37% 13% 14% 10% 4% 11%

Medelantal heltidsanställda 412 400 342 335 329 326

Antal heltidsanställda vid periodens slut 424 413 363 363 335 333

UTVALDA FINANSIELLA NYCKELTAL
2021 2020

TSEK Q2* Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Intäktsrelaterade nyckeltal

Nya fakturerade och förlängda licenser 263 434 250 465 240 495 217 314 195 116 189 433

Fakturerad transaktionsförsäljning exkl. paket 101 382 100 136 102 643 105 102 108 576 111 873

Ackumulerad orderstock från licensförsäljning98 5 482 6 676 7 825 5 900 5 397 9 122

Annualised recurring revenue (”ARR”) 370 298 357 277 350 963 328 317 309 089 310 428

Tillväxt i Annualised recurring revenue, % 20% 15% 19% 17% 16% 21%

Tillväxt i organisk Annualised recurring revenue, % 20% 15% 19% 17% 16% 21%

Licensförsäljning 46 849 45 341 42 545 42 731 42 227 41 450

Transaktionsförsäljning 40 619 36 373 35 502 33 225 32 088 32 979

Återkommande intäkter 87 468 81 714 78 047 75 956 74 315 74 429

Tjänsteförsäljning 10 161 7 709 16 616 6 862 10 114 11 873

Nettoomsättning 97 629* 89 423 94 659 82 818 84 429 86 301

Nettoomsättningstillväxt, % 16% 4% 16% 4% 10% 19%

Organisk nettoomsättningstillväxt, % 16% 4% 16% 4% 10% 19%

Lönsamhetsrelaterade nyckeltal

Bruttovinst 86 316* 78 822 82 907 72 221 73 395 74 544

Bruttovinstmarginal, % 88% 88% 88% 87% 87% 86%

EBITDA -6 587 -2 309 909 12 952 6 017 2 930

EBITDA-marginal, % -7% -3% 1% 16% 7% 3%

EBITA -12 266 -7 851 -4 614 7 444 278 -2 487

EBITA-marginal, % -13% -9% -5% 9% 0% -3%

98 Signerade kontrakt som inte levererats.

* Översiktligt granskad information andra kvartalet 2021.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION



70    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

Operationell och  
finansiell översikt

ÖVERSIKT

Pagero är ett globalt så kallat SaaS-bolag (Eng. Software as 
a service, ”SaaS” , dvs molnbaserade tjänster och produkter 
via en abonnemangsbaserad affärsmodell) vars vision är att 
göra köp- och säljprocessen enkel och smidig för företag. 
Processen från inköp till betalning (Eng. purchase-to-pay, 
”P2P”) samt från försäljningsögonblicket tills det att pengar-
na är i kassan (Eng. order-to-cash, ”O2C”) kännetecknas idag 
av hög komplexitet och omfattas av ett enormt utbud av 
affärssystem, specialiserade lösningar och äldre förlegade 
system som använder en rad olika dokumentformat i olika 
länder som måste anpassas till unika lagar och protokoll för 
hantering av e-dokument. 

Pagero strävar efter att bygga världens största, öppna 
affärsnätverk. Bolaget tillhandhåller en format- och syste-
magnostisk lösning för leverans av digitala affärsdokument 
som samtidigt möjliggör för dess kunder att möta stän-
digt förändrande regelverk inom e-dokumenthantering. 
Pageros öppna och molnbaserade nätverk kopplar sömlöst 
ihop köpare, leverantörer, samarbetspartners, banker och 
myndigheter för att digitalisera och automatisera P2P- samt 
O2C-processen, inklusive kommunikation av ordermedde-
landen, leveransdokument, priskataloger, fakturor samt 
betalningar. Bolagets egenutvecklade nätverk är ändamål-
senligt byggt för att snabbt och enkelt kunna integreras med 
dess kunders befintliga system för en säker och sömlös 
kommunikation med leverantörer och kunder – oavsett 
vilka format eller tjänsteleverantörer som används.

Intäktsmodell
Pageros intäktsmodell bygger på att attrahera och få 
företagskunder att ansluta sig till och kontinuerligt använda 
sig av Bolagets plattform, antingen via API:er eller via det 
webbaserade användargränssnittet Pagero Online. Den 
befintliga kundbasen kännetecknas av att vara mycket 
repetitiv och återkommande i sitt kontinuerliga användande 
av plattformen. 87 procent av Pageros nettoomsättning 
2020 var av återkommande karaktär. Detta, tillsammans 
med ett kundbortfall (Eng. customer churn)99 om tre procent, 
bidrar till hög kundlojalitet samt förutsägbarhet avseende 
försäljning för innevarande år redan i början av perioden. 
Pageros prissättning varierar efter exempelvis kunders 
geografi, storlek, behov, vilka typer av funktionaliteter som 
kunden använder och huruvida kunden är direkt ansluten 
till Bolaget eller är kund via exempelvis en partner. Pagero 
har standardiserade prissättningsmodeller för kunder som 
är anslutna via återförsäljningspartners. Bolagets intäkter 
genereras genom tre huvudsakliga intäktsslag, nämligen: 
licensförsäljning, transaktionsförsäljning och tjänsteförsälj-
ning.

Det förekommer att Pagero inte tar betalt för sina tjänster 
för att först befästa ett starkt kundbehov och attrahera 
företag från betalande kundens nätverk samt öka betalande 
kunders anslutbarhet.

Licensförsäljning, som är det främsta intäktsslaget stod 
för 49 procent av Bolagets nettoomsättning under 2020. 

Följande operationella och finansiella översikt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information” och 
Bolagets sammanslagna finansiella rapporter för de två räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 31 
december 2019, med tillhörande noter, och den översiktligt granskade finansiella rapporten för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2021 (med jämförbara siffror för motsvarande period 2020) som återfinns i avsnittet ”Historisk finan-
siell information” samt den reviderade konsoliderade finansiella rapporten för Pagero AB för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2018, med tillhörande noter, som införlivas genom hänvisning.

Detta avsnitt innehåller framåtriktad information. Sådan information är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer, 
inklusive de som diskuteras i avsnittet ”Riskfaktorer” som kan medföra att Pageros framtida resultat, finansiella ställning och 
kassaflöde kan komma att avvika väsentligt från det resultat, den finansiella ställning och det kassaflöde som beskrivs eller 
antyds i sådan framåtriktad information.

99  Kundbortfall räknas som totala fakturerade intäkter per månad hänförliga till kunder som inte förlänger sina licenser eller fortsätter betala för 
transaktioner under innevarande tolvmånadersperiod i procent av totala återkommande intäkter hänförliga till kunder som förlängde sina abon-
nemang.

OPERATIONELL OCH  FINANSIELL ÖVERSIKT



Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ)       71

Ett licensavtal, vanligtvis på årsbasis, ingås med kunden 
för att ge denna möjlighet att nyttja Pageros nätverk och 
dess funktioner. Det är bolagets bedömning att cirka tio 
procent av licensförsäljningen hänförs till implementation 
av funktioner som ökar användning av plattformen och 
anslutbarhet. Licensen är en så kallad ”right to access”-licens 
där Pagero åtar sig att tillhandahålla tjänsten under avtalets 
löptid. Intäkterna från licensförsäljningarna redovisas där-
med linjärt över avtalets löptid. Varje licens förnyas automa-
tiskt om inte kunden avbryter.

Intäkter ifrån transaktionsförsäljning avser försäljning av 
transaktioner, som exempelvis en faktura som skickas mel-
lan säljare och köpare. För att kunden ska kunna genomföra 
fler transaktioner än 36 stycken, som ingår i gratiserbjudan-
det Pagero Free, behöver kunden betala en licensavgift, eller 
undantas från att betala av Pagero. Användarna har möj-
lighet att köpa transaktioner som ett paket i förskott (Eng. 
bundle) som är tillgängligt för kunden under tolv månader, 
eller betala per transaktion (Eng. stand-alone transactions). 
Paketen utformas på olika sätt och anpassas utifrån olika 
kunders behov. Intäkter ifrån ett transaktionspaket fördelas 
jämt under nyttjandeperioden. För enskilda transaktio-
ner redovisas intäktsslaget i den period då transaktionen 
skapades. Under 2020 stod transaktionsförsäljningen för 38 
procent av Bolagets nettoomsättning varav cirka 30 procent 
bestod av mervärdestjänster.

Tjänsteförsäljning avser främst implementering av Pageros 
nätverk. Intäkterna från de levererade tjänsterna redovisas 
i den period som de tillhandahålls. För avtal till fast pris, 
redovisas intäkten baserat på hur stor andel av den totala 
överenskomna tjänsten som levererades under räken-
skapsåret då kunden erhåller och utnyttjar tjänsterna så 
snart de levereras. Detta baseras på den faktiskt nedlagda 
arbetstiden jämfört med den totala förväntade arbetstiden 
för uppdraget. I fast prisavtal betalar kunden det överens-
komna priset vid vissa betalningstidpunkter. Om tjänsterna 
som Pagero levererat överstiger betalningen redovisas en 
avtalstillgång. Om betalningarna överstiger de levererade 
tjänsterna, redovisas en avtalsskuld. I de fall avtalet är på 
löpande räkning baserat på pris per timme, redovisas intäk-
ten efter nedlagd tid om Pagero har rätt att fakturera kun-
den. Under 2020 stod tjänsteförsäljningen för 13 procent av 
Bolagets nettoomsättning.

FAKTORER SOM PÅVERKAR PAGEROS RESULTAT

Pagero anser att Bolagets resultat och kassaflöde huvud-
sakligen påverkas av följande faktorer:
•   Tillväxt och trender på den globala marknaden för digitala 

affärsdokument
•   Förmåga att bibehålla och öka aktivitet hos befintliga 

kunder samt att attrahera nya kunder
•   Kostnadsbas och skalbarhet
•   Fortsatta investeringar i Pageros plattform och utveckling 

av Pageros erbjudande
•   Internationalisering, via etablering av nya dotterbolag
•   Förvärv
•   Valutakurseffekter

HUVUDPOSTER I PAGEROS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning
Pageros nettoomsättning genereras huvudsakligen genom 
försäljning till kunder av digitala affärsmeddelandetjänster 
via Pagero Online. Intäkter genereras genom betalning 
av licenser för utnyttjandet av Pageros nätverk och dess 
funktioner (licensförsäljning) eller genom att kunden köper 
transaktioner som ett paket eller per transaktion, exempel-
vis vid skapandet av en faktura (transaktionsförsäljning), 
alternativt genom försäljning av tjänster till kund primärt i 
form av implementering av Pageros nätverk (tjänsteförsälj-
ning).

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning innefattar kostnader, 
främst personalkostnader, hänförliga till nyutveckling av 
Bolagets mjukvara.

Direkta försäljningskostnader
Direkta försäljningskostnader är tredjepartskostnader för 
tjänster direkt kopplade till nettoomsättningen, såsom Print, 
Scan- och PDC-transaktioner, där en tredjepart till exempel 
printar ut fakturan till en kund som ännu inte kan ta emot 
en digital faktura. Även partnerersättning är inkluderat i 
direkta försäljningskostnader.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader består av kostnader för hyrda 
lokaler, inhyrda konsulter, förbrukningsmaterial och utrust-
ning, molntjänst- och programkostnader, telefoni, resekost-
nader, kostnader för marknadsföring, försäkringar etc.
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Personalkostnader
Personalkostnader består av löner till anställda, inklusive 
pensioner och sociala avgifter samt andra personalrelatera-
de kostnader. 

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar.

Avskrivningar av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är akti-
verat arbete för egen räkning, Teknologi, Kundrelationer och 
Varu märkestillgångar som uppstått i samband med förvärv, 
Access rights (IFRS 16) och kundanskaffningskostnader. Av-
skrivningar av materiella anläggningstillgångar är datorer 
och inventarier.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat före finansnetto och skatter.

Resultat före skatt
Resultat före skatt är summan av rörelseresultatet och 
ränteintäkter samt intäkter från kursdifferens på fordringar 
med avdrag för räntekostnader och kostnader för kursdiffe-
renser på fordringar samt övriga finansiella kostnader.

Inkomstskatt
Inkomstskatt består av skatt på periodens resultat samt 
uppskjuten skatt genom uppkomst och upplupen skatt på 
återföring av temporära skillnader. Skatt redovisas i resul-
taträkningen, utom i de fall då den är kopplad till poster 
redovisade i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital.

JÄMFÖRELSE MELLAN DELÅRSPERIODERNA  
1 JANUARI–30 JUNI 2021 OCH 1 JANUARI–30 JUNI 
2020

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 16,3 MSEK från 170,7 MSEK 
för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 
till 187,1 MSEK för sexmånadersperioden som avslutades 
den 30 juni 2021. Tillväxttakten är långsammare på grund 
av jämförelse med kvartal 1 2020 som inte var påverkat av 
pandemin.

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning ökade med 4,2 MSEK från 
35,2 MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 
30 juni 2020 till 39,5 MSEK för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2021. Utvecklingstakten ökas som en 
del av den internationella expansionen.

Direkta försäljningskostnader
Direkta försäljningskostnader minskade med 0,9 MSEK från 
22,8 MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 
30 juni 2020 till 21,9 MSEK för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2021.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 2,9 MSEK från 48,4 
MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni
2020 till 51,3 MSEK för sexmånadersperioden som avslu-
tades den 30 juni 2021. Ökningen beror främst på den 
internationella expansionen.

Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 35,6 MSEK från 131,4 MSEK 
för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni
2020 till 166,9 MSEK för sexmånadersperioden som av-
slutades den 30 juni 2021. Ökningen beror främst på den 
internationella expansionen.

EBITDA
EBITDA minskade med 17,8 MSEK från 8,9 MSEK för sexmå-
nadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 till -8,9 
MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2021. Minskningen beror främst på ökade kostnader för 
den internationella expansionen.

Avskrivningar
Avskrivningar ökade med 3,8 MSEK från 47,5 MSEK för sex-
månadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 till 51,3 
MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2021. Ökningen beror främst på ökningen av balanserade 
utvecklingskostnader.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet minskade med 21,7 MSEK från -38,5 MSEK 
för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 
till -60,2 MSEK för sexmånadersperioden som avslutades 
den 30 juni 2021. Minskningen beror främst på ökade kost-
nader för den internationella expansionen.

Resultat före skatt
Resultat före skatt minskade med 20,2 MSEK från -44,4 
MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2020 till -64,6 MSEK för sexmånadersperioden som avsluta-
des den 30 juni 2021. Minskningen beror främst på ökade 
kostnader för den internationella expansionen.

Inkomstskatt
Inkomstskatten minskade med 2,3 MSEK från 3,3 MSEK för 
sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 till 
0,9 MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 
juni 2021. Denna post består främst av tillbakalagd uppskju-
ten skatt.

Periodens resultat
Periodens resultat minskade med 22,5 MSEK från -41,2 
MSEK för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 
2020 till -63,7 MSEK för sexmånadersperioden som avsluta-
des den 30 juni 2021. Minskningen beror främst på ökade 
kostnader för den internationella expansionen.
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Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 
1,1 MSEK från 16,9 MSEK för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2020 till 15,8 MSEK för sexmånaders-
perioden som avslutades den 30 juni 2021. Främsta orsak är 
det lägre resultatet som en effekt av ökande kostnader för 
den internationella expansionen.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade med 
25,4 MSEK från -55,8 MSEK för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2020 till 81,1 MSEK för sexmånaders-
perioden som avslutades den 30 juni 2021. Ökningen består 
främst av utbetalning av tilläggsköpeskilling om 20,4 MSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade med 
14,9 MSEK från 36,3  MSEK för sexmånadersperioden som 
avslutades den 30 juni 2020 till 21,4 MSEK för sexmåna-
dersperioden som avslutades den 30 juni 2021. Avvikelsen 
består främst av amortering av leasingskulder.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN  
2020 OCH 2019

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 37,9 MSEK från 310,3 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
till 348,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2020. Förändringen berodde främst på ökningen 
av större internationella kunder som ett resultat av regula-
toriska förändringar i flera länder världen över och på den 
nya marknads- och säljstrategin som grundlades under 
2019 och 2020. Detta trots att perioden april – december 
präglades av coronapandemin, där flera sektorer drabbats 
hårt vilket påverkat transaktionsvolymerna negativt.

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning ökade med 7,5 MSEK 
från 64,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019 till 72,3 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2020. Förändringen berodde främst 
på ökad nyutveckling driven av internationaliseringen och 
ändrade regulatoriska förutsättningar.

Direkta försäljningskostnader
Direkta försäljningskostnader ökade med 6,1 MSEK från 
39,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019 till 45,1 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2020. Ökningen berodde främst på 
försäljningsökningen. 

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader minskade med 8,2 MSEK från 
104,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019 till 96,7 MSEK för räkenskapsåret som 

avslutades den 31 december 2020. Minskningen berodde 
främst på coronapandemins effekter som bidrog till att 
reserelaterade kostnader minskade drastiskt, såsom fysiska 
affärsmöten, mässor, företagsevent etc.

Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 50,0 MSEK från 223,4 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
till 273,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2020. Ökningen berodde främst på ökat antal 
medarbetare där internationaliseringen av Pageros verk-
samhet är den största drivkraften.

EBITDA
EBITDA ökade med 1,0 MSEK från 21,8 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2019 till 22,8 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. 
Ökningen berodde främst på lägre övriga externa kostnader.

Avskrivningar
Avskrivningar ökade med 12,3 MSEK från 84,4 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
till 96,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2020. Förändringen berodde främst på ökad 
avskrivning på aktiverat arbete för egen räkning samt kun-
danskaffningskostnader. 

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet minskade med 11,3 MSEK från -62,7 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
till -73,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2020. Minskningen berodde främst på de ökade 
avskrivningarna. 

Resultat före skatt
Resultat före skatt minskade med 13,4 MSEK från -72,8 
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 till -86,3 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2020. Minskningen berodde främst på de 
ökade avskrivningarna.

Inkomstskatt
Skattekostnaderna minskade med 1,2 MSEK från 0,2 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
till 1,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 de-
cember 2020. Förändringen berodde främst på ökad andel 
uppskjuten skatt hänförlig till avskrivningar på immateriella 
tillgångsposter.

Periodens resultat
Periodens resultat minskade med 12,2 MSEK från -72,6 
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019 till -84,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2020. Minskningen berodde främst på de 
ökade avskrivningarna.
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Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 
46,8 MSEK från -5,9 MSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2019 till 40,9 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2020. Förändringen 
berodde främst på ökade upplupna intäkter som en effekt 
av ökad försäljning av licenser och transaktioner som in-
täktsförs över 12 månader.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade med 15,2 
MSEK från -87,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2019 till 102,4 MSEK för räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2020. Förändringen be-
rodde främst på ökad investering i produktutveckling.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade med 
166,3 MSEK från 90,5 MSEK för räkenskapsåret som av-
slutades den 31 december 2019 till 256,7 MSEK för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2020. Ökning-
en berodde främst på nyemissionen om 300 MSEK som 
genomfördes under 2020.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN  
2019 OCH 2018 
 
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 45,3 MSEK från 264,9 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 
till 310,3 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019. Förändringen berodde främst på ökningen 
av internationella kunder som ett resultat av regulatoriska 
förändringar i flera länder världen över och på den nya 
marknads- och säljstrategin som grundlades under 2019.

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning ökade med 14,1 MSEK 
från 50,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2018 till 64,8 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2019. Förändringen berodde främst 
på ökad nyutveckling driven av internationaliseringen.

Direkta försäljningskostnader
Direkta försäljningskostnader minskade med 0,2 MSEK från 
39,3 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 de-
cember 2018 till 39,1 MSEK för räkenskapsåret som avsluta-
des den 31 december 2019. Andelen printade och scannade 
transaktioner minskade 2019 vilket gav en lägre kostnad.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader ökade med 5,9 MSEK från 99,0 
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2018 till 104,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
den 31 december 2019. Detta berodde främst på ökad 

användning av utvecklingskonsulter. Denna jämförelse blir 
dock inte helt rättvisande då IFRS 16 regeln infördes under 
2019 vilket innebar att hyres- och leasingkostnader aktive-
rades 15,7 MSEK och 15,2 MSEK amorterades under posten 
avskrivningar. 

Personalkostnader
Personalkostnader ökade med 46,1 MSEK från 177,3 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 
till 223,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019. Förändringen berodde främst på ökat 
antal medarbetare där internationaliseringen är den största 
drivkraften.

EBITDA
EBITDA ökade med 8,5 MSEK från 13,2 MSEK för räken-
skapsåret som avslutades den 31 december 2018 till 21,8 
MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 
2019. Ökningen berodde främst på att IFRS 16 relaterade 
kostnader om 15,7 MSEK flyttades till posten avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar ökade med 29,0 MSEK från 55,5 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 
till 84,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019. Ökningen berodde främst på att IFRS 16 
relaterade kostnader om 15,7 MSEK flyttades till posten 
avskrivningar samt ökade avskrivningar relaterade till pro-
duktutveckling.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet minskade med 20,4 MSEK från -42,2 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 
till -62,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019. Minskningen berodde främst på ökade 
kostnader hänförligt till ökad takt i internationaliseringen.

Resultat före skatt
Resultat före skatt ökade med 0,8 MSEK från -73,6 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 till 
-72,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 de-
cember 2019. Ökningen berodde främst på lägre finansiella 
kostnader under 2019.

Inkomstskatt
Skattekostnaderna minskade med 4,0 MSEK från -3,7 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 
till 0,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 
december 2019. Minskningen berodde främst på ökade 
uppskjutna skatter hänförliga till immateriella tillgångar.

Periodens resultat
Periodens resultat ökade med 4,7 MSEK från -77,3 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 till 
-72,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 de-
cember 2019. Ökningen berodde främst på lägre finansiella 
kostnader under 2019.

OPERATIONELL OCH  FINANSIELL ÖVERSIKT
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Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 
19,0 MSEK från 13,1 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2018 till -5,9 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2019. Minskningen 
berodde främst på ökning av kundfordringar som ett led av 
ökad försäljning.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade med 
204,1 MSEK från -291,3 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2018 till -87,2 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2019. Minskningen 
berodde främst på att inga ytterligare förvärv gjordes 2019. 
2018 förvärvades Health Business Solution i Tyskland (idag 
Pagero GmbH).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade med 
197,8 MSEK från 288,3 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades den 31 december 2018 till 90,5 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades den 31 december 2019. Minskningen 
berodde främst på att inga nya förvärv gjordes 2019 då hela 
förändringen utgjordes av förvärvsfinansieringen.

INVESTERINGAR

Historiska investeringar
Bolaget investerar fortlöpande i vidareutveckling av Pageros 
plattform. Under sexmånadersperioden som avslutades 30 
juni 2021 gjordes investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar som främst bestod av aktiverade utvecklingskost-
nader och uppgick till 52,3 MSEK. Investering i materiella 
anläggningstillgångar bestod främst av datorer och inven-
tarier  och uppgick till 8,5 MSEK. Från 1 juli 2021 fram till 
datumet för Prospektet har investeringar skett fortlöpande 
i vidareutveckling av Pageros plattform med en liknande 
investeringstakt som den under föregående period. 

Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 
gjordes investeringar i immateriella anläggningstillgångar som 
främst bestod av ny produktutveckling och uppgick till 95,6 
MSEK. Investering i materiella anläggningstillgångar bestod 
främst av datorer och inventarier och uppgick till 6,0 MSEK.

Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2019 
gjordes investeringar i immateriella anläggningstillgångar som 
främst bestod av ny produktutveckling och uppgick till 81,0 
MSEK. Investering i materiella anläggningstillgångar bestod 
främst av datorer och inventarier och uppgick till 7,3 MSEK.

Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 
gjordes investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
som främst bestod av ny produktutveckling och uppgick till 
77,7 MSEK. Investering i materiella anläggningstillgångar 
bestod främst av datorer och inventarier och uppgick till 6,8 
MSEK och förvärv av dotterföretag uppgick till 206,1 MSEK.

Pågående och beslutade investeringar
Förutom kontinuerliga investeringar i enlighet med his-
toriska kostnader för produktutveckling har Pagero inga 
väsentliga pågående investeringar och inga fasta åtaganden 
avseende väsentliga framtida investeringar.

UTVECKLING

Pagero utvecklar mjukvara i och runt Pageros plattform 
som utväxlar alla affärsdokument mellan ERP-system. Det 
arbete som utförs avser bland annat programutveckling 
och testning. Under 2020 implementerades bland annat 2 
732 uppdateringar i Pageros plattform och avsikten är att 
kontinuerligt utveckla funktionaliteten och nätverksegenska-
perna i plattformen. Pagero bedriver inte forskning. Under 
räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 uppgick Pageros 
investeringar (i form av aktiverade utvecklingskostnader) 
till 50,7 MSEK, 64,8 MSEK respektive 72,3 MSEK. Under sex-
månadersperioden som avslutades 30 juni 2021 har totalt 
39,5 MSEK investerats i aktiverade utvecklingskostnader. 
Aktiverat arbete för egen räkning redovisas som en intäkt i 
resultaträkningen för Koncernen.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Per den 30 juni 2021 hade Pagero materiella anläggningstill-
gångar till ett redovisat värde av 20,0 MSEK huvudsakligen 
relaterat till Maskiner, inventarier och installationer.

Per den 30 juni 2021 hade Pagero immateriella anläggnings-
tillgångar till ett redovisat värde av 508,0 MSEK huvudsakli-
gen relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och goodwill.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV PAGEROS
FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 30 JUNI 2021

Förvärvet av Gosocket har konsumerat 70,0 MSEK av till-
gängliga medel i Koncernen varav 29,8 MSEK avser förvärv 
av 35% av befintliga aktier i Gosocket samt 40,2 MSEK avser 
återbetalning av Gosockets skulder till tidigare ägare. Det 
har i övrigt inte skett några betydande förändringar i Bola-
gets finansiella ställning efter den 30 juni 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 30 JUNI 2021

Efter den 30 juni 2021 har Pagero genomfört förvärvet av 
Gosocket varigenom Pagero den 30 juli 2021 förvärvat och 
tecknat sig för sammanlagt 68,85 procent av totala antalet 
aktier i Gosocket, för ytterligare information om förvärvet 
se avsnitten ”Verksamhetsbeskrivning – Förvärv av Gosocket” 
samt ”Legala frågor och kompletterande information – För-
värvsavtal”.

OPERATIONELL OCH  FINANSIELL ÖVERSIKT
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Kapitalisering, skuldsättning och 
annan finansiell information

KAPITALISERING

TSEK
31 juli 

2021

Efter Erbju
dandets 
genom

förande1

Summa kortfristiga skulder 265 735 265 735

För vilka garanti ställts – –

Mot annan säkerhet – –

Utan säkerhet 265 735 265 735

Summa långfristiga skulder 369 190 369 190

Garanterade – –

Med säkerhet 30 050 30 500

Utan garanti/utan säkerhet 339 140 339 140

Eget kapital 386 522 886 522

Aktiekapital 1 334 1 542

Reservfond(er) 850 735 1 350 527

Övriga reserver2 -465 547 -465 547

Totalt 1 021 446 1 521 446

NETTOSKULDSÄTTNING

Nedan redovisas Koncernens nettoskuldsättning per  
den 31 juli 2021.

TSEK
31 juli 

2021

Efter Erbju
dandets 
genom

förande1

A Kassa och bank 115 306 580 306

B Andra likvida medel – –

C Övriga finansiella tillgångar – –

D Likviditet (A)+(B)+(C) 115 306 580 306

E Kortfristiga finansiella skulder 
(inklusive skuldinstrument, 
men exklusive den kortfristi-
ga andelen av långfristiga 
finansiella skulder)2 25 905 25 905

F Kortfristig andel av långfristi-
ga finansiella skulder 47 500 47 500

G Kortfristig finansiell skuld-
sättning (E)+(F) 73 405 73 405

H Kortfristig finansiell skuld-
sättning netto (G)-(D) -41 902 -506 902

I Långfristiga finansiella 
skulder (exklusive kortfristig 
andel och skuldinstrument) 100 000 100 000

J Skuldinstrument – –

K Långfristiga leverantörsskul-
der och andra skulder3,4 – –

L Långfristig finansiell skuld-
sättning (I)+(J)+(K) 100 000 100 000

M Total finansiell skuldsätt-
ning (H)+(L) 58 098 -406 902

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Pageros kapitalisering och skuldsättning på Koncernnivå per den 31 juli 2021. Se 
avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om bland annat Bolagets aktiekapital och 
aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Operationell och finansiell översikt” och ”Utvald 
finansiell information”. Nedan visas Koncernens kapitalstruktur per den 31 juli 2021. Nedan visas Koncernens kapital-
struktur per den 31 juli 2021.

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

1 Under förutsättning att Nyemissionen genomförs.
2 I beloppet ingår omräkningsreserv och balanserade vinstmedel inklusive totalresultatet för perioden januari – juli 2021.
3  Tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Health Business Solutions, HBS, uppgående till 9,3 MSEK samt tilläggsköpeskilling avseeende förvärvet av 

Gosocket uppgående till 132,3 MSEK är inte inkluderade i posten (se avsnitt ”Proformaredovisning – Proformabalansräkning per den 30 juni 2021, not 9” samt 
”Legala frågor och kompletterande information – Förvärvsavtal” för vidare information om tilläggsköpeskillingen till förvärvet av Gosocket).

4 Lång leasingskuld uppgående till 39,184  MSEK (som är en effekt av införandet av IFRS 16 (leasingskulder)) är inte inkluderad i posten. 
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INDIREKT SKULDSÄTTNING OCH  
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Bolaget hade per den 31 augusti 2021 inga indirekta skulder 
eller eventualförpliktelser.

FINANSIERINGSARRANGEMANG

För en beskrivning av Pageros finansieringsarrangemang, se 
”Legala frågor och kompletterande information – Finansierings-
avtal”.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Bolaget bedömer att befintligt rörelsekapital före Erbju-
dandet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under 
den kommande tolvmånadersperioden med nuvarande 
expansionsplaner. Underskottet av rörelsekapital bedöms 
uppgå till cirka 50 MSEK i slutet av den kommande tolv-
månadersperioden och med beaktande av den planerade 
utvecklingen av Bolagets verksamhet bedöms underskottet 
uppstå i tredje kvartalet 2022. Med rörelsekapital avses i 
detta sammanhang Bolagets förmåga att få tillgång till likvi-
da medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter 
de förfaller till betalning. 

Om Nyemissionen genomförs så tillförs Bolaget 500 MSEK, 
före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna 
relaterade till Nyemissionen bedöms uppgå till cirka 35 
MSEK och nettolikviden beräknas därmed uppgå till cirka 
465 MSEK. Bolaget bedömer att den nettolikvid som tillförs 
Bolaget i Nyemissionen är tillräcklig för att täcka behovet av 
rörelsekapital i Bolaget för den kommande tolvmånaders-
perioden.

Cornerstone-investerarna har åtagit sig att förvärva 9 583 
332  aktier. Dessa åtaganden uppgår till totalt 230 MSEK, 
motsvarande 46 procent av Nyemissionen. Åtagandena är 
inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, spärr-
medel eller något liknande arrangemang.

Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pant-
sättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang.

Om Nyemissionen inte genomförs kan det innebära att 
Bolaget inte kan driva sin verksamhet och genomföra sina 
utvecklingsprojekt i enlighet med Bolagets planering. Vid en 
sådan situation avser Bolaget att undersöka alternativa fi-
nansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, 
finansiering genom lån, alternativt driva verksamheten i 
lägre takt än planerat till dess ytterligare kapital kan anskaf-
fas. Om alternativ finansiering uteblir eller åtgärder i övrigt 
inte är tillräckliga kan Bolaget tvingas till rekonstruktion eller 
konkurs.

VÄSENTLIGA TRENDER

Utöver det som beskrivs i detta avsnitt och avsnitten ”Risk-
faktorer”, ”Marknadsöversikt” och ”Legala frågor och komplet-
terande information” finns det per dagen för Prospektet inte 
några för Bolaget kända trender, osäkerhetsfaktorer eller 
andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha 
en väsentlig inverkan på Pageros affärsutsikter.

KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION
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Proformaredovisning

BAKGRUND

Den 4 augusti 2021 offentliggjorde Pagero att Bolaget 
förvärvar 68,85 procent av aktierna i Gosocket Corporation 
(”Gosocket”) (se vidare ”Verksamhetsbeskrivning – Förvärv av 
Gosocket” samt ”Legala frågor och kompletterande information 
– Förvärvsavtal”) för en köpeskilling om totalt 164,2 MSEK, 
vilket finansieras med egna medel. Förvärvet bedöms ha 
en väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning och 
resultat.

Kontrollen av Gosocket övergick till Pagero i juli 2021 och 
konsolideras därmed i Pageros koncernredovisning från 
och med den 1 juli 2021. Detta är också i linje med koncern-
ledningens bedömningar baserat på IFRS. Avtal om tilläggs-
köpeskilling är reglerat i aktieägaravtalet vilket påverkar 
konsolideringen.

Antagande och bedömningar
Syftet med proformaredovisningen är att presentera den 
hypotetiska påverkan som Pageros förvärv och finansiering 
av Gosocket skulle kunna haft på Pageros:
•   Konsoliderad balansräkning per 30 juni 2021 som om 

transaktionerna genomförts och tillträtts per samma dag
•   Konsoliderad resultaträkning för räkenskapsperioden 

1 januari – 31 december 2020 som om transaktionerna 
genomförts och tillträtts per den 1 januari 2020, och

•   Konsoliderad resultaträkning för räkenskapsperioden 1 ja-
nuari – 30 juni 2021 som om transaktionerna genomförts 
och tillträtts per den 1 januari 2020

GRUNDER FÖR PROFORMAINFORMATION

De kriterier som är tillämpliga och som utgör grunden för 
vilken styrelsens sammanställning av den finansiella profor-
mainformationen är angivna i den delegerade förordningen 
(EU) 2019/980.

Redovisningsprinciper
Proformaredovisningen baseras på IFRS och är upprättad i 
enlighet med Pageros redovisningsprinciper, vilka beskrivs 
närmare i Pageros kombinerade finansiella rapporter som 
återfinns i avsnittet ”Historisk finansiell information” i detta 
Prospekt.

Pagero tillämpar IFRS och vid upprättandet av proforma-
redovisningen har en analys gjorts om det föreligger några 
väsentliga skillnader i Pageros och Gosockets tillämpning 
av IFRS. För att uppnå en bättre överensstämmelse mellan 
Pageros och Gosockets resultat- och balansräkningar har 
mindre omklassificeringar gjorts i proformainformationen. 
Inga väsentliga skillnader framkom vid analysen.

Underlag
Proformainformationen för 2020 har upprättats med 
utgångspunkt från konsoliderade finansiella rapporter för 
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 vilka 
hämtats från Pageros reviderade sammanslagna finansiella 
rapporter som återfinns under avsnittet ”Historisk finansiell 
information” i Prospektet respektive Gosockets reviderade 
årsredovisning för motsvarande räkenskapsår. 

Den finansiella proformainformationen i detta avsnitt syftar endast till att illustrera de hypotetiska effekter som förvär-
vet och finansieringen av förvärvet av Gosocket skulle kunna haft på Pageros konsoliderade resultaträkningar avseende 
perioderna 1 januari 2020 – 31 december 2020 och 1 januari 2021 – 30 juni 2021 som om Pagero och Gosocket varit 
konsoliderade per den 1 januari 2020 och för den konsoliderade balansräkningen per den 30 juni 2021 som om förvär-
vet genomförts denna dag. Det hypotetiska resultat och hypotetiska finansiella ställning som presenteras i detta avsnitt 
kan skilja sig från det faktiska resultat och faktiska finansiella ställning som Pagero hade haft om transaktionen hade 
genomförts per ovanstående datum. Sådan finansiell proformainformation bör vidare inte ses som en indikation på 
Pageros framtida resultat eller finansiella ställning. Följaktligen bör potentiella investerare inte fästa otillbörlig vikt vid 
den finansiella proformainformationen.

Proformainformationen bör läsas tillsammans med övrig finansiell information i Prospektet, däribland ”Utvald finansiell 
information” och ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information”. 

PROFORMAREDOVISNING
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Proformainformationen för 1 januari – 30 juni 2021 har 
upprättats med utgångspunkt från konsoliderade finansiella 
rapporter för perioden som avslutades den 30 juni 2021 
vilka hämtats från Pageros översiktligt granskade rapport 
respektive Gosockets finansiella rapport för motsvarande 
räkenskapsperiod vilken inte granskats av revisor. 

PROFORMAJUSTERINGAR

Proformajusteringar beskrivs utförligt nedan samt i noterna 
till proformaredovisningen. Om inget annat anges är juste-
ringarna återkommande.

Förvärvspris och vederlag
Köpeskillingen uppgår till 164,2 MSEK baserat på följande 
komponenter:
•  Ett kontant vederlag om 29,8  MSEK100

•  En tilläggsköpeskilling om 132,3 MSEK101

•  Kvittning av fordran 2,1 MSEK102 

Effekter från förvärvsanalysen
Den preliminära förvärvsanalysen och proformainformatio-
nen i övrigt bygger på följande antaganden:
•   Att Pagero förvärvar 68,85 procent av aktierna mot en kö-

peskilling om 164,2 MSEK med en oåterkallelig köpoption 
att förvärva resterande 31,15 procent av aktierna inom 4–7 
år respektive en oåterkallelig säljoption att sälja resterande 
31,15 procent av aktierna inom 3–8 år. Redovisningsmäs-
sigt konsolideras 100 procent av Gosocket in i Pagerokon-
cernen som en effekt av strukturen på förvärvet.

•   Att den preliminära förvärvsanalysen har identifierat 
kundrelationer om 76,6 MSEK, varumärke om 6,8 MSEK, 
teknologi om 38,3 MSEK, goodwill om 123,3 MSEK, samt 
en uppskjuten skatteskuld om 34,6 MSEK.

•   I den förvärvsanalys som kommer upprättas vid förvärvs-
tidpunkten kommer identifierbara tillgångar och skulder 
att värderas till verkligt värde. Detta kan innebära att re-
dovisade tillgångar och skulder åsätts nya verkliga värden 
och att nya immateriella tillgångar identifieras, vilket även 
kommer att innebära att resultatet framgent kan belastas 
av t.ex. av- och nedskrivningar på dessa tillgångar.

•   Att övriga identifierbara tillgångar och skulder har antagits 
motsvara de verkliga värdena per den 31 december 2020.

De i samband med förvärvet av Gosocket identifierade 
varumärkena, teknologin och kundrelationerna bedöms ha 
en nyttjandeperiod om fem, 7,5 respektive 20 år och skrivs 
av linjärt under den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivningar om 0,7 MSEK, 2,6 MSEK respektive 1,9 MSEK 
för perioden 1 januari – 30 juni 2021 och avskrivningar om 
1,4 MSEK, 5,1 MSEK respektive 3,8 MSEK för räkenskapsåret 
2020 har därför beaktats i proformaredovisningen.

De proformerade avskrivningarna på förvärvade tillgångar 
(kundrelationerna, varumärke och teknologi), vilka tillsam-
mans resulterade i ökade avskrivningar för perioden 1 ja-
nuari – 30 juni 2021 med 5,1 MSEK, medför också en positiv 
uppskjuten skatt i proformaresultaträkningen motsvarande 
netto 1,5 MSEK. Skatteeffekten på dessa avskrivningar är 
beräknad med genomsnittlig skattesats för Gosocket då 
proformaredovisningen är upprättad under antagandet att 
samtliga identifierade övervärden anses vara hemmahöran-
de i Costa Rica.

De proformerade avskrivningarna på förvärvade tillgångar 
(kundrelationerna, varumärke och teknologi), vilka tillsam-
mans resulterade i en ökad nettokostnad för räkenskapsår-
et 2020 med 10,3 MSEK, medför också en positiv uppskjuten 
skatt i proformaresultaträkningen motsvarande netto 2,9 
MSEK. Skatteeffekten på dessa avskrivningar är beräknade 
med genomsnittlig skattesats för Gosocket (28,4 procent) då 
proformaredovisningen är upprättad under antagandet att 
samtliga identifierade övervärden anses vara hemmahöran-
de i Costa Rica.
 
I Gosocket finns redovisad goodwill om 22,3 MSEK och 
teknologi om 212,8 MSEK. I samband med den preliminära 
förvärvskalkylen har nya värden på teknologi och goodwill 
identifierats. Proformajustering görs för att motsvara de nya 
värdena.

Identifierad goodwill från förvärvet bedöms ha en obestäm-
bar livslängd varför inga linjära avskrivningar görs enligt 
plan. Detta kommer istället att nedskrivningsprövas när 
behov uppstår, eller åtminstone en gång per år.

Finansieringskostnader
Förvärvet av Gosocket på totalt 164,2 MSEK är uppdelat på 
ett kontant vederlag om 29,8 MSEK och en tilläggsköpeskil-
ling 132,3 MSEK som avser den framtida köp-/säljoptionen. 
Utöver detta finns det även stipulerat i avtal kopplat till 
förvärvsavtalet att Gosockets skulder till långivare inom den 
tidigare ägarkretsen återbetalas innan förvärvet (vilken på 
balansdagen 30 juni 2021 uppgår till 40,2 MSEK) via likvida 
medel. Återbetalningen möjliggjordes genom ett lån från 
Pagero på 4,75 MUSD tillsammans med ett tidigare lån på 
250 000 USD från Pagero.
 
Den beräknade effekten av dessa justeringar på resultaträk-
ningen 1 januari – 31 december 2020 (som om transaktio-
nerna genomförts och tillträtts per den 1 januari 2020) är i 
proformaredovisningen upptagna till:

•   En återläggning av Gosockets räntekostnad till långivare, 
enligt bolagets redovisning 3,0 MSEK samt en beräknad 
skatteeffekt om –0,9 MSEK.

100 Motsvarande 3,750 MUSD baserat på en växelkurs om 8,5103 USD/SEK.
101 Avser en oåterkallelig köp-/säljoption och motsvarar 15 545 MUSD baserat på en växelkurs om 8,5103 USD/SEK.
102 Kvittning av Pageros fordran på Gosocket.
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Övriga justeringar
Transaktionskostnader bedöms inte belasta resultaträk-
ningen för första halvåret 2020 då dessa antas uppkommit 
i perioden efter förvärvet genomförs och i proformaresulta-
träkningen antas dessa ha uppkommit under andra halvåret 
2021.

Genomsnittlig inkomstskattesats om 28,4 procent har 
använts vid beräkningen av förvärvsanalysen. Viktningen är 
baserad på omsättning per bolag i respektive land.

Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergief-
fekter eller integrationskostnader om inget annat anges. 

BALANSRÄKNING

TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
30 juni 2021

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

30 juni 2021

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021 Not

Oreviderad
Pagero,

Proforma
30 juni 2021

Anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 198 961 2 744 –  201 705

Teknologi 4 643 212 758 -174 461 1 42 939

Kundrelationer 47 890 – 76 593 2 124 483

Varumärken 17 530 – 6 808 3 24 338

Goodwill 180 346 22 286 101 039 4 303 672

Nyttjanderätter 50 537 – –  50 537

Kundanskaffningskostnader 8 140 – –  8 140

Maskiner, inventarier och installationer 19 963 2 784 –  22 747

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 917 891 –  3 808

Uppskjutna skattefordringar 19 949 – –  19 949

Summa anläggningstillgångar 550 876 241 463 9 979  802 318

Omsättningstillgångar     

Varulager 46 – –  46

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 73 522 9 180 –  82 702

Aktuella skattefordringar 2 662 2 849 –  5 511

Övriga fordringar 2 898 299 -2 128 5 1 070

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 596 – –  19 596

Summa kortfristiga fordringar 98 677 12 329 -2 128  108 878

Likvida medel 166 920 10 114 -69 997 6 107 036

Summa omsättningstillgångar 265 643 22 442 -72 125  215 961

SUMMA TILLGÅNGAR 816 519 263 906 -62 146  1 018 279

PROFORMABALANSRÄKNING PER DEN 30 JUNI 2021

Den konsoliderade proformabalansräkningen har upprättats som om förvärvet av Gosocket ägde rum den 30 juni 2021. 
Den finansiella informationen i kolumnerna Pagero och Gosocket är hämtad från konsoliderade finansiella rapporter för 
räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021 vilka hämtats från Pageros översiktligt granskade halvårsrapport som 
återfinns under avsnittet ”Historisk finansiell information” i Prospektet respektive Gosockets halvårsrapport för motsvaran-
de räkenskapsår som inte granskats av revisor. Det har gjorts mindre omklassificeringar i den finansiella informationen i 
kolumnen Gosocket för att bättre överensstämma med Pageros uppställning.
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TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
30 juni 2021

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

30 juni 2021

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021 Not

Oreviderad
Pagero,

Proforma
30 juni 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     

Aktiekapital 1 334 170 206 -170 206  1 334

Övrigt tillskjutet kapital 850 704 72 352 72 352  850 704

Reserver 2 430 – –  2 430

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) -457 400 -53 770 53 769  -457 400

Summa eget kapital 397 068 188 788 -188 789 7 397 068

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 147 500 37 046 -34 679 8 149 867

Leasingskuld 39 184 – –  39 184

Långfristiga skulder – – 132 293 9 132 293

Uppskjutna skatteskulder 15 578 – 34 562 10 50 140

Summa långfristiga skulder 202 262 37 046 132 175  371 484

    

Kortfristiga skulder     

Leasingskuld 11 845 – –  11 845

Leverantörsskulder 38 059 6 975 –  45 034

Aktuell skatteskuld – 6 533 -5 532 11 1 002

Övriga skulder 18 148 2 853 –  21 001

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 149 137 21 709 –  170 847

Summa kortfristiga skulder 217 189 38 071 -5 532  249 728

Summa skulder 419 451 75 117 126 643  621 212

Summa eget kapital och skulder 816 519 263 906 -62 146  1 018 279

1  Enligt den preliminära förvärvsanalysen utgörs identifierade immateriella anläggningstillgångar till teknologi (+38,3 MSEK) från vilken Bolaget  
justerat med det i Gosocket redan upptagna värdet på teknologi om 212,7 MSEK. Nettoeffekten av transaktionerna blir -174,5 MSEK.

2 Enligt den preliminära förvärvsanalysen utgörs identifierade immateriella anläggningstillgångar av kundrelationer (+76,6 MSEK). 
3 Enligt den preliminära förvärvsanalysen utgörs identifierade immateriella anläggningstillgångar av varumärke (+6,8 MSEK). 
4  Enligt den preliminära förvärvsanalysen uppgår goodwill från Gosocket-förvärvet till 123,3 MSEK från vilken Bolaget återlagt den i Gosocket redan 

upptagna goodwillen om 22,3 MSEK. Nettoeffekten av dessa två justeringar blir +101,0 MSEK.
5 Pagero hade en fordran på Gosocket om 2,1 MSEK vilken ingick som del av köpeskillingen av aktierna i Gosocket.
6  Likvida medel  som lämnar bolaget till följd av återbetalning av Gosockets skulder till tidigare ägare i samband med förvärvet av Gosocket, totalt 

70,0 MSEK.
7  Nettoeffekten 188,8 MSEK på eget kapital vid förvärvet av Gosocket förklaras av eliminering av aktier i dotterbolag, -170,2 MSEK, samt eliminering 

av tillskjutna medel med 72,4 MSEK, samt justering av balanserade vinstmedel 53,8 MSEK.
8 Pagero återbetalar Gosockets skuld till fordringsägare i samband med förvärvet, totalt 34,7 MSEK.
9 Tilläggsköpeskilling som del av förvärvspriset för Gosocket, beräknad till 132,3 MSEK.
10  Redovisade uppskjutna skatter om 34,6 MSEK som en effekt av de enligt den preliminära förvärvsanalysen identifierade immateriella anläggnings-

tillgångar till varumärke, teknologi och kundrelationer. 
11 I samband med förvärvet av Gosocket återbetalar Pagero Gosockets skatteskulder om totalt -5,5 MSEK.
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TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
20210101
20210630

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

20210101
20210630

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021
20210101
20210630 Not

Oreviderad
Pagero,

Proforma
20210101
20210630

Nettoomsättning 187 052 43 330 –  230 382

Aktiverat arbete för egen räkning 39 471 – –  39 471

Kundanskaffningskostnader 3 750 – –  3 750

Övriga rörelseintäkter 946 – –  946

Rörelsens intäkter 231 218 43 330 –  274 549

    

Rörelsens kostnader     

Direkta försäljningskostnader -21 913 -9 721 –  -31 634

Övriga externa kostnader -51 275 -7 196 –  -58 471

Personalkostnader -166 926 -16 061 –  -182 986

Rörelseresultat före avskrivningar -8 896 10 352 –  1 457

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -11 222 -240 –  -11 462

Rörelseresultat före immateriella avskrivningar 
(EBITA) -20 118 10 112 –  -10 006

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -40 080 – -5 149 12 -45 229

Rörelseresultat (EBIT) -60 198 10 112 -5 149  -55 234

  

Finansiella intäkter 113 – –  113

Finansiella kostnader -4 527 -859 –  -5 387

Resultat före skatt -64 612 9 253 -5 149  -60 509

Inkomstskatt 933 -1 397 1 462 13 998

Periodens resultat -63 680 7 855 -3 686  -59 511

PROFORMARESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Den konsoliderade proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 30 juni 2021 har upprättats som om förvärvet av 
Gosocket ägde rum den 1 januari 2020. Den finansiella informationen i kolumnerna Pagero och Gosocket är hämtad från 
konsoliderade finansiella rapporter för halvåret som avslutades den 30 juni 2021 vilka hämtats från Pageros översiktligt 
granskade halvårsrapport som återfinns under avsnittet ”Historisk finansiell information” i Prospektet respektive Gosockets 
halvårsrapport för motsvarande räkenskapsperiod som inte granskats av revisor. Det har gjorts mindre omklassificering-
ar i den finansiella informationen i kolumnen Gosocket för att bättre överensstämma med Pageros uppställning.

12  Avskrivning av immateriella tillgångarna hänförliga till förvärvet av Gosocket, varumärke (0,7 MSEK), teknologi (2,6 MSEK) och kundrelationer  
(1,9 MSEK). Avskrivning under 6 månader 2021.

13 I samband med förvärvet av Gosocket uppstår Uppskjuten skatt 1,5 MSEK hänförlig till avskrivningar av immateriella tillgångar.
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TSEK

Översiktligt
granskad

Pagero
20200101
20201231

Ej översiktlig
granskad
Gosocket

20200101
20201231

Oreviderad
Summa

proforma
justeringar

30 juni 2021
20200101
20201231 Not

Oreviderad
Pagero,

Proforma
20200101
20201231

Nettoomsättning 348 207 79 279 – 427 486

Aktiverat arbete för egen räkning 72 345 – – 72 345

Kundanskaffningskostnader 16 536 – – 16 536

Övriga rörelseintäkter 1 015 – – 1 015

Rörelsens intäkter 438 103 79 279 – 517 382

Rörelsens kostnader

Direkta försäljningskostnader -45 141 -10 133 – -55 274

Övriga externa kostnader -96 693 -26 049 – -122 742

Personalkostnader -273 460 -33 541 – -307 001

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 22 809 9 556 – 32 365

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -22 187 -401 – -22 588

Rörelseresultat före immateriella avskrivningar
(EBITA) 621 9 155 – 9 777

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -74 554 – -10 297 14 -84 852

Rörelseresultat (EBIT) -73 933 9 155 -10 297 -75 075

Finansiella intäkter 265 – – 265

Finansiella kostnader -12 582 -5 628 3 032 15 -15 178

Resultat före skatt -86 250 3 527 -7 265 -89 988

Inkomstskatt 1 419 -2 202 2 063 16 1 280

Periodens resultat -84 831 1 325 -5 202 -88 708

PROFORMARESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

Den konsoliderade proformaresultaträkningen för 2020 har upprättats som om förvärvet av Gosocket ägde rum den  
1 januari 2020. Den finansiella informationen i kolumnerna Pagero och Gosocket är hämtad från konsoliderade finansiel-
la rapporter för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 vilka hämtats från Pageros reviderade samman-
slagna finansiella rapporter som återfinns under avsnittet ”Historisk finansiell information” i Prospektet respektive Gosock-
ets reviderade årsredovisning för motsvarande räkenskapsår. Det har gjorts mindre omklassificeringar i den finansiella 
informationen i kolumnen Gosocket för att bättre överensstämma med Pageros uppställning.

14 Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar, varumärke (1,4 MSEK), teknologi (5,1 MSEK) och kundrelationer 3,8 MSEK.
15 I samband med återbetalningen av lånen vid förvärvet av Gosocket hanteras också ränteskulden, totalt 3,0 MSEK.
16 I samband med förvärvet av Gosocket uppstår uppskjuten skatt om 2,1 MSEK hänförlig till avskrivningar och räntekostnadsjustering.
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OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMAN STÄLLNING AV FINANSIELL  
PROFORMA INFORMATION I ETT PROSPEKT

Till styrelsen i Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation 
för Pagero Group AB (publ) (”bolaget”). Den finansiella proformainformationen består av proformabalansräkningen per 
2021-06-30, proformaresultaträkningen för dels räkenskapsperioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 som om förvärvet 
av Gosocket Corporation (”transaktionen”) genomförts och tillträtts per den 1 januari 2020, och dels för räkenskapsperioden 
1 januari 2021 – 30 juni 2021 som om transaktionen genomförts och tillträtts den 1 januari 2020 samt tillhörande noter till 
respektive proformaresultaträkning som återfinns på sidorna 78–83 i det prospekt som är utfärdat av bolaget. De tillämpliga 
kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i 
den delegerade förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs på sidorna 78–83.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten av transaktionen som 
beskrivs under rubriken ”Bakgrund” på sida 78 på bolagets finansiella ställning per 2021-06-30 och dess finansiella resultat 
för dels räkenskapsperioden 1 januari 2020–31 december 2020 som om transaktionen genomförts och tillträtts per den 1 
januari 2020, och dels för räkenskapsperioden 1 januari 2021–30 juni 2021 som om transaktionen genomförts och tillträtts 
den 1 januari 2020. 

Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från 
bolagets finansiella rapporter för den period som slutade 31 december 2020 respektive den 30 juni 2021, om vilka en revi-
sors rapport har publicerats för den period som slutade 31 december 2020 samt en rapport om översiktlig granskning har 
publicerats för den period som slutade 30 juni 2021. 

Som del av processen har information om Gosocket Corporations finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av 
styrelsen från Gosocket Corporations finansiella rapporter för den period som slutade 31 december 2020, om vilka en revi-
sors rapport har publicerats, och för den period som slutade 30 juni 2021, om vilka ingen revisors rapport eller rapport om 
översiktlig granskning har publicerats. 

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i den delege-
rade förordningen (EU) 2019/980.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, 
objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1103  (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder 
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har sammanställts 
korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa 
grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 ”Bestyrkandeuppdrag att rap-
portera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt”, som har utfärdats av International Auditing 
and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säker-
het om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet 
med den delegerade förordningen.

PROFORMAREDOVISNING
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bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.
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För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om nå-
gon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har 
vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts 
vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller 
transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade 
genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för 
händelsen eller transaktionen per den 30 juni 2021 respektive den 1 januari 2020 hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella profor-
mainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra 
åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella profor-
mainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller 
transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

•  Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.

•   Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade 
finansiella informationen.

•  De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på bola-
get, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta 
uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grun-
der som anges på s. 78–83 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Göteborg den 12 oktober 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Resebo
Auktoriserad revisor



86    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

Styrelse, ledande  
befattningshavare och revisor

Namn Befattning Födelseår Invald

Oberoende i 
förhållande 
till Bolaget 

och bolags-
ledningen

Oberoende i 
förhållande till 
Bolagets större 

aktieägare

Värdepappersinnehav

Aktier
Tecknings- 
optioner104

Birger Steen Ordförande 1966 2020 Ja Nej 19 870

30 000 samt 
köpoption 

som ger rätt 
att förvärva 

147 910  
aktier105

Bengt Nilsson Ledamot 1955 2008 Nej Ja 13 211 400 27 000

Karin Sandsjö Ledamot 1965 2020 Ja Ja 32 000 5 000

Mats Ryding Ledamot 1962 2000 Ja Ja 6 720 420 8 000

Jonas Edlund Ledamot 1962 2000 Nej Ja 953 410 20 500

Christian Melby Ledamot 1974 2017 Ja Nej 0 0

Fredrik vom Hofe Ledamot 1966 2021 Ja Ja 0 15 000
 

STYRELSEN

Enligt Pageros bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utsedda av bolagsstämman 
med högst fem suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter valda av bolagsstämman för tiden 
intill slutet av årsstämman 2022.

I tabellen nedan anges styrelseledamöterna med uppgift om befattning, födelseår, år för inval i styrelsen (i Bolaget 
eller i det operativa dotterbolaget Pagero AB, där Koncernens styrelses arbete tidigare genomfördes) om styrelse-
ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och/eller större aktieägare, samt infor-
mation om deras aktieägande per dagen för Prospektet. Fördjupad information för varje styrelseledamot följer 
nedan. Alla uppdrag inom samma koncern grupperas tillsammans.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

104   Efter omräkning till följd av beslut om uppdelning av aktier (split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021 berättigar varje teckningsoption till 
teckning av tio nya aktier i Bolaget, för ytterligare information se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktiebaserade incitamentsprogram”.

105   Vålåuggen Invest AB har ställt ut en köpoption till Birger Steen avseende aktier i Pagero som ger Birger Steen en rätt att förvärva maximalt 147 910 
aktier av Vålåuggen AB. Utnyttjandeperioden för köpoptionen är 1 december 2024 – 31 december 2024 och lösenpriset per aktie uppgår till 17,88 SEK. 
Antal aktier och lösenpris är omräknat till följd av beslut om uppdelning av aktier (split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021.
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STYRELSEN 

Birger Steen 
Styrelseordförande sedan 2020.

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör vid Norges Tekniske Høyskole, MBA 
INSEAD. 

Andra pågående uppdrag: Principal i Summa Equity AB samt sty-
relseordförande i Nordic Semiconductor ASA och styrelseledamot i 
Nordea Bank Abp, mynevaTopco AB och myneva GmbH. Verkstäl-
lande direktör i Steen SEAB Consulting GmbH.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Skooler 
AS, Cognite AS och Schibsted ASA.

Innehav i Bolaget: 19 870 aktier och 30 000 teckningsoptioner av 
serie 2021/2024 samt en option som ger rätt att förvärva 147 910 
aktier från Vålåuggen Invest AB106.

Bengt Nilsson
Styrelseledamot och VD sedan 2008.

Född: 1955.

Utbildning: Studier vid Linköpings Tekniska Högskola.  

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Greenfield AB, 
Norelia AB, Ides AB och GJL Group AB. Styrelseledamot och verk-
ställande direktör i Greentrade Aviation AB samt styrelseledamot 
i Beamwallet Nordic AB, Greentrade AB, Hikkadua Investments 
AB, Oneflow AB, Payer Financial Services AB, Payer Tec AB, Vilja 
Solutions AB och Wint Group AB. Styrelsesuppleant i Accensus AB, 
Artis Sverige AB, Boomin Investment Group AB, Jur kand Cecilia 
Hermansson AB och Juridiska Byrån Familjejuridik i Göteborg AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
Beamwallet Nordic AB och Wint Group AB samt styrelseledamot i 
Plejd AB, Primelog Holding AB, Primelog Software AB och Touch-
tech AB. Styrelsesuppleant i Bommin Sverige AB och Qfunds AB.

Innehav i Bolaget: 13 211 400 aktier och 27 000 teckningsoptio-
ner av serie 2021/2024 via bolag107.

Karin Sandsjö
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1965.

Utbildning: Bachelor i Administration, Karlstads universitet.  

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Q-Free ASA, och 
Länsförsäkringar Gotland.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Bisnode 
Förvaltning AB, Bisnode KIT AB och Bisnode Sverige AB med flera 
bolag inom Bisnode-koncernen.

Innehav i Bolaget: 32 000 aktier och 5 000 teckningsoptioner av 
serie 2021/2024.

Mats Ryding 
Styrelseledamot sedan 2000.

Född: 1962.

Utbildning: Master of Science in Computer Science and Engine-
ering, Chalmers Tekniska Högskola.  

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i LEAF Supply & 
Services AB samt styrelseledamot i Green Shield AB, Tesodosdue 
AB och Tesodosuno AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 6 720 420 aktier och 8 000 teckningsoptioner 
av serie 2021/2024.

Jonas Edlund
Styrelseledamot sedan 2000.

Född: 1962.

Utbildning: Master of Science in Computer Science and Engine-
ering, Chalmers Tekniska Högskola.  

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 953 410 aktier samt 10 500 teckningsoptio-
ner av serie 2020/2023 och 10 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024.

Christian Melby 
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1974.

Utbildning: Master in Industrial Economics and Technology Mana-
gement vid Norwegian University of Technology and Science. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och partner i Summa 
Equity Holding AB samt styrelseledamot i EcoOnline TopCo AS, 
Documaster AS och myneva GmbH.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Partner i Norvestor AS 
samt styrelseledamot i Infobric Group AB.

Innehav i Bolaget: –.

Fredrik vom Hofe 
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1966.

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering & Manage-
ment, Chalmers tekniska högskola, inklusive studier vid University 
of California, Berkeley (USA). 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Amido 
AB (publ).

Innehav i Bolaget: 15 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

106  Vålåuggen Invest AB har ställt ut en köpoption till Birger Steen avseende aktier i Pagero som ger Birger Steen en rätt att förvärva maximalt 147 
910 aktier av Vålåuggen AB. Utnyttjandeperioden för köpoptionen är 1 december 2024 – 31 december 2024 och lösenpriset per aktie uppgår till 
17,88 SEK. Antal aktier och lösenpris är omräknat till följd av beslut om uppdelning av aktier (split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021.

107  Av det totala antalet aktier i Bolaget innehas 11 792 720 aktier via Greenfield AB där Bengt Nilsson innehar 80 procent av aktierna och rösterna och 
1 418 680 aktier innehas via Norelia AB där Bengt Nilsson genom Greenfield AB innehar 50 procent av aktierna och rösterna. Teckningsoptionerna 
ägs via Greenfield AB.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
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Namn Befattning Födelseår

Ledande  
befattnings-

havare sedan

Värdepappersinnehav

Aktier
Tecknings-
optioner108

Bengt Nilsson VD 1955 2008 13 211 400 27 000

Jan-Olof Ohlsson CFO 1963 2017 891 350 35 000

Bård Langöy CTO 1976 2009 17 830 5 000

Christer Wejke CISO 1975 2019 262 490 17 000

Fredrik Rosenqvist CRO 1966 2020 335 560 5 500

Gustav Dahllöf CPO 1991 2019 475 430 60 000

Helena Stolpe CDO 1973 2019 75 310 17 000

Julius Nilsson CCO 1991 2019 1 642 000 100 000

Malin Stenberg HR Manager 1978 2020 28 230 -

Oscar Wegland CMO 1991 2020 212 670 15 000

Nazar Paradivskyy VP Regulatory 
Affairs 1983 2019 94 850 20 000

Fredrik Hjorth General Counsel 1974 2020 20 180 10 000
 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Per dagen för detta Prospekt består Bolagets ledning av tolv personer. Av nedanstående tabell framgår namnen, 
födelseår, nuvarande befattning, året personen blev en del av ledningen och värdepappersinnehav i Bolaget per 
dagen för detta Prospekt (om ej annat anges).

Bengt Nilsson
Styrelseledamot och VD sedan 2008.

Se avsnittet “Styrelse” ovan.

Jan-Olof Ohlsson 
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2017. 

Född: 1963.

Utbildning: DIHM Controller. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Business Control 
Partner Norden AB, styrelseledamot i Business Control Partner 
Holding AB samt styrelsesuppleant i Beamwallet Nordic AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Livsanda 
Care AB.

Innehav i Bolaget: 891 350 aktier samt 20 000 teckningsoptio-
ner av serie 2020/2023 och 15 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024.

Bård Langöy 
Chief Technology Officer (CTO) sedan 2009.

Född: 1976.

Utbildning: Master of Science in Computer Science från Göteborgs 
universitet. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 17 830 aktier samt 5 000 teckningsoptioner av 
serie 2020/2023.

Christer Wejke 
Chief Information Security Officer (CISO) sedan 2017.

Född: 1975.

Utbildning: Master of Science in Information Technology and 
Computer Science from Linköpings universitet. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 262 490 aktier samt 2 000 teckningsoptioner av 
serie 2020/2023 och 15 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Fredrik Rosenqvist
Chief Relationship Officer (CRO) sedan 2020.

Född: 1966.

Utbildning: Political Economy vid Göteborgs universitet. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 335 560 aktier samt 500 teckningsoptioner av 
serie 2020/2023 och 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Gustav Dahllöf
Chief Product Officer (CPO) sedan 2019.

Född: 1991.

Utbildning: Bachelor of Business Administration från Jönköping 
International Business School samt har studerat vid Göteborgs 
universitet och Keimyung University i South Korea. 

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Ramplist AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 475 430 aktier samt 20 000 teckningsoptio-
ner av serie 2020/2023 och 40 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

108  Efter omräkning till följd av beslut om uppdelning av aktier (split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021 berättigar varje teckningsoption 
till teckning av tio nya aktier i Bolaget, för ytterligare information se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktiebaserade incitamentsprogram”.
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Helena Stolpe
Chief Delivery Officer (CDO) sedan 2019.

Född: 1973.

Utbildning: Studier inom matematik, logik och programmering vid 
Göteborgs universitet. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 75 310 aktier samt och 17 000 teckningsoptio-
ner av serie 2021/2024.

Julius Nilsson
Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2019.

Född: 1991.

Utbildning: International Management vid Jönköping International 
Business School. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ramplist AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 1 642 000 aktier samt 50 000 teckningsop-
tioner av serie 2020/2023 och 50 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024.

Malin Stenberg
Human Resource Manager sedan 2019.

Född: 1978.

Utbildning: Master of Science in Business and Finance från School 
of Business, Economics and Law vid Göteborgs universitet . 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 28 230 aktier.

Oscar Wegland
Chief Marketing Officer (CMO) sedan 2020.

Född: 1991.

Utbildning: London School of Business and Finance. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 212 670 aktier samt 15 000 teckningsoptioner 
av serie 2020/2023.

Nazar Paradivskyy
Vice President Regulatory Affairs sedan  2017.

Född: 1983.

Utbildning: Master of Laws Stockholms universitet och Master och 
Laws från Lviv National University, Ukraina. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget: 94 850 aktier samt 15 000 teckningsoptioner av 
serie 2020/2023 och 5 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Fredrik Hjorth
General Counsel sedan 2020.

Född: 1974.

Utbildning: Master of Laws från Lunds universitet. 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD i Simso AB.

Innehav i Bolaget: 20 180 aktier samt 10 000 teckningsoptioner 
av serie 2021/2024.

Övriga upplysningar om styrelse och  
ledande befattningshavare
Samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare kan nås på Bolagets adress: Västra Hamngatan 1, 411 17 
Göteborg.

CCO Julius Nilsson är son till styrelseledamoten och verkställande 
direktören Bengt Nilsson. Utöver detta har ingen av ovanstående 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare något familje-
band till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem (5) 
åren. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under 
de senaste fem (5) åren fått någon anklagelse och/eller sanktion 
riktad mot sig från i lag eller förordning bemyndigade myndighe-
ter (däribland godkända yrkessammanslutningar). Inte heller har 
någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare under de 
senaste fem (5) åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av 
förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktion hos ett bolag. Vidare har inte någon 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad 
i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning under de 
senaste fem (5) åren.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några 
privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. 
Som framgår ovan har dock vissa styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare ekonomiska intressen i Pagero genom innehav 
av aktier, teckningsoptioner och köpoptioner. Styrelseordförande 
Birger Steen är även styrelseledamot i Nordea Bank Abp som är 
finansiell rådgivare i Erbjudandet.

Det har, såvitt styrelsen känner till, inte förekommit särskilda 
överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter, enligt vilka styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare eller revisorn har valts in eller tillsatts. Vidare har inga 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare ingått avtal 
med Bolaget, eller något av dess dotterbolag, avseende förmåner 
efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår av 
detta Prospekt.

REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr 556029-6740 (”PwC”) 
har varit Pageros revisor under hela den period som täcks av den 
historiska finansiella informationen i detta Prospekt och omvaldes 
på årsstämman den 22 april 2021 som Bolagets revisor för tiden 
fram till nästa årsstämma. Patrik Resebo, auktoriserad revisor och 
medlem i FAR, är sedan 2021 Bolagets huvudansvariga revisor. 
PwC:s adress är Skånegatan 1, 411 40 Göteborg, Sverige.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
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Bolagsstyrning
ALLMÄNT 

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolags-
styrning grundar sig på svensk lag, främst aktiebolagslagen 
(2005:551) samt Bolagets bolagsordning och interna regler 
(innefattande instruktioner och policyer). I och med note-
ringen av Bolagets aktier kommer Bolaget även tillämpa 
Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

BOLAGSSTÄMMA

Allmänt 
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin 
rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- 
och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, be-
viljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verk-
ställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer 
samt arvode till styrelse och revisorer. Årsstämma måste 
hållas inom sex (6) månader från utgången av räkenskaps-
året. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma 
hållas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstäm-
ma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens 
Industri eller annan rikstäckande dagstidning.

Rätt att delta på bolagsstämma 
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare vara införd 
i den av Euroclear förda aktieboken sex (6) bankdagar 
före stämman och anmäla sig hos Bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare vars aktier 
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstäm-
man, utöver att informera Bolaget begära att deras aktier 
tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda 
aktieboken senast fyra (4) bankdagar före stämman. Aktie-
ägare bör informera sina förvaltare om detta i god tid före 
avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolags-
stämman personligen eller genom ombud och får åtföljas 
av högst två (2) biträden.

Initiativ från aktieägare 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bo-
lagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till 
styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen 
tillhanda senast sju (7) veckor före bolagsstämman.

Styrelsen 
Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ 
efter bolagsstämman. Styrelseledamöter väljs normalt 
av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Bolagsordningen anger att styrelsen ska bestå av lägst tre 
(3) och högst tio (10) ledamöter med högst fem (5) supp-
leanter. Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse 
av sju (7) ordinarie ledamöter som presenteras i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. 

Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och 
Bolagets bolagsordning. Styrelsens arbete regleras vidare 
av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. 
Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan sty-
relsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören.
Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens kom-
mittéer samt en instruktion för verkställande direktören 
(inklusive instruktion avseende verkställande direktörens 
ekonomiska rapportering).

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvalt-
ningen av Bolagets angelägenheter, vilket bland annat 
innefattar ansvar för upprättande av övergripande, lång-
siktiga strategier och mål, fastställandet av riktlinjer för att 
säkerställa att Bolagets verksamhet är långsiktigt värde-
skapande, samt fatta beslut i frågor rörande investeringar 
och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy. 
Styrelsen ansvarar även för utveckling och antagande av 
Bolagets centrala policyer, att tillse att kontrollsystem finns 
för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, att 
tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av verksam-
heten och risker, att utse Bolagets verkställande direktör 
och fastställa lön och annan ersättning till denne och 
andra ledande befattningshavare. 

Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse 
att styrelseledamöterna får alla nödvändiga handlingar 
och den information de behöver för att kunna utföra sitt 
arbete. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med 
verkställande direktören övervaka Bolagets resultat och 
förbereda samt vara ordförande på styrelsemöten. Styrel-
seordföranden är också ansvarig för att styrelsen årligen 
utvärderar sitt och verkställande direktörens arbete. Sty-
relsen träffas enligt ett förutbestämt schema. Utöver dessa 
möten kan det komma att kallas till ytterligare styrelse-
möten för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till 
nästa ordinarie styrelsemöte.

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av två 
ledamöter, Karin Sandsjö samt Fredrik vom Hofe. Karin 
Sandsjö är ordförande för utskottet. Revisionsutskottet 
ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i 
övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapporte-
ring, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och 
riskhantering med avseende på den finansiella rapporte-
ringen, hålla sig informerade om revisionen av års- och 

BOLAGSSTYRNING
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koncernredovisning, granska och övervaka revisorernas 
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt upp-
märksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra 
tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid upprättande 
av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
driften av Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och den verkställande direktören framgår av arbetsord-
ningen för styrelsen och instruktionen för den verkställan-
de direktören. 

Verkställande direktören ansvarar för att leda verksam-
heten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar 
samt för att styrelsen erhåller information och nödvändigt 
beslutsunderlag. Verkställande direktören leder arbetet i 
bolagsledningen samt fattar beslut efter samråd med dess 
ledamöter. Vidare är verkställande direktören föredragan-

de vid styrelsens sammanträden och ska tillse att styrel-
seledamöterna löpande tillställs den information som 
behövs för att följa Bolagets och Koncernens finansiella 
ställning, resultat, likviditet och utveckling.

Verkställande direktören och övriga ledande befattnings-
havare presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare”.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER,  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen ska fastställas av bolagsstämman. 
Enligt beslut vid årsstämman den 22 april 2021 uppgår 
helårsarvodet till var och en av de stämmovalda styrelse-
ledamöterna till 150 000 SEK och för ordföranden till 300 
000 SEK. För arbete i revisionsutskott utgår arvode om 30 
000 till ordförande samt 20 000 för var och en av övriga 
ledamöter. Till styrelseledamöter som är anställda i Kon-
cernen utgår inget arvode.

Teckningsoptionsprogram för styrelse och ledande  
befattningshavare samt övriga anställda
För utestående teckningsoptionsprogram för styrelse 
och ledande befattningshavare samt övriga anställda, se 
avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Aktiebaserade 
incitamentsprogram”.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets 
organisation samt förvaltning av Bolagets angelägenheter 
och tillse att bokföring, medelsförvaltning och Bolagets 
ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggan-
de sätt. Styrelsen har antagit ett antal grundläggande 
dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen, 
däribland styrelsens arbetsordning och instruktion till den 
verkställande direktören samt instruktion för finansiell 
rapportering. Verkställande direktören ansvarar för att på 
löpande basis upprätthålla en väl fungerande kontrollmil-
jö och verkställande direktören rapporterar löpande till 
styrelsen.

REVISION 

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar, räken-
skaper och bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revision av Bolagets finansiella 
rapporter och räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med i 
Sverige accepterade revisionsstandarder. Efter varje räken-
skapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en 
koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Bolagets revisor är PwC med Patrik Resebo som huvud-
ansvarig revisor. För mer information om Bolagets revisor 
se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – 
Revisor”.

Under räkenskapsåret 2020 uppgick den totala ersättning-
en till Bolagets revisorer till 1,05 MSEK, varav 0,7 MSEK 
var hänförligt till revisionsuppdraget och 0,38 MSEK var 
hänförligt till andra tjänster.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
Nedanstående tabell visar de ersättningar som verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har erhållit 
under räkenskapsåret 2020.

Befattning Grundlön
Rörlig  

ersättning
Pensions-

kostnader1
Övrig  

ersättning Summa

Verkställande direktör 1 812 000 0 430 000 0 2 243 000

Övriga ledande befattningshavare* 10 407 576 2 158 944 1 759 039 2 929 196 17 254 755

*) Avser elva ledande befattningshavare.
1  Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. Det finns således inte några belopp avsatta eller upplupna för pension, avgångar eller liknande 

förmåner till ledande befattningshavare.

BOLAGSSTYRNING
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Aktiekapital och ägarförhållanden
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Bolagets registrerade aktiekapital uppgick per dagen för 
den senaste balansräkningen (dvs den 30 juni 2021) till 
1 333 889,30 SEK fördelat på 13 338 893 aktier med ett 
kvotvärde uppgående till 0,10 SEK. Per dagen för detta Pro-
spekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 1 333 
889,30 SEK fördelat på 133 388 930 aktier med ett kvotvär-
de uppgående till 0,01 SEK. Det finns ett aktieslag i Bolaget. 
Samtliga aktier är emitterade i enlighet med svensk rätt 
och är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är regist-
rerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instruments som förs av Euroclear Sweden AB (Box 191, 
101 23 Stockholm). Inga aktiebrev har utfärdats för Bola-
gets aktier. Efter noteringen kommer aktierna att handlas i 
SEK på Nasdaq First North Growth Market med ISIN-koden 
SE0016830517 och under kortnamnet PAGERO.

Rättigheter knutna till aktierna
Rösträtt 
Alla aktier i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst 
vid bolagsstämma och varje aktieägare kommer att ha 
rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningse-
mission kommer aktieägarna som huvudregel att ha 

företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande 
till deras andel i Bolagets kapital före emissionen. Bola-
gets bolagsordning begränsar inte möjligheten att fatta 
beslut om kontant- eller kvittningsemission av nya aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets 
tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. 
Bolagstämman beslutar om utdelning. Rätt till utdelning 
tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställ-
da avstämningsdagen var registrerad som ägare i den av 
Euroclear förda aktieboken. Utdelning betalas generellt 
kontant genom Euroclear men kan också ske i annat än 
kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är före-
mål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget.

Aktiernas överlåtbarhet 
Aktierna är fritt överlåtbara. Bolagsordningen innehåller 
inga bestämmelser som inskränker rätten att fritt överlå-
ta aktierna. Aktierna är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyl-
dighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats 
avseende Bolagets aktier sedan det bildades.

Datum Händelse
Förändring 
antal aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring av 
aktie kapital 

(SEK)

Totalt  
aktiekapital

(SEK)
Kvotvärde 

(SEK) Kurs (SEK)  Villkor

20190107 Nybildning 50 000 3 385 105 50 000 50 000 0,0147706 - -

20190215 Nyemission 6 817 596 10 202 701 100 699,919205 150 699,919205 0,0147706 87,5 Apport

20190725 Nyemission 571 428 10 774 129 8 440,329030 159 140,248235 0,0147706 43,75 Apport

20191211 Nyemission 500 000 11 274 129 7 385,295287 166 525,543522 0,0147706 120 Kontant

20200415 Nyemission 135 505 11 409 634 2 001,488876 168 527,032398 0,0147706 87,5 Apport

20201125 Fondemission* - 11 409 634 972 436,367602 1 140 963,400000 0,10 - -

20201127 Nyemission 643 086 12 052 720 64 308,60 1 205 272 0,10 155,5 Kontant

20201204 Nyemission 964 630 13 017 350 96 463 1 301 735 0,10 155,5 Kontant

20210219 Nyemission 321 543 13 338 893 32 154,30 1 333 889,30 0,10 155,5 Kontant

20210921 Uppdelning av 
aktier 120 050 037 133 388 930 - 1 333 889,30 0,01 - -

20211025 Nyemission** 20 833 333 154 222 263 208 333,33 1 542 222,63 0,01 24 Kontant

* Fondemission genom överföring från fritt eget kapital.
** Nyemissionen i Erbjudandet som beskrivs i Prospektet under antagandet att den genomförs.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för aktiekapitalet sedan Bolagets bildande.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Före erbjudandet

Efter Erbjudandet (under 
förutsättning att Övertilldel-
ningsoption inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet (under 
förutsättning att Övertilldel-
ningsoption utnyttjas till fullo)

Aktieägare
Antal aktier   

och röster %
Antal aktier   

och röster %
Antal aktier   

och röster %

Vålåuggen Invest AB1 51 976 150 38,97 51 976 150 33,70 49 956 760 32,39

Bengt Nilsson via bolag2 13 211 400 9,90 13 211 400 8,57 12 698 107 8,23

Sjätte AP-Fonden 10 609 920 7,95 10 609 920 6,88 10 197 701 6,61

HarbourVest3 9 832 72 7,37 9 832 720 6,38 9 832 720 6,38

Swedbank Robur Fonder4 9 646 300 7,23 15 062 9666 9,776 15 062 9666 9,776

Mats Ryding5 6 720 420 5,04 6 720 420 4,36 6 540 323 4,24

Övriga 31 392 020 23,53 46 808 687 30,35 49 933 686 32,38

Totalt 133 388 930 100 154 222 263 100 154 222 263 100

1  Vålåuggen Invest AB ägs av flertalet AIF:er som förvaltas av Summa Equity AB i egenskap av AIF-förvaltare. Detta bolaget ägs i sin av Summa Equity 
Holding AB som Christian Melby deläger (indirekt genom bolag).

2  Av det totala antalet aktier i Bolaget innehas före Erbjudandet 11 792 720 aktier via Greenfield AB där Bengt Nilsson innehar 80 procent av aktierna 
och rösterna och 1 418 680 aktier innehas via Norelia AB där Bengt Nilsson genom Greenfield AB innehar 50 procent av aktierna och rösterna.

3  Avser gemensamt innehav för Harbour Co-Investments, HIPEP IX Investment Holdings och LongHorn HV Co-Investment 1 som innehas via  
förvaltaren ML, PIERCE, FENNER & SMITH INC.

4  Av det totala antalet aktier i Bolaget innehas före Erbjudandet 4 823 150 aktier av Swedbank Robur Microcap och 4 823 150 aktier av Swedbank 
Robur Fokus.

5 Styrelseledamot i Bolaget.
6 Inklusive 5 416 666 aktier som Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva som Cornerstone-investerare i Erbjudandet.

SÄLJANDE AKTIEÄGARE VID UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Av nedanstående tabell framgår Säljande Aktieägare som kan komma att sälja aktier i samband med utnyttjande av Över-
tilldelningsoptionen i Erbjudandet samt det antal aktier som i samband därmed kan komma att erbjudas till försäljning.

Aktier som erbjuds till försäljning om  
Övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

Säljande Aktieägare Antal aktier  
% av antal aktier i  

Övertilldelningsoptionen

Vålåuggen Invest AB1 2 019 390 64,62

Greenfield AB2 458 175 14,66

Sjätte AP-fonden 412 219 13,19

Mats Ryding3 180 097 5,76

Norelia AB4 55 118 1,76

Totalt 3 124 999 100
1  Vålåuggen Invest AB ägs av flertalet AIF:er som förvaltas av Summa Equity AB i egenskap av AIF-förvaltare. Detta bolaget ägs i sin tur av Summa 

Equity Holding AB som Christian Melby deläger (indirekt genom bolag).
2 Bengt Nilsson innehar 80 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
3 Styrelseledamot i Bolaget. 
4 Bengt Nilsson innehar genom Greenfield AB 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

ÄGARSTRUKTUR FÖRE OCH EFTER ERBJUDANDET

Nedanstående tabell visar Bolagets ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet, dvs per dagen för Prospektet, och 
omedelbart efter att Erbjudandet genomförts med beaktande av att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas respektive 
utnyttjats till fullo.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM 

Det finns för närvarande två aktierelaterade incitaments-
program i Koncernen.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024
Vid årsstämman den 22 april 2021 beslutades om att inrät-
ta ett teckningsoptionsprogram för styrelse och ledning, 
övriga nyckelpersoner och övriga anställda (”Deltagarna 
2021/2024”) genom en emission av högst 500 000 teck-

ningsoptioner. Deltagarna 2021/2024 är uppdelade enligt 
följande: kategori 1 utgörs av styrelse och ledning som var-
dera äger rätt att förvärva minst 5 000 teckningsoptioner, 
kategori 2 utgörs av övriga nyckelpersoner som äger rätt 
att förvärva minst 1 800 teckningsoptioner och kategori 3 
utgörs av övriga anställda som äger rätt att förvärva minst 
400 teckningsoptioner. Anmälningsperioden för förvärv av 
teckningsoptioner avslutades den 10 juni 2021 och samtli-
ga 500 000 teckningsoptioner har förvärvats av Deltagarna 
2021/2024.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Efter omräkning till följd av beslut om uppdelning av aktier 
(split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021 be-
rättigar varje teckningsoption till teckning av tio nya aktier 
i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till 
och med den 30 juni 2024 till en teckningskurs om 25 SEK 
per aktie. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet i Bolaget 
öka med 50 000 SEK vilket ger upphov till en utspädning 
om cirka 3,6  procent (beräknat som antal nyemitterade 
aktier vid fullt utnyttjande dividerat med totalt antal aktier 
i Bolaget efter sådan emission men före Nyemissionen och 
övriga framtida händelser). Omräkning av teckningsop-
tionerna ska enligt villkoren ske vid (i) fondemission med 
utgivande av nya aktier eller för det fall sammanläggning 
eller uppdelning sker av Bolagets aktier, (ii) minskning av 
aktiekapitalet utan inlösen av aktier med återbetalning till 
aktieägarna eller om Bolaget lämnar utdelning till aktieäga-
re (utöver återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott), 
eller (iii) erhållande av ovillkorade aktieägartillskott. Ingen 
omräkning sker vid emissioner av aktier, teckningsoptioner 
eller liknade instrument i Bolaget. 

Teckningsoptionsprogram 2020/2023
Vid extra bolagsstämma den 26 mars 2020 i Pagero AB 
beslutades om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för 
nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag (”Deltagar-
na 2020/2023”), genom en emission av högst 417 000 teck-
ningsoptioner i Pagero AB. Samtliga 417 000 teckningsop-
tioner har förvärvats av Deltagarna 2020/2023.

Efter omräkning till följd av beslut om uppdelning av aktier 
(split) på extra bolagsstämma den 21 september 2021 be-
rättigar varje teckningsoption till teckning av tio nya aktier 
i Pagero AB under perioden från och med den 3 december 
2022 till och med den 1 mars 2023 till en teckningskurs om 
13 SEK per aktie.

Deltagarna 2020/2023 har gentemot Vålåuggen Invest 
AB förbundit sig att vid utnyttjande av teckningsoptioner-
na byta ut erhållna aktier i Pagero AB mot motsvarande 
antal aktier i Bolaget, se vidare avsnittet ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden – Aktieägaravtal". Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna kan aktiekapitalet i Bolaget, efter ak-
tiebytet enligt ovan, öka med 41 700 SEK vilket ger upphov 
till en utspädning om cirka 3,0 procent (beräknat som antal 
nyemitterade aktier i Bolaget vid fullt utnyttjande divide-
rat med totalt antal aktier i Bolaget efter sådan emission 
men före Nyemissionen och övriga framtida händelser). 
Villkoren för omräkning av teckningsoptionerna motsvarar 
villkoren för Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

Per dagen för Prospektet har Pagero inga övriga uteståen-
de aktiebaserade incitamentsprogram.

BEMYNDIGANDEN 

Vid årsstämman den 22 april 2021 beslutades att bemyn-
diga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av 
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konver-
tibler och/eller teckningsoptioner, till ett sammanlagt brut-
tobelopp i emissionerna om högst 500 MSEK. Betalning 
ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller 
eljest vara förenad med villkor. Syftet med bemyndigandet, 
liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap 
för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/
eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska 
utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Vid extra bolagsstämman den 21 september 2021 besluta-
des vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera till-
fällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta 
beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemis-
sion av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, 
till ett sammanlagt bruttobelopp i emissionerna om högst 
500 MSEK. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport 
eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor. Syftet 
med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemis-
sion med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är 
för kapitalanskaffning och breddad ägarbas samt för att 
möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners 
och företagsförvärv, där betalning helt eller delvis ska 
utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 
Tillsammans med bemyndigandet från årsstämman den 
22 april 2021 får styrelsen bemyndiganden på sammanlagt 
1 mdr SEK.

AKTIEÄGARAVTAL

Innehavare av teckningsoptioner i teckningsoptionspro-
gram 2020/2023 har ingått avtal med Vålåuggen Invest 
AB, där innehavaren förbundit sig att vid utnyttjande av 
teckningsoptionerna byta ut erhållna aktier i Pagero AB 
mot motsvarande antal aktier i Bolaget. Utöver detta finns, 
såvitt Bolagets styrelse känner till, inga aktieägaravtal eller 
andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att 
gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte 
heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till 
att kontrollen över Bolaget förändras.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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LOCK UP-ÅTAGANDEN

Enligt Placeringsavtalet har Bolaget åtagit sig gentemot 
Joint Global Coordinators att, under en period om 180 
dagar från första dag för handel med Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Growth Market, inte utan Joint Global 
Coordinators skriftliga samtycke, emittera aktier, eller 
på annat sätt vida dispositioner rörande aktier. Bolagets 
åtagande är föremål för vissa sedvanliga undantag och 
ska exempelvis inte tillämpas på framtida aktiebaserade 
incitamentsprogram eller vid betalning med egna aktier i 
samband med förvärv.

Säljande Aktieägare, Björn Hovstadius och HarbourVest, 
samt styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen 
med innehav av aktier eller teckningsoptioner har, med 
vissa undantag, åtagit sig att inte sälja sina aktier under 
en viss tid efter att handel med Bolagets aktier på Nasdaq 
First North Growth Market har inletts, se vidare avsnit-
tet ”Legala frågor och kompletterande information – Lock 
up-åtaganden”.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH  
INLÖSEN AV  MINORITETSAKTIER
Enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar ska 
den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som 
representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för 
samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upp-
tagna till handel på en multilateral handelsplattform och 
genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller tillsammans 
med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav 
som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för 
samtliga aktier i bolaget, ska omedelbart offentliggöra hur 
stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är och inom 
fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudan-
de avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbju-
danden avseende Bolagets aktier under det innevarande 
eller föregående räkenskapsåret. En aktieägare som 
själv eller genom dotterbolag innehar mer än 90 procent 
av aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in 
resterande aktier i bolaget. Ägarna till resterande aktier i 
bolaget har en motsvarande rätt att få sina aktier inlös-
ta av majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av 
minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebo-
lagslagen.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN



96    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Pagero Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i kon-
cernen med tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst  
4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst  
40 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgäng-
lig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Samtidigt med kallelsen ska information om att 
kallelse skett annonseras i Dagens Industri eller annan rikstäckande dagstidning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels ha tagits upp som aktieägare i utskrift av aktieboken som avser för-
hållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 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.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordfö-
rande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomna,
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)  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse;

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
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BOLAGSORDNING

7) Beslut
a)  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern-

balansräkning,
b)  om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8) Fastställelse av styrelse och revisorsarvoden;
9)  Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari -31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.
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Legala frågor och  
kompletterande information
ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559189-9173 som bildades den 18 december 2018 
och registrerades enligt svensk rätt den 7 januari 2019 hos Bolagsverket. Bolagets nuvarande företagsnamn är Pagero 
Group AB (publ) vilket registrerades hos Bolagsverket den 25 november 2020. Bolaget har sitt säte i Göteborg. Bolagets 
verksamhet bedrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551). Enligt Bolagets bolagsordning § 3 ska Bolaget äga och förvalta fast 
och lös egendom och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst av-
seende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets 
LEI-kod är 5493004DI6NJ2LIK2388.

Koncernstruktur
Pagero Group AB (publ) är moderbolag i Koncernen. Nedan illustreras Koncernens legala struktur per dagen för Prospektet.

Pagero Group AB (publ) innehar samtliga aktier och röster i Pagero AB samt 68,85 procent av aktierna och rösterna och 
Gosocket Corporation S.A. Universal Joint Costa Rica S.A. innehar de resterande 31,15 procent av aktierna och rösterna 
i Gosocket Corporation S.A. Pagero AB innehar i sin tur samtliga aktier och röster i övriga dotterbolag med undantag för 
Pagero E-Business Network Private Ltd som ägs till 99 procent av Pagero AB och till 1 procent av Pagero Sverige AB. Se 
avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information – Förvärvsavtal” för mer information om ägarstrukturen i Gosocket 
Corporation S.A.

Koncernstruktur Land Andel aktier och röster 

Pagero Group AB (publ) Sverige

Pagero AB Sverige 100 %

Pagero Sverige AB Sverige 100 %

Pagero GmbH Tyskland 100 %

Pagero Oy Finland 100 %

Pagero Norway AS Norge 100 %

Pagero Sprl Belgien 100 %

Pagero E-Invoice Ltd Irland 100 %

Pagero UK Ltd Storbritannien 100 %

Pagero Switzerland AG Schweiz 100 %

Pagero Inc. USA 100 %

Pagero Danmark ApS Danmark 100 %

Pagero Ibérica S.L Spanien 100 %

Pagero Italy S.R.L. Italien 100 %

Pagero Australia Pty Ltd Australien 100 %

Pagero France SAS Frankrike 100 %

Pagero E-Business Network Private Ltd Indien 100 %

Pagero Enetwork Ilitisim Ltd Sirketi Turkiet 100 %

Pagero Singapore Pte Ltd Singapore 100 %

Pagero Gulf FZ-LLC Dubai 100 %

Pagero (Pty) Ltd Sydafrika 100 %

Gosocket Corporation S.A.1 Costa Rica 68,85 %

1  Gosocket Corporation S.A. äger 100 procent av aktierna i Gosocket Corp, SpA (Chile), Signature South Consulting Colombia, S.A.S (Colombia),  
Signature South Consulting Costa Rica S.A. (Costa Rica) ) och Gosocket Guatemala, S.A (Guatemala) samt 99,9 procent av aktierna i South Consulting 
Signature Chile S.A. (Chile). och Gosocket Guatemala, S.A (Guatemala) samt 99,9 procent av aktierna i South Consulting Signature Chile S.A. (Chile), 
99,875 procent av aktierna i Technosignature Ecuador de Facturación Electrónica, S.A (Ecuador), 99 procent av aktierna i Grupo Yacord Servicios 
Contables, S.A. de C.V (Mexiko) och 99,67 procent av aktierna i South Consulting Signature Perú, S.A.C (Peru).
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Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
Pagero har ingått under huvudsakligen de senaste två åren 
samt andra avtal som Pagero har ingått och som innehåll-
er rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för 
Pagero.

Finansieringsavtal
Pageros finansiering består av en kreditfacilitet om 110 
MSEK, en förvärvsfacilitet om 50 MSEK och en checkräk-
ningsfacilitet om 50 MSEK. Samtliga faciliteter ingicks 2019 
under kreditfacilitetsavtal med Nordea Bank Abp, filial i 
Sverige som långivare. I tillägg har Bolaget i oktober 2021 
ingått en kortfristig kredit med Nordea om 15 MSEK (”Till-
läggskrediten”).

Kreditfaciliteten är en amorterande facilitet som har upp-
tagits för att återbetala tidigare aktieägarlån och förvärvs-
faciliteten som har till ändamål att utnyttjas för vissa typer 
av förvärv. De båda faciliteterna löper till och med den 31 
december 2023 och checkräkningsfaciliteten har en löptid 
om 12 månader med start från och med den 21 janua-
ri 2018 som förlängs årligen om inte Nordea meddelar 
annat. Checkräkningsfaciliteten har förlängts 2019, 2020 
och 2021 och den nu aktuella perioden löper till och med 
den 31 december 2023. Under förutsättning att Bolagets 
notering på Nasdaq First North Growth Market äger rum 
före 31 oktober 2021 ska Tilläggskrediten återbetalas i sin 
helhet den 31 december 2021. Sker inte noteringen innan 
den 31 oktober 2021 ska Tilläggskrediten återbetalas den 
31 oktober 2021.

Kreditfaciliteten och förvärvsfaciliteten löper för närva-
rande med en årlig ränta som motsvarar referensränta 
STIBOR med löptid 1 till 3 månader plus en årlig marginal 
om 2,5 procent och checkräkningsfaciliteten löper för när-
varande med en årlig ränta som motsvarar referensränta 
STIBOR med löptid 1 till 3 månader plus en årlig marginal 
om 2,5 procent. Tilläggskrediten löper med motsvarande 
ränta.

Koncernen har under faciliteterna och Tilläggskrediten 
åtagit sig att uppfylla vissa finansiella samt övriga åtagand-
en, däribland att en ägarförändring inte inträffar innebä-
randes att huvudägarna före noteringen av Bolagets aktier 
upphör att äga mer än 50,1 procent av aktierna, rösterna 
och aktiekapitalet i Bolaget och efter noteringen att samt-
liga aktier i Bolaget skulle avnoteras eller att någon annan 
än huvudägarna ensam eller tillsammans med annan äger 
aktier motsvarande 25 procent av rösterna eller aktiekapi-
talet i Bolaget. I övrigt innehåller kreditfacilitetsavtalet sed-
vanliga villkor för utbetalningar, begränsningar avseende 
upptagande av ytterligare finansiell skuld och pantsättning.

Förvärvsavtal
Pagero ingick den 30 juni 2021 ett investeringsavtal och ett 
aktieägaravtal med Universal Joint Costa Rica S.A. (”Uni-
versal”). Dessa avtal reglerar Pageros förvärv av aktier 

från Universal och tecknande av nyemitterade aktier samt 
framtida ägande av aktier i Gosocket Corporation S.A. (”Go-
socket”). Gosocket är registrerat i Costa Rica och bedriver 
verksamhet i delar av Latinamerika (för ytterligare infor-
mation om Gosocket se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning 
– Förvärv av Gosocket”). 

Pagero förvärvade initialt 35 procent av de befintliga 
aktierna i Gosocket från Universal för en köpeskilling om 
3,5 MUSD. Tillträde av aktierna skedde den 20 juli 2021. 
I samband med förvärvet har Pagero tillskjutit lån till 
Gosocket om sammanlagt 4,75 MUSD. Lånen har använts 
till att återbetala Gosockets befintliga lån. I samband 
med transaktionen har Gosocket genomfört en riktad 
nyemission till Pagero varigenom Pagero den 30 juli 2021 
tecknat sig för ytterligare aktier i Gosocket för 7 484 062 
USD. Pageros lån till Gosocket samt tidigare lämnat lån om 
USD 250 000, tillsammans 5 MUSD, har Pagero tillskjutit 
Gosocket som aktieägartillskott. Pagero har således totalt 
tillskjutit Gosocket 12 484 062 USD. Efter nyemissionen, 
tillsammans med tidigare förvärvade befintliga aktier, äger 
Pagero sammanlagt 68,85 procent av totala antalet aktier 
i Gosocket. Resterande aktier i Gosocket ägs av Universal. 
Investeringsavtalet innehåller vidare sedvanliga garantier, 
däribland garantier utställda av Universal avseende Go-
sockets tillgångar, historisk skatt och försäkringar. Pagero 
kontrollerar genom aktieägaravtalet Gosockets styrelse. 
Aktieägaravtal ger Pagero en köpoption att förvärva 
Universals resterande aktier i Gosocket under en period 
om tre år från och med den 30 juni 2025. Lösenpriset för 
aktierna är kopplat till Gosockets intäkter vid tidpunkten 
för påkallande av köpoptionen, dock lägst till en värdering 
av samtliga aktier i Gosocket om 38,5 MUSD. Universal har 
en motsvarande säljoption att sälja samtliga sina aktier i 
Gosocket till Universal under en period om fem år från och 
med den 30 juni 2024.

Pagero och Gosocket har ingått ett partneravtal enligt vil-
ket parterna ska erbjuda kunder en kombinerad tjänst be-
stående av egna och den andra partens produkter. Pagero 
respektive Gosocket ges en icke-exklusiv rätt att mark-
nadsföra den andra partens produkter tillsammans med 
de egna produkterna. Samtliga ordrar som hänförs till den 
andra partens produkter ska vidareförmedlas till sådan 
part. Pageros rätt att marknadsföra GoSockets produkter 
är begränsad till samtliga områden utanför Latinamerika 
medan Gosockets rätt att marknadsföra Pageros produk-
ter är begränsad till Latinamerika. Avtalstiden löper från 
och med 30 juni 2021 och i fem år därefter med en auto-
matisk förlängningstid på två år om inte parterna kommer 
överens om att avtalet ska sägas upp dessförinnan.

Partneravtal
I syfte att nå ut till en bredare kundkrets har Pagero ingått 
samarbete med olika partnerbolag. Enligt avtalen med 
partnerbolagen ska respektive partner marknadsföra och 
sälja Pageros tjänster och produkter till slutkunder. Part-
neravtalen är icke-exklusiva.
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Utvecklingsavtal
Bolaget har anlitat Creative Software som bidrar med re-
surser till Pageros utvecklingsorganisation. Samtliga imma-
teriella rättigheter som Creative Software utvecklar enligt 
avtalet (inklusive källkod) tillfaller Bolaget utan ytterligare 
ersättning. Avtalet ingicks 2020 och kan sägas upp med 12 
månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Outsourcing av IT-drift och hosting av servrar
Pagero har outsourcat driften av delar av sin IT-miljö till 
Nordlo. Avtalet med Nordlo följer standardavtalet IT-drift 
2008 och löper tillsvidare med tre månaders uppsägnings-
tid. I driftåtagandet ingår bland annat hosting av Pageros 
IT-miljö från Nordlos datacenter. Vidare är Pageros hos-
ting-area helt separerad och skyddad från andra kunders 
hosting-area. Avtalet möjliggör flexibilitet avseende ökning-
ar eller minskningar av de volymer av tjänster som ingår i 
Nordlos uppdrag.

Hyresavtal
Bolaget hyr lokaler av KB Safiren. Hyresavtalet trädde ikraft 
den 1 januari 2016 och löper ut den 31 december 2024. 
Mot bakgrund av att Bolagets verksamhet har expanderat 
under hyrestiden har Bolaget och hyresvärden fört diskus-
sioner avseende en utökning av förhyrningen till lokaler 
på ovanliggande våningsplan (som för närvarande hyrs av 
annan hyresgäst). Bolaget har en ensidig rätt att säga upp 
hyresavtalet för avflyttning i förtid till den 31 maj 2023 för 
det fall att Bolaget inte senast den 1 maj 2022 kan överta 
lokalerna på ovanliggande våningsplan.

Placeringsavtal
Bolaget, vissa Säljande Aktieägare och Joint Global Coordi-
nators kommer att ingå Placeringsavtalet vilket förväntas 
ske omkring den 21 oktober 2021. Erbjudandet är villkorat 
av att Placeringsavtalet ingås. Under förutsättning att vissa 
villkor är uppfyllda i Placeringsavtalet åtar sig Joint Global 
Coordinators att förmedla köpare till de aktier som om-
fattas av och till priset per aktie i Erbjudandet eller annars 
förvärva aktierna i Erbjudandet själva och Bolaget förbin-
der sig att emittera aktier som har förmedlats av Joint Glo-
bal Coordinators. Bolaget lämnar genom Placeringsavtalet 
sedvanliga garantier och åtaganden gentemot Joint Global 
Coordinators, däribland att informationen i Prospektet är 
korrekt och upprättat i enlighet med kraven i Prospektför-
ordningen, att Bolaget följer, och Erbjudandet inte bryter 
mot, tillämpliga lagar, förordningar och regler, att ingen 
väsentlig negativ förändring inträffar som enligt Joint 
Global Coordinators skulle göra det olämpligt eller inte 
möjligt att genomföra Erbjudandet. Se även avsnitt ”Legala 
frågor och kompletterande information – Lock up-åtaganden” 
för Bolagets och vissa Säljande Aktieägares lock up-åtag-
anden under Placeringsavtalet samt lock up-åtaganden för 
vissa andra aktieägare, styrelseledamöter och personer i 
ledningsgruppen. Joint Global Coordinators åtagande att 
förmedla köpare till aktierna är i avtalet villkorat av vissa 
omständigheter och bland annat att garantierna lämnade 
av Bolaget är korrekta och att övriga villkor som följer av 
Placeringsavtalet är uppfyllda. Joint Global Coordinators 

har rätt att säga upp avtalet till och med likviddagen och 
Erbjudandet skulle därmed kunna komma att avslutas. Om 
Joint Global Coordinators säger upp sina åtaganden kom-
mer inte några aktier att levereras eller någon betalning 
för aktier genomföras under Erbjudandet.

Tvister
Koncernen är inte, och har inte varit, part i några myndig-
hetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaran-
den under de senaste tolv månaderna som har eller skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
finansiella ställning eller lönsamhet.

Försäkringar
Koncernen har sedvanligt försäkringsskydd för den 
bransch inom vilken den verkar. Med beaktande av 
verksamhetens art och omfattning bedömer styrelsen att 
Koncernens nuvarande försäkringsskydd, inklusive nivåer-
na och villkoren för dessa försäkringar, är tillräckligt med 
hänsyn till de potentiella riskerna i verksamheten.

Immateriella rättigheter
Bolaget har registrerat ett antal varumärken genom såväl 
nationella registreringar som EU-registreringar. Bolaget 
innehar även upphovsrätten till Pagero Online, HBS Center 
och TMS (Primelog).

Därutöver är Bolaget innehavare av ett flertal domän-
namn som primärt inkluderar ”Pagero” i domännamnet, 
t.ex. ”www.pagero.se”, ”www.pageroonline.no” och ”www.
pageroonline.nu”.

Transaktioner med närstående
Bolagets största ägare Vålåuggen Invest AB har baserat 
på tidigare aktieägaravtal tillhandahållit konsulttjänster 
till Bolaget. För dessa tjänster har Bolaget för perioden 
2018–2020 betalat en ersättning om cirka 0,8 MSEK. 

Bolagets CFO Jan-Olof Ohlsson är anlitad som konsult av 
Bolaget genom konsultavtal med Business Control Partner 
Norden AB. För konsulttjänsten som CFO har Bolaget för 
perioden 2018 till och med dagen för Prospektet betalat 
en total ersättning om cirka 9,0 MSEK (sociala avgifter och 
andra kostnader inkluderade i beloppet).

Bolagets HR-chef Malin Stenberg är sedan 2019 anlitad 
som konsult av Bolaget genom konsultavtal med Greentra-
de Aviation AB. Greentrade AB som ägs av styrelseledamo-
ten och verkställande direktören Bengt Nilsson äger 71,3 
procent av Greentrade Aviation AB. För konsulttjänsten 
som HR-chef har Bolaget för perioden 2019 till och med 
dagen för Prospektet betalat en totalt ersättning om cirka 
1,8 MSEK (sociala avgifter och andra kostnader inkludera-
de i beloppet).

Greenfield AB, som ägs till 80 procent av Bengt Nilsson, 
äger fem procent i Wint Group AB, som är partner till 
Bolaget. Under perioden 2018 till och med dagen för 
Prospektet har Wint Group erhållit en ersättning från Bo-
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laget om 1,1 MSEK. Greenfield AB äger vidare tio procent i 
Oneflow AB som är leverantör till Bolaget. Bolaget har för 
perioden 2018 till och med dagen för Prospektet betalat en 
ersättning till Oneflow AB uppgående till 0,6 MSEK. Bengt 
Nilsson sitter också i styrelsen för Wint Group AB respekti-
ve Oneflow AB.

Det är Bolagets uppfattning att samtliga transaktioner med 
närstående har skett på armlängds avstånd och på mark-
nadsmässiga villkor.

Det har i övrigt inte förekommit några transaktioner med 
närstående som enskilt eller tillsammans är väsentliga 
för Pagero under perioden 2018 till och med dagen för 
Prospektet.

För information om övrig ersättning till styrelse och ledan-
de befattningshavare, se avsnittet ”Bolagsstyrning – Ersätt-
ning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare” samt not 11 i avsnittet ”Historisk 
finansiell information – Sammanslagen finansiell information 
för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 
och 2019 – Noter” samt i årsredovisningen för 2018 som 
införlivas genom hänvisning, se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information – Handlingar som hålls tillgängli-
ga för inspektion”.

Åtaganden från Cornerstone-investerarna
Bolaget har erhållit åtaganden från fonder förvaltade av 
I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investe-
ring & Tryghed A/S) (”I&T”) och Swedbank Robur Fonder 
AB (”Swedbank Robur Fonder”, tillsammans med I&T 
”Cornerstone-investerarna”) om att förvärva aktier i 
Erbjudandet om totalt 230 MSEK vilket, baserat på Erbju-
dandepriset om 24 SEK per aktie, motsvarar 46 procent av 
aktierna i Erbjudandet (förutsatt att Övertilldelningsoptio-
nen inte utnyttjas) eller 40 procent av aktierna i Erbjudan-
det (förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut) 
och 6,21 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets 
genomförande. Ingen ersättning utgår för åtagandena. 
Åtagandena är förenade med vissa villkor, bland annat 
villkor om att Cornerstone-investerarna erhåller full 
tilldelning i förhållande till sitt åtagande. Om dessa villkor 
inte uppfylls är Cornerstone-investerarna inte skyldiga att 
förvärva några aktier i Erbjudandet. Vidare är åtagandena 
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, 
pantsättning eller liknande arrangemang, se vidare avsnit-
tet ”Riskfaktorer – Cornerstone-investerarnas åtaganden är 
föremål för vissa villkor och är inte säkerställda”.

Cornerstone-investerare

Åtagande (%) av 
det totala antalet 

aktier i Bolaget efter 
genomförande av 

Erbjudandet
Antal  

aktier

Fonder förvaltade av  
Swedbank Robur Fonder AB 3,51% 5 416 666

Fonder förvaltade av I&T 
Asset Management (Fonds-
mæglerselskabet Investering 
& Tryghed A/S) 2,70% 4 166 666

Stabilisering
I samband med Erbjudandet får Nordea (”Stabiliserings-
agenten”), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk 
rätt, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknads-
priset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i 
annat fall skulle råda på marknaden. Sådana stabilise-
ringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq 
First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat 
sätt, och kan komma att genomföras när som helst under 
perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna 
på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 
30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock 
ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och 
det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att 
genomföras. 

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas 
när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter 
kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är 
högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid 
slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliserings-
transaktioner utförs ska Stabiliseringsagenten offentlig-
göra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med 
artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. 
Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kom-
mer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida sta-
bilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen 
inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, 
samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomför-
des för vart och ett av de datum då stabiliseringstransak-
tioner genomfördes.

Lock up-åtaganden
Enligt Placeringsavtalet har Bolaget åtagit sig gentemot 
Joint Global Coordinators att, under en period om 180 
dagar från första dag för handel med Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Growth Market, inte utan Joint Global 
Coordinators skriftliga samtycke, emittera aktier, eller 
på annat sätt vida dispositioner rörande aktier. Bolagets 
åtagande är föremål för vissa sedvanliga undantag och 
ska exempelvis inte tillämpas på framtida aktiebaserade 
incitamentsprogram eller vid betalning med egna aktier i 
samband med förvärv.
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Säljande Aktieägare, Björn Hovstadius och HarbourVest, 
samt styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen 
har till förmån för Joint Global Coordinators åtagit sig 
att, med vissa undantag, under en period om 360 dagar 
(styrelseledamöter och ledningsgruppen) respektive 180 
dagar (Säljande Aktieägare, Björn Hovstadius och Harbour-
Vest) efter första dag för handel), inte överlåta eller förfoga 
över sina respektive innehav i Bolaget utan skriftligt 
medgivande från Joint Global Coordinators. Åtagandena 
är för föremål för vissa sedvanliga undantag. För Säljande 
Aktieägare undantas vidare bland annat att säkerhet som 
ställs till förmån för långivare av marginallån som lämnas 
till Säljande Aktieägare och överföring av aktier i Bolaget till 
marginallångivare (eller av dem utsedd tredje part eller till 
dem närstående företag) vid eventuellt ianspråktagande av 
ställd säkerhet, förutsatt att mottagaren av sådana aktier 
före varje sådan överföring åtar sig att vara bunden av vill-
kor som motsvarar Säljande Aktieägares lock up-åtagande. 
Efter att tillämpliga lock up-perioder har löpt ut kommer 
det stå de aktieägare som berörts av sådana restriktioner 
fritt att avyttra sina aktier i Bolaget. Joint Global Coordina-
tors kan tillsammans och efter eget gottfinnande, när som 
helst komma att medge undantag för försäljning under 
lock up-perioden.

Rådgivares intressen
Nordea och SEB är Joint Global Coordinators och Joint 
Bookrunners samt utgör tillsammans med Avanza Mana-
gers i samband med Erbjudandet, för vilket de kommer att 
erhålla sedvanlig ersättning. Nordea är även långivare till 
Bolaget. Joint Global Coordinators (samt till dem närståen-
de bolag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma 
att tillhandahålla, rådgivning samt olika bank, finansiella, 
investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Säljande 
Aktieägare och Bolaget för vilka Joint Global Coordinators 
erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning.
Styrelseordförande Birger Steen är även styrelseledamot i 
Nordea Abp som är finansiell rådgivare i Erbjudandet vilket 
skulle kunna innebära en intressekonflikt. Birger Steen, 
som är styrelseledamot i Nordea Bank Abp, är även styrel-
seordförande i Bolaget och principal i Summa Equity AB.

Prospektets godkännande
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som 
behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. 
Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart 
i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, 
begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 
2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som 
något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de 
värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerare bör 
göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att 
investera i dessa Aktier.

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är utsedd till Bolagets Certified Advi-
ser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets 
regler efterlevs av Bolaget. Erik Penser Bank AB äger inga 
aktier i Bolaget.

Kostnader för erbjudandet
Pageros kostnader hänförliga till Erbjudandet samt uppta-
gandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North 
Growth Market, inklusive arvode till emissionsinstitut och 
andra rådgivare samt övriga uppskattade transaktions-
kostnader, beräknas uppgå till 35 MSEK.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av följande handlingar finns tillgängliga under  
Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor, Västra  
Hamngatan 1, 411 17 Göteborg under vanliga kontorstider:
•  Bolagets bolagsordning och registreringsbevis,
•   Pagero AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018, och  

detta Prospekt.

Handlingarna finns också tillgängliga elektroniskt på Bola-
gets webbplats, www.pagero.com. Information på Bolagets 
webbplats utgör inte en del av Prospektet såvida den inte 
är införlivad genom hänvisning i Prospektet.
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Generellt om beskattningen vid försäljning av aktier
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer sina 
aktier blir normalt föremål för kapitalvinstbeskattning. 
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skill-
naden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkost-
nadsbeloppet består av anskaffningsvärdet på aktierna 
och beräknas enligt "genomsnittsmetoden". Det innebär 
att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 
slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt 
med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. För 
noterade aktier kan anskaffningsvärdet, som ett alternativ, 
bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen 
enligt "schablonmetoden".
 
Privatpersoner
En kapitalvinst på noterade aktier beskattas i inkomstsla-
get kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalför-
luster på marknadsnoterade aktier får dras av i sin helhet 
mot vinster på marknadsnoterade delägarrätter och 
vinster på onoterade andelar, kvoterade till fem sjättedelar 
eller två tredjedelar (kvalificerade). Om en kapitalförlust 
på noterade aktier inte kan dras av fullt ut, får 70 procent 
av förlusten dras av från annan inkomst i inkomstslaget 
kapital. Om ett underskott uppkommer i inkomstslaget 
kapital reduceras skatten på inkomst av tjänst och närings-
verksamhet samt fastighetsskatten och den kommunala 
fastighetsavgiften. Sådan skattereduktion medges med 
30 procent av underskottet som inte överstiger 100 000 
kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott 
kan inte sparas till ett senare beskattningsår. 

Utdelning på noterade aktier beskattas med 30 procent 
i inkomstslaget kapital. För fysiska personer som är obe-
gränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt prelimi-
när skatt på utdelning med 30 procent av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas 
kapitalvinster och utdelning på aktier vanligtvis i inkomst-
slaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 
procent avseende beskattningsår som börjar efter den 31 
december 2020. För beräkning av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust, se avsnittet "Generellt om beskattningen vid 
aktieförsäljningar" ovan. En avdragsgill kapitalförlust kan 
endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra vär-
depapper som beskattas på samma sätt som aktier. Såda-
na kapitalförluster kan dock, under vissa omständigheter, 
även kvittas mot kapitalvinster på samma typ av värdepap-
per inom en koncern, under förutsättning att koncernbola-
gen uppfyller kraven för koncernbidrag. Kapitalförluster på 
aktier eller andra värdepapper som beskattas på samma 
sätt som aktier, och som inte har dragits av från kapital-
vinster under beskattningsåret, får sparas och dras av mot 
kapitalvinster under efterföljande beskattningsår utan 
tidsbegränsningar.
 

Följande är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. 
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information till aktieäga-
re som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande 
behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Till exempel behandlas inte de särskilda regler som gäller för aktier som 
förvärvats genom ett fåmansföretag. Vidare behandlas inte de regler som gäller för skattefri kapitalvinst på så kallade 
näringsbetingade andelar inom företagssektorn. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som innehas av 
handelsbolag, som utgör lageraktier i en juridisk person eller som innehas via ett investeringssparkonto eller en kapitalför-
säkring. Särskilda skattekonsekvenser kan även uppkomma för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, 
investeringsfonder, banker, finansmäklare och andra som äger aktier för handel. Varje aktieägare rekommenderas att 
konsultera skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, inklusive 
effekterna av utländsk skattelagstiftning, bestämmelser i skatteavtal och andra regler som kan vara tillämpliga.
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Aktieägare med hemvist utanför Sverige
Aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige 
(begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksam-
het från fast driftställe i Sverige är vanligtvis inte föremål 
för svensk beskattning vid en försäljning av aktier. Sådana 
aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i det land 
där de har sin skatterättsliga hemvist. Begränsat skattskyl-
diga privatpersoner kan dock beskattas för en kapitalvinst 
på försäljning av vissa aktier om personen har varit bosatt 
eller stadigvarande vistats i Sverige vid något tillfälle under 
det kalenderår då försäljningen äger rum eller något av 
de föregående tio kalenderåren. Denna beskattning kan 
begränsas genom de skatteavtal som Sverige ingått med 
andra länder. Det utgår ingen svensk kupongskatt på ka-
pitalvinster vid försäljning av aktier till följd av Erbjudandet.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt med 30 procent. Skat-
tesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal 
som Sverige ingått med andra länder. Flertalet av Sveriges 
skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten 
till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade finns 
tillgängliga. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt 
normalt av Euroclear, eller beträffande förvaltarregistrera-
de aktier, av förvaltaren. 
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FINANSIELL INFORMATION FÖR SEXMÅNADERSPERIODEN SOM AVSLUTADES DEN 30 JUNI 2021  
MED JÄMFÖRBARA UPPGIFTER FÖR MOTSVARANDE PERIOD 2020

Koncernens resultat och rapport över totalresultat

TSEK
1 januari– 

30 juni  2021
1 januari– 

30 juni   2020 2020

Nettoomsättning 187 052 170 730 348 207

Aktiverat arbete för egen räkning  39 471  35 240 72 345

Kundanskaffningskostnader    3 750    4 494 16 536

Övriga rörelseintäkter       946    1 021 1 015

Summa 231 218 211 484 438 103

Rörelsens kostnader

Direkta försäljningskostnader -21 913 -22 791 -45 141

Övriga externa kostnader -51 275 -48 388 -96 693

Personalkostnader -166 926 -131 358 -273 460

Rörelseresultat före avskrivningar -8 896 8 948 22 809

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstill-
gångar -51 302 -47 461 -96 742

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933

Finansiella intäkter 113 136 265

Finansiella kostnader -4 527 -6 034 -12 582

Resultat före skatt -64 612 -44 411 -86 250

Inkomstskatt 933 3 260 1 419

Periodens resultat -63 680 -41 151 -84 831

Övrigt totalresultat 

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av  
utländska verksamheter 2 430 4 499 -6 428

Summa totalresultat för perioden -61 250 -36 652 -91 259

Periodens resultat hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget -63 680 -41 151 -84 831

Totalt -63 680 -41 151 -84 831

Periodens totalresultat hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget -61 250 -36 652 -91 259

Totalt -61 250 -36 652 -91 259

Resultat per aktie

Avseende resultat hänförligt till innehavare av aktier i  
moderbolaget

Före utspädning, SEK -4,81 -3,63 -7,38

Genomsnittligt antal aktier

Före utspädning 13 250 069 11 330 714 11 488 991

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Koncernens balansräkning
TSEK 30 juni 2021 30 juni 2020 31 december 2020

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt belopp – – 28 032

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 198 961 164 614 181 460

Teknologi 4 643 7 077 5 254

Kundrelationer 47 890 57 562 50 991

Varumärken 17 530 21 035 18 754

Goodwill 180 346 186 054 178 943

Nyttjanderätter 50 537 34 640 27 341

Kundanskaffningskostnader 8 140 7 761 10 722

Maskiner, inventarier och installationer 19 963 17 425 14 137

Uppskjutna skattefordringar 19 949 19 570 19 916

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 917 1 891 2 876

Summa anläggningstillgångar 550 876 517 629 510 394

Omsättningstillgångar

Varulager 46 61 61

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 73 522 68 155 94 778

Aktuella skattefordringar 2 662 2 256 991

Övriga fordringar 2 898 2 531 3 145

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 596 19 136 19 509

Summa kortfristiga fordringar 98 677 92 078 118 423

Likvida medel 166 920 12 980 210 849

Summa omsättningstillgångar 265 643 105 119 329 333

SUMMA TILLGÅNGAR 816 519 622 749 867 759

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Koncernens balansräkning
TSEK 30 juni 2021 30 juni 2020 31 december 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 334 169 1 302

Övrigt tillskjutet kapital 850 704 559 830 848 702

Reserver 2 430 4 499 993

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) -457 400 -350 040 -393 720

Summa eget kapital 397 068 214 457 457 276

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 147 500 130 045 100 836

Uppskjutna skatteskulder 15 578 17 914 17 221

Leasingskuld 39 184 18 822 10 580

Summa långfristiga skulder 202 262 166 782 128 636

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit – 22 237 –

Skulder till kreditinstitut – 20 000 46 702

Leasingskuld 11 845 16 114 16 398

Leverantörsskulder 38 059 28 409 25 481

Övriga skulder 18 148 42 455 45 491

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 149 137 112 295 147 774

Summa kortfristiga skulder 217 189 241 510 281 846

Summa eget kapital och skulder 816 519 622 749 867 759

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK Aktiekapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat  
resultat 

inklusive årets 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balanser per 1 januari 2020 enligt 
fastställd balansräkning 167 547 976 7 420 -308 889 246 673

Årets resultat – – – -41 151 -41 151

Övrigt totalresultat för året – – -2 921 – -2 921

Summa totalresultat – – -2 921 -41 151 -44 073

Nyemission, kontant 2 11 855 – – 11 857

Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 2 11 855 – – 11 857

Utgående balans per 30 juni 2020 169 559 830 4 499 -350 041 214 457

Ingående balanser per 1 januari 2020 enligt 
fastställd balansräkning 167 547 976 7 420 -308 889 246 673

Årets resultat – – – -84 831 -84 831

Övrigt totalresultat för året – – -6 428 – -6 428

Summa totalresultat – – -6 428 -84 831 -91 259

Nyemission, kontant 2 11 855 – – 11 857

Nyemission, kontant 161 249 839 – – 250 000

Fondemission 972 -972 – – 0

Pågående nyemission – 50 000 – – 50 000

Transaktionskostnader – -9 994 – – -9 994

Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 1 135 300 727 – – 301 862

Utgående balans per 31 december 2020 1 302 848 702 993 -393 721 457 276

Ingående balanser per 1 januari 2021 enligt 
fastställd balansräkning 1 302 848 702 993 -393 721 457 276

Årets resultat – – – -63 680 -63 680

Övrigt totalresultat för året – – 1 438 – 1 438

Summa totalresultat – – 1 438 -63 680 -62 242

Nyemission, kontant – – – – –

Optionsprogram, kontant – – – – 3 775

Transaktionskostnader – -1 741 – – -1 741

Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 32 2 001 – – 2 034

Utgående balans per 30 juni 2021 1 334 850 704 2 431 -457 400 397 068

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Koncernens rapport över kassaflöden
jan – jun 2021 jan – jun 2020 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -60 198 -38 513 -73 933

Ej kassaflödespåverkande poster 51 302 47 461 96 742

Erhållen ränta 113 136 265

Erlagd ränta -4 149 -5 488 -11 549

Betald inkomstskatt -2 735 -1 753 -4 174

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapital -15 667 1 843 7 350

Ökning/minskning av varulager 15 – –

Ökning/minskning av kundfordringar 21 256 12 815 -13 808

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar -1 510 4 209 4 487

Ökning/minskning av leverantörsskulder 12 577 -8 200 -11 127

Ökning/minskning av övriga rörelseskulder -898 6 190 54 002

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 31 440 15 014 33 554

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 773 16 856 40 904

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -52 263 -48 658 -95 613

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 535 -7 173 -5 968

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida 
medel -20 415 – –

Förändring finansiella anläggningstillgångar 83 75 -795

Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 130 -55 757 -102 378

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån – 49 847 49 841

Amortering av lån -8 638 – -19 127

Förändring av checkräkningskredit – -13 558 -35 794

Nyemissioner 30 066 – 261 813

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 427 36 290 256 732

Förändring av likvida medel -43 930 -2 611 195 259

Likvida medel vid periodens början 210 849 15 591 15 591

Likvida medel vid periodens slut 166 920 12 980 210 849

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

NOTER

Not 1 Allmän information

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Pagero Group AB 
(moderföretaget) med org.nr 559189-9173 och dess dotterföretag 
(koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Göteborg med adress Västra Hamngatan 1, 404 21 
Göteborg.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK) om inte annat 
anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år om inget 
annat anges.

Not 4 Teckningsoptioner

Årsstämman den 22 april 2021 beslutade att emittera 500 000 
teckningsoptioner till styrelse, ledning och anställda i koncernen 
i syfte att skapa långsiktigt engagemang, vilket kan förväntas öka 
intresset för verksamheten och utvecklingen i företaget. Lösenpe-
riod maj 2024-jul 2024. Första programmet har lösenperiod dec 
2022-feb 2023.

Varje option ger innehavaren rätt att teckna en aktie till ett förut-
bestämt lösenpris tre år efter utfärdandet. Teckningsoptionerna 
förvärvas av de teckningsberättigande mot kontant betalning. 

Vid tidpunkten för denna delårsrapport avgivande var utestående 
tecknade teckningsoptioner 177 MSEK med ett viktat lösenpris om 
197 SEK/aktie, enligt fördelning i nedan uppställning:

Översikt tecknings  
optionsprogram

Optioner
Antal

Lösenpris
SEK

Optionsprogram 2020/2023 417 000 130

Optionsprogram 2021/2024 500 000 250

Total/viktat lösenpris 917 000 197

Not 2  Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen upprättas i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovis-
ningslagen. Delårsrapporten för moderföretaget har upprättats i 
enlighet med RFR 2 och Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårs-
rapport. För koncernen har redovisningsprinciper och beräknings-
grunder tillämpats på likvärdigt sätt som för årsredovisningen 
2020, vilken upprättades i enlighet med International Reporting 
Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU.

Informationen på alla sidor utgör en integrerad del av denna finan-
siella rapport.

För en mer komplett redogörelse av redovisningsprinciper, se 
noterna i årsredovisningen för 2020.

Not 5  Väsentliga händelser efter rapport-
periodens utgång

Pagero har i juli förvärvat Gosocket SA-koncernen i Latinamerika. 
Förvärvsanalys kommer att publiceras i nästa rapport. https://
www.pagero.se/nyhet/pagero-forvarvar-gosocket/

Not 3 Segment

Pagero arbetar endast inom segmentet Digitala meddelandetjänster. Intäkter fördelas enligt intäktsslag nedan:  

Analys av intäkter per intäktsslag (MSEK)
Apr-jun 

2021 
Apr-jun 

2020
Jan-jun 

2021
Jan-jun 

2020
Helår
2020

Licensförsäljning 46,8 42,2 92,2 83,7 169,0

Transaktionsförsäljning 40,6 32,1 77,0 65,1 133,8

Tjänsteförsäljning 10,2 10,1 17,9 22,0 45,5

Nettoomsättning 97,6 84,4 187,1 170,7 348,2
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REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT 

Pagero Group AB (publ) org nr 559189-9173

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Pagero Group 
AB (publ) per 30 juni 2021 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i öv-
rigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Göteborg den 19 augusti 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Resebo
Auktoriserad revisor
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Sammanslagen rapport över totalresultat
TSEK Not 2020 2019

Nettoomsättning 5, 6 348 207 310 260

Aktiverat arbete för egen räkning 15 72 345 64 812

Kundanskaffningskostnader 15 16 536 13 036

Övriga rörelseintäkter 7 1 015 1 004

Summa 438 103 389 112

Rörelsens kostnader

Direkta försäljningskostnader -45 141 -39 062

Övriga externa kostnader 8, 9 -96 693 -104 854

Personalkostnader 11 -273 460 -223 412

Rörelseresultat före avskrivningar 22 809 21 783

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 15, 16 -96 742 -84 434

Rörelseresultat -73 933 -62 650

Finansiella intäkter 12 265 36

Finansiella kostnader 13 -12 582 -10 211

Resultat före skatt -86 250 -72 825

Inkomstskatt 14 1 419 213

Periodens resultat -84 831 -72 612

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av  
utländska verksamheter -6 428 3 393

Summa totalresultat för perioden -91 259 -69 219

Resultat per aktie

Avseende resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget

Före utspädning, SEK -7,38 -6,93

Genomsnittligt antal aktier

Före utspädning 11 488 991 10 484 425

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  
SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019
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Sammanslagen balansräkning för Koncernen
TSEK Not 31 december 2020 31 december 2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt belopp 28 032 0

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 181 460 152 363

Teknologi 15 5 254 8 675

Kundrelationer 15 50 991 61 065

Varumärken 15 18 754 22 381

Goodwill 15 178 943 185 303

Nyttjanderätter 15 27 341 25 623

Kundanskaffningskostnader 15 10 722 9 124

Maskiner, inventarier och installationer 16 14 137 13 506

Uppskjutna skattefordringar 18 19 916 19 649

Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 2 876 1 966

Summa anläggningstillgångar 510 394 499 656

Omsättningstillgångar

Pågående arbeten för annans räkning 61 61

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 94 778 80 970

Aktuella skattefordringar 991 7 170

Övriga fordringar 3 145 2 089

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 19 509 18 873

Summa kortfristiga fordringar 118 423 109 101

Likvida medel 22 210 849 15 591

Summa omsättningstillgångar 329 333 124 753

SUMMA TILLGÅNGAR 867 759 624 409

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019
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Sammanslagen balansräkning för Koncernen
TSEK Not 31 december 2020 31 december 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Aktiekapital 1 302 167

Övrigt tillskjutet kapital 848 702 548 747

Reserver 993 6 649

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) -393 720 -308 889

Summa eget kapital 457 276 246 673

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 100 836 90 064

Uppskjutna skatteskulder 18 17 221 20 292

Leasingskuld 8 10 580 11 497

Summa långfristiga skulder 128 636 121 853

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 25 0 35 794

Skulder till kreditinstitut 25 46 702 10 132

Konvertibla lån 26 0 11 858

Leasingskuld 8 16 398 13 180

Leverantörsskulder 25 481 36 608

Skulder till koncernföretag 0 0

Övriga skulder 25 45 491 44 218

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 147 774 104 093

Summa kortfristiga skulder 281 846 255 883

Summa eget kapital och skulder 867 759 624 409

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019



F-12    Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ) 

Sammanslagen rapport över Koncernens förändringar i eget kapital

TSEK Not Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat re
sultat inklusive 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balanser per 7 januari 2019 enligt 
fastställd balansräkning 1 117 463 089 4 027 -236 277 231 957

Årets resultat - - - -72 612 -72 612

Övrigt totalresultat för året - - 3 393 - 3 393

Summa totalresultat - - 3 393 -72 612 -69 219

Bolagsbildning 50 - - - 50

Omstruktureringsjustering1 -1 117 - - - -1 117

Apportemission 101 - - - 101

Nyemission 8 24 992 - - 25 000

Nyemission 7 59 993 - - 60 000

Förvärvskostnader nyemission - -98 - - -98

Summa transaktioner med aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital -950 84 886 - - 83 936

Utgående balans per 31 december 2019 167 547 976 7 420 -308 889 246 673

Ingående balanser per 1 januari 2020 enligt 
fastställd balansräkning 167 547 976 7 420 -308 889 246 673

Årets resultat - - - -84 831 -84 831

Övrigt totalresultat för året - - -6 428 - -6 428

Summa totalresultat - - -6 428 -84 831 -91 259

Nyemission, konvertering konvertibler 2 11 855 - - 11 857

Nyemission 161 249 839 - - 250 972

Fondemission 972 -972 - - -972

Pågående nyemission - 50 000 - - 50 000

Förvärvskostnader nyemission - -9 994 - - -9 994

Summa transaktioner med aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital 1 135 300 727 - - 301 862

Utgående balans per 31 december 2020 1 302 848 702 993 -393 721 457 276

1 Under 2019 skapades ett nytt moderbolag genom en intern transaktion och därmed fick moderbolaget ett nytt aktiekapital.

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019
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Sammanslagen rapport över Koncernens kassaflöden
TSEK Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -73 933 -62 650

Ej kassaflödespåverkande poster 29 96 742 84 434

Erhållen ränta 265 36

Erlagd ränta -11 549 -10 211

Betald inkomstskatt -4 174 -10 669

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 7 350 939

Ökning/minskning av varulager 0 1

Ökning/minskning av kundfordringar -13 808 -23 801

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 4 487 1 365

Ökning/minskning av leverantörsskulder -11 127 4 737

Ökning/minskning av övriga rörelseskulder 54 002 10 821

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 33 554 -6 876

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 904 -5 937

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 15 -95 614 -81 034

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16 -5 968 -7 252

Förändring finansiella anläggningstillgångar 17 -795 1 072

Kassaflöde från investeringsverksamheten -102 378 -87 214

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 25, 26, 30 49 841 110 001

Amortering av lån 25, 26, 30 -19 127 -101 195

Förändring av checkräkningskredit 25, 30 -35 794 -11 102

Nyemissioner 23 261 813 92 765

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 256 732 90 469

Förändring av likvida medel 195 259 -2 682

Likvida medel vid periodens början 22 15 591 18 272

Likvida medel vid periodens slut 22 210 850 15 591

SAMMANSLAGEN FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN  SOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2020 OCH 2019
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NOTER

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Not 1 Allmän information

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Pagero Group AB 
(moderföretaget) med org.nr 559189-9173 och dess dotterföretag 
(koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Göteborg och med adress Västra Hamngatan 1, 411 17 
Göteborg, Sverige. Styrelsen har godkänt denna koncernredovis-
ning för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i tusentals 
kronor (TSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes 
avser föregående år om inget annat anges.

Not 2  Sammanfattning av viktiga  
redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat 
anges.

2.1 Grunder för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Pagero Group AB koncernen har 
upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting 
Standards) och tolkningsuttalande från IFRIC sådana de antagits av 
EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
Årsredovisningslagen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdeme-
toden förutom vad beträffar finansiella tillgångar/skulder värdera-
de till verkligt värde över resultaträkningen.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisn-
ingsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 3.

2.1.1 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Nya standarder och tolkningar 1 januari 2020.
IASB utfärdade ändrade redovisningsstandarder och tolkningar 
som godkändes av EU, ikraftträdande den 1 januari 2020. Ingen 
av dessa har haft någon väsentlig effekt på Pagero-koncernens 
finansiella rapporter.

2.2 Koncernredovisning

2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) 
över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till 
rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att 
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörel-
seförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs 
av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen 
ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier 
som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om 
villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och över-
tagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, 
avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehav-
ets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovi-
sas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändring-
ar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats 
som en skuld redovisas i enlighet med IAS 39 i resultaträkningen.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala 
köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan be-
stämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde 
på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är 
lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostna-
der på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster 
och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och 
som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprin-
ciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3 Intäktsredovisning

Intäkter
Bolaget har tre huvudsakliga intäktsslag, Licensförsäljning, Trans-
aktionsförsäljning och Tjänsteförsäljning.

Licensförsäljning
Licensavtal ingås med kunden för möjligheten att utnyttja den 
digitala meddelandetjänsten Pagero Network. Licensen är en s.k. 
“right to access” licens där Pagero har ett åtagande att upprätthålla 
tillgång till tjänsten under avtalets löptid. Intäkten redovisas därför 
linjärt över avtalets löptid.

Transaktioner
Intäkter från transaktioner avser försäljning av transaktioner så-
som skapandet av faktura etc. Intäkten från detta sker i den period 
när transaktionen skapas.

Tjänsteförsäljning
Tjänsteförsäljning i Pagero är främst implementation av Pagero 
Network.

Intäkten från de levererade tjänsterna redovisas i den period de 
tillhandahålls. För avtal till fast pris, redovisas intäkten baserat 
på hur stor andel av den totala överenskomna tjänsten som 
levererats under räkenskapsåret då kunden erhåller och utnyttjar 
tjänsterna vid samma tidpunkt. Detta baseras på den faktiska ned-
lagda arbetstiden jämfört med den totala förväntade arbetstiden 
för uppdraget.
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I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid vissa 
betalningstidpunkter. Om tjänsterna som Pagero levererat över-
stiger betalningen, redovisas en avtalstillgång. Om betalningarna 
överstiger de levererade tjänsterna, redovisas en avtalsskuld.

Om avtalet är på löpande räkning baserat på pris per timme, 
redovisas intäkten efter nedlagd tid och om Pagero har rätt att 
fakturera kunden.

Kundanskaffningskostnader
Utgifter för kundanskaffning avser exempelvis provisioner. Denna 
aktiveras som tillgång för att fullgöra ett avtal. Utgifterna skrivs av 
under avtalets löptid, normalt 12 månader.

2.4 Leasing

Leasing enligt IFRS 16 2020
Koncernen leasar lokaler och fordon. Leasingavtalen redovisas 
som nyttjanderätter och en motsvarande skuld, den dagen som 
den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncer-
nen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden 
och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över 
det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets 
längd. Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 
redovisas initialt till nuvärde.

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande  
leasingbetalningar:
•  fasta avgifter

Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan. 
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och 
inkluderar följande:
•  den initiala värderingen av leasingskulden, 

Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i rapporten 
över totalresultat.

2.5 Segmentsrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 
av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion 
identifierats som verkställande direktör tillika koncernchef som 
fattar strategiska beslut. Pagero Group AB:s verksamhet består av 
rörelsesegmentet digitala affärsmeddelanden.
 
2.6 Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funk-
tionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta 
som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet 
huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svens-
ka kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och 
koncernens presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
rörelseresultatet i resultaträkningen.

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktio-
nella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till 
den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader 
för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor 
till den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstid-
punkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning 
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat.

2.7 Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklings-
kostnader som är direkt hänförliga till utveckling av produktport-
följen innehållande Pagero Network och tillhörande applikationer 
som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
•  det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,
•  företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller 

sälja dem,
•  det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
•  det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
•  adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns tillgängliga, 
och

•  de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utveck-
lingsarbeten innefattar utgifter för anställda och externa konsulter. 
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, 
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.

Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella 
tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att 
användas kommersiellt. Nyttjandeperioden uppgår till 5 år.

Varumärken, kundrelationer och teknologi som förvärvats genom 
ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Va-
rumärken och kundrelationer har en bestämbar nyttjandeperiod 
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs 
linjärt för att fördela kostnaden för varumärken och kundrelatio-
ner över deras bedömda nyttjandeperiod på 10 år. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden för teknologi över deras 
bedömda nyttjandeperiod på 5 år.

Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger Pagero’s andel i det verkliga vär-
det av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i 
det förvärvade bolaget samt det verkliga värdet på innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som 
goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen 
på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. 
Goodwill skall fördelas på kassagenerande enheter.

Goodwillnedskrivning testas årligen eller oftare om händelser eller 
ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det 
redovisade värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vil-
ket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader.
 

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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2.8 Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som 
är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgo-
do och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla 
andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader 
i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 3–5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstill-
gång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten 
och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter 
respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

2.9 Finansiella tillgångar

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett bety-
dande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för 
aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. 
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen 
inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas 
eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresse-
företagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill 
som identifieras vid förvärvet.

Koncernens andel av resultat som uppkommit efter förvärvet 
redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i 
övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat 
med motsvarande ändring av innehavets redovisade värde. När 
koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller 
överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella 
fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare 
förluster, om inte koncernen har påtagit sig legala eller informella 
förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning.

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för inves-
teringen i intressebolaget. Om så är fallet, beräknar koncernen 
nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan intresseföretagets 
återvinningsvärde och det redovisade värdet och redovisar belop-
pet i ”Resultatandel i intresseföretag” i resultaträkningen.

2.10 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod 
eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisa-

de värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskriv-
ningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 
För tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skri-
vits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras. Ingen återföring görs av tidigare nedskrivningar av goodwill.

2.11 Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-
ning av först in, först ut metoden, (FIFU).

2.12 Finansiella instrument

Pagero fördelar sina finansiella instrument i följande kategorier i 
enlighet med IFRS 9; upplupet anskaffningsvärde. Klassificering-
en baseras på karaktären av tillgångens kassaflöden och på den 
affärsmodell tillgången omfattas av.

2.12.1 Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande tillgångar (skuldinstrument) som innehas med syftet 
att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden 
endast består av kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet an-
skaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras 
med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se stycke 
nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar 
redovisas med effektivräntemetoden och redovisas som finansiella 
intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde utgörs av Övriga finansiella anläggningstillgångar, 
Kundfordringar, Övriga fordringar och Likvida medel.

2.12.2 Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som värderade 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränteme-
toden. Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde består av 
Skulder till kreditinstitut, Konvertibla lån, Checkräkningskredit, Leve-
rantörsskuld och Övriga skulder. Upplåning redovisas inledningsvis 
till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skill-
nad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat för-
delat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Upplåning klassificeras som kortfristig i balansräkningen om företa-
get inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering 
i minst tolv månader efter rapportperioden. Lämnade utdelningar 
redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt utdelning-
en. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder har kort förväntad 
löptid och värderas utan diskontering till nominella belopp.

Nedskrivning av finansiella instrument
2.12.3 Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid varje rapporttillfälle de framtida förvän-
tade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde baserat på framåtriktad information. 
Koncernens finansiella tillgångar för vilka förväntade kreditförlus-
ter bedöms utgörs i allt väsentligt av hyresfordringar. Koncernens 
reserveringsmetod baseras på om det skett en väsentlig föränd-
ring i kreditrisk eller inte. Koncernen redovisar en kreditreserv för 
sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. 
För koncernens finansiella tillgångar, i allt väsentligt kundfordring-
ar, tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreserve-
ring, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade 
förlusten över hela kundfordringens livslängd. För att mäta de för-
väntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat 
på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen 
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använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade kredit-
förluster.

2.13 Låneutgifter

Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till in-
köp, uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är 
tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk 
att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, redovisas som 
en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Aktiveringen upphör 
när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess 
avsedda användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts.

Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital 
tillfälligt placerats i väntan på att användas för finansiering av 
tillgången, reducerar de aktiveringsbara låneutgifterna. Alla andra 
låneutgifter kostnadsförs när de uppstår.

2.14 Aktuell och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kom-
mer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de 
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det 
finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

2.15 Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare av-
gifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de 
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till 
offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den ut-
sträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen tillgodo.

2.16 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställ-
ningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer kon-
cernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som 
anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört 
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter 
och kostnader och eget kapital.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter av-
drag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat 
i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än 
det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redo-
visas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Koncernbidrag
Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och 
koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redo-
visas som bokslutsdisposition.

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument 
värderas till anskaffningsvärde.

Not 3 Finansiell riskbedömning

3.1 Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker såsom marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk, 
samt kassaflödes- och likviditetsrisk. Koncernens övergripan-
de riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Riskhanteringen sköts centralt av moderföretaget Pagero AB 
med VD/Koncernchef och CFO som ansvariga, enligt policys som 
fastställts av styrelsen. VD/Koncernchef samt CFO godkänner de 
riskhanteringsåtgärder som genomförs enligt policyn, och VD i 
respektive dotterföretag har det operativa ansvaret för att policyn 
följs i det dagliga arbetet. Styrelsen har givit ledningen i uppdrag 
att upprätta skriftliga policys såväl för den övergripande riskhante-
ringen som för specifika områden.

3.1.1 Marknadsrisk
Valutarisk
Pagero verkar på en global marknad med stora delar av försälj-
ningen och inköpen i andra valutor än SEK. Försäljning och inköp 
sker, förutom i SEK, till övervägande del i US-dollar (USD) och 
Euro (EUR). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktio-
ner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter. Per 2020-12-31 sker ingen valutasäkring.

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i för-
hållande till Euron med alla andra variabler konstanta, skulle årets 
resultat per den 31 december 2020 ha varit 3 629 TSEK (3 665 TSEK) 
högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster vid 
omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder i Euro.

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i 
förhållande till US-dollarn med alla andra variabler konstanta, skulle 
årets resultat per den 31 december 2020 ha varit 1 897 TSEK (1 950 
TSEK) högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster 
vid omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder i USD.
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Ränterisk i upplåning
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Det 
krävs styrelsebeslut för att ta upp nya lån utöver beviljade krediter. 
Pagero använder som huvudregel inte derivatinstrument för att 
justera underliggande ränteexponering, eftersom denna endast 
uppstår i undantagsfall. Under 2020 bestod koncernens upplåning 
till fast och rörlig ränta av svenska kronor.

Genomförda simuleringar utvisar att effekten på resultatet av en 
ändring på 0,5 procent skulle vara en maximal ökning med 737 
TSEK (739 TSEK) respektive minskning med 737 TSEK (739 TSEK) på 
verklig skuld på balansdagen.
 
3.1.2 Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk 
avseende utestående kundfordringar. Varje koncernföretag ansva-
rar för att följa upp och analysera kreditrisken för varje ny kund 
innan standardvillkor för betalning och leverans erbjuds. Kreditrisk 
uppstår genom likvida medel, derivatinstrument, och tillgodoha-
vande hos banker och finansiella institut samt kreditexponeringar 
gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Användningen av kreditgränser följs upp regelbun-
det och ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av 
utebliven betalning från motparter.

3.1.3 Kassaflödes- och likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande 
företag och aggregeras av koncernens CFO. Koncernens CFO 
följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv 
för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel 
för att möta behovet i den löpande verksamheten samtidigt 
som de löpande bibehåller tillräckligt med utrymme på avtalade 
kreditfaciliteter som inte nyttjats så att koncernen inte bryter mot 
lånelimiter eller lånevillkor (där tillämpligt) på några av koncernens 
lånefaciliteter. Sådana prognoser beaktar koncernens planer för 
skuldsanering, uppfyllelse av lånevillkor, uppfyllelse av interna 
balansräkningsbaserade resultatmått och, om tillämpligt, externa 
tillsyns- eller legala krav – till exempel valutarestriktioner.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder, 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de 
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

Koncernen  
31 december 2020

Mindre 
än 1 år

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Skulder till kreditinstitut  – 71 318 36 729

Leasingskuld 16 398 6 685 3 895

Skulder till kreditinstitut 48 103 – –

Leverantörsskulder 25 481 – –

Övriga kortfristiga skulder 45 491 – –

Summa  135 473 78 003 40 623

Koncernen  
31 december 2019

Mindre 
än 1 år

Mellan 1 
och 2 år

Mellan 2 
och 5 år

Skulder till kreditinstitut – 63 699 32 805

Konvertibellån 2 075 – –

Checkräkningskredit 36 682 – –

Skulder till kreditinstitut 10 436 – –

Leverantörsskulder 36 608 – –

Övriga kortfristiga skulder 44 218 – –

Summa  130 020 63 699 32 805

Not 4  Sammanfattning av viktiga uppskattningar 
och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhål-
landen.

Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår be-
handlas i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som 
beskrivs i not 2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter 
har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i koncernen uppgår till ett väsentligt värde 
och består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 
Dessa utvecklingsarbeten är förutsättningen för att koncernen 
skall vara konkurrenskraftig på den internationella marknaden för 
digitala meddelandetjänster. Koncernen bedömer varje år om ak-
tivering av utvecklingsarbeten motiveras utifrån prognoser gjorda 
över en viss tidsperiod.

Värdering av uppskjutna skattefordringar
Koncernen bedömer varje år om aktivering av uppskjutna skatteford-
ringar motiveras utifrån prognoser gjorda över en viss tidsperiod.

Not 5 Segmentsinformation

Pagero är en innovativ svensk koncern specialiserad på digitala 
affärsmeddelandetjänster. Koncernen levererar lösningar för 
digitala affärsmeddelandetjänster och tillhandahåller ett komplett 
sortiment av meddelandetjänster till alla typer av företag och orga-
nisationer. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överens-
stämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfat-
taren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och 
bedömning av rörelsesegmentens resultat. Pageros verksamhet 
består av rörelsesegmentet digitala affärsmeddelandetjänster.

Rörelsesegmentet redovisas enligt samma redovisningsprinciper 
som koncernen. En uppdelning av intäkterna från alla produkter 
och tjänster ser ut som följer:

Koncernen

Analys av intäkter per intäktsslag 2020 2019

Licensförsäljning 168 953 149 088

Transaktionsförsäljning 133 793 121 136

Tjänsteförsäljning 45 461 40 036

Summa 348 207 310 260

Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkterna från externa kunder 
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i Sverige uppgår till 132 084 TSEK (125 907 TSEK) och summa in-
täkter från externa kunder i andra länder uppgår till 216 123 TSEK 
(184 344 TSEK). Fördelningen av intäkter från externa kunder per 
land framgår i not 6 nedan.
 
Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och 
uppskjutna skattefordringar (det finns inga tillgångar i samband 
med förmåner efter avslutad anställning eller rättigheter enligt 
försäkringsavtal), som är lokaliserade i Sverige uppgår till 480 992 
TSEK (470 493 TSEK) och summan av sådana anläggningstillgångar 
lokaliserade i andra länder uppgår till 6 609 TSEK (7 547 TSEK).

Licensförsäljning redovisas över avtalets löptid, oftast 12 månader 
och tjänsteintäkter redovisas vid leverans av projektet.

Not 6  Nettoomsättning per geografiskt  
område

 

Koncernen

Nettoomsättningens fördelning 2020 2019

Sverige 132 084 125 916

Tyskland 76 156 68 624

Finland 36 615 30 947

Belgien 15 552 10 199

Norge 22 075 20 928

Irland 13 294 11 638

Storbritannien 11 910 10 072

Schweiz 6 149 5 139

USA 5 630 3 693

Holland 5 499 3 701

Danmark 5 359 4 665

Österrike 3 762 3 789

Spanien 2 753 2 239

Polen 1 788 1 879

Italien 1 734 1 515

Australien 1 658 1 497

Frankrike 1 292 1 145

Sydafrika 1 169 774

Luxemburg 618 0

Portugal 546 310

Nya Zeeland 531 0

Estland 523 440

Indien 396 0

Turkiet 280 507

Ungern 261 0

Tjeckien 166 0

Slovakien 130 0

Malta 55 118

Övriga 221 528

Summa 348 207 310 260

Moderföretaget har huvudsakligen tjänsteintäkter från dotterföre-
tag i koncernen.

Not 7 Övriga rörelseintäkter

Koncernen

Övriga rörelseintäkter uppdelade 
på intäktsslag 2020 2019

Erhållna bidrag 3 114

Hyresintäkter 584 844

Valutakursdifferenser -1 352 -832

Koncerninterna tjänster – –

Övrigt (vidarefakturering) 1 779 878

Summa 1 015 1 004

Not 8 Leasingavtal

I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till lea-
singavtal: 

Koncernen

Tillgångar med nyttjanderätt 2020 2019

Fastigheter 21 799 21 233

Utrustning 1 951 1 385

Fordon 2 681 1 715

Koncernen totalt 26 432 24 333

Koncernen

Leasingskulder 2020 2019

Kortfristiga 16 398 13 180

Långfristiga 10 580 11 497

Koncernen totalt 26 977 24 677

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till lea-
singavtal:  

Koncernen

Avskrivningar på nyttjanderätter 2020 2019

Fastigheter 13 741 12 653

Utrustning 1 082 692

Fordon 2 016 1 821

Koncernen totalt 16 840 15 167

Det totala kassaflödet gällande leasingavtal under 2020 var gäl-
lande amortering 16,6 MSEK (14,8 MSEK) och ränta 1,0 MSEK (0,9 
MSEK). Nyttjanderätter har tillkommit under året till ett belopp av 
18,9 MSEK. Kostnader under året avseende leasingavtal till lågt 
värde är 0,7 MSEK.
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Not 9 Ersättning till revisorer

Koncernen

2020 2019

PWC

Revisionsuppdrag 323 380

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget

25 177

Skatterådgivning 350 621

Summa 698 1 178

Utländska dotterbolagens  
lokala revisionsbyråer

Revisionsuppdrag 351 367

Summa 351 367

Not 10 Närståendestransaktioner

Pagero Group AB äger 100% av aktierna i Pagero AB.

Summa Equity äger 38,7% via bolag, Bengt Nilsson via bolag 
äger 9,8%, Sjätte AP-fonden äger 8,2%, Mats Claesson via bolag 
äger 7,6% och Swedbank Robur via fonder äger 7,4% av aktierna 
i Pagero Group AB per den 31 december 2020 och bedöms ha 
betydande inflytande över koncernen. För resterande 28,4% av 
aktierna är spridningen stor, där ingen enskild person har en 
större ägarandel än 6,0%. Andra närstående parter är samtliga 
dotterbolag inom koncernen samt ledande befattningshavare 
i koncernen, dvs. styrelsen och företagsledningen, samt deras 
familjemedlemmar.

Not 11 Ersättningar till anställda m.m.

KONCERNEN

Koncernen 2020 2019

Löner och andra ersättningar 200 093 160 741

Sociala avgifter 48 826 41 252

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 17 355 14 247

Koncernen totalt 266 274 216 240

Löner och andra ersättningar

2020
Löner och

andra ersätningar
(varav tantiem)

2020
Pensions-  

kostnader

2019
Löner och

andra  
ersättningar

(varav tantiem)

2019
Pensions-  

kostnader

Styrelseledamöter, verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 2 626 698 2 589 611

– varav tantiem – – – –

Övriga anställda 197 467 16 657 158 152 13 636

Koncernen totalt 200 093 17 355 160 741 14 247

Könsfördelning i koncernen (inkl. dotterföretag) för  
styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2020 2019

Antal på
balansdagen Varav kvinnor

Antal på
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 7 1 7 –

Verkställande direktör och andra  
ledande befattningshavare 2 – 2 –
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Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2020 2019

Moderföretaget
Medelantal

anställda Varav kvinnor
Medelantal

anställda Varav kvinnor

Sverige 177 66 63 22

Summa moderföretag 177 66 63 22

Dotterföretag

Sverige 26 9 114 44

Norge 3 – 3 –

Finland 20 6 14 3

Irland 1 – 1 –

Storbritannien 10 6 7 3

Förenade Arabemiraten 5 1 3 –

Spanien 32 7 23 6

Frankrike 2 – 2 –

USA 4 1 2 –

Tyskland 52 18 45 17

Italien 1 – 1 –

Indien 1 – 2 –

Australien 6 2 1 –

Singapore 2 – – –

Summa dotterföretag 165 50 218 73

Koncernen totalt 342 116 281 95

Styrelseledamöter 7 1 7 –

Pensioner
Koncernen har premiebestämda pensionsplaner. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvoden enligt bolagsstämmans beslut.

Ersättningar och övriga förmåner 2020

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions-
kostnader Summa

Birger Steen, styreleordförande – – – – –

Jonas Edlund, styrelseledamot 814 – – 268 1 081

Christian Melby, styrelseledamot – – – – –

Mats Claesson, styrelseledamot – – – – –

Mats Ryding, styrelseledamot – – – – –

Karin Sandsjö, styrelseledamot – – – – –

Bengt Nilsson, Vd och styrelseledamot 1 812 – – 430 2 243

Summa 2 626 – – 698 3 324
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Ersättningar och övriga förmåner 2019

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions-
kostnader Summa

Christian Melby, styreleordförande – – – – –

Jonas Edlund, styrelseledamot 783 – – 240 1 023

Johannes Lien, styrelseledamot – – – – –

Mats Claesson, styrelseledamot – – – – –

Mats Ryding, styrelseledamot – – – – –

Bengt Nilsson, Vd och styrelseledamot 1 806 – – 371 2 177

Summa 2 589 – – 611 3 200

1 januari 2021 har verkställande direktören ingått ett nytt tillsvidareanställningsavtal som gäller i två år med möjlighet till förlängning med 
1 år. Lönen på 194 000 kr samt pension på 150 000 kr utgår per månad. Ingen bonus utgår.

Pensioner     
Verkställande direktören har ingått nytt tillsvidareanställningsavtal efter fyllda 65 år med ovan pensionsvillkor. Pensionsavtalet för övriga 
ledande befattningshavare anger att pensionspremien varierar mellan 14–25 % av den pensionsgrundande lönen.

Avgångsvederlag     
Mellan Verkställande direktören och företaget gäller en uppsägningstid om 6 månader. Mellan företaget och Verkställande direktören 
gäller en uppsägningstid om 18 månader. Inga avgångsvederlag förutom lön och övriga ersättningar enligt anställningsavtalet finns.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader. Inga avgångsvederlag finns 
avtalade med övriga ledande befattningshavare.

Not 12  Finansiella intäkter/Ränteintäkter  
och liknande resultatposter

Koncernen

2020 2019

Räntor 265 36

265 36

Not 13  Finansiella kostnader/Räntekostnader 
och liknande resultatposter

Koncernen

2020 2019

Kursdifferenser på fordringar -2 432 -2 907

Övriga räntekostnader -9 911 -7 304

Övriga finansiella kostnader -227 –

Summa -12 569 -10 211

Not 14 Inkomstskatt/Skatt på årets resultat

Koncernen

2020 2019

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat -1 095 -1 902

Summa aktuell skatt -1 095 -1 902

Uppskjuten skatt (not 19) 2 514 2 115

Inkomstskatt 1 419 213

Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp 
som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnitt-
lig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt 
följande:

Koncernen

2020 2019

Resultat före skatt -86 250 -72 825

Inkomst beräknad med 21,4% 18 458 15 584

Skatteeffekter av:

•   Skatteeffekt ej avdragsgilla 
kostnader -674 -2 999

•   Skatteeffekt annan skattesats i 
utlandet -33 –

•  Skatt på fg års resultat – 46

•   Skattemässiga underskott för 
vilka ingen uppskjuten skattefor-
dran redovisats -16 893 -12 489

•   Utnyttjande av förlustavdrag som 
tidigare inte redovisats 717 459

Skattekostnad 1 419 213
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Not 15 Immateriella tillgångar

Koncernen

Balanserade
utgifter för

utvecklings-
arbeten Nyttjanderätter

Kundanskaff-
ningskostnad Summa

2019

Ingående anskaffningsvärde 271 797 13 947 10 933 296 676

Ingående redovisat värde leasade tillgångar – 33 171 – 33 171

Inköp/upparbetning 67 998 6 424 13 036 87 458

Omräkningsdifferens 1 821 -10 876 – -10 876

Utgående anskaffningsvärde 341 616 42 666 23 969 408 250

Ingående ackumulerade avskrivningar -151 676 -10 450 -5 123 -167 249

Årets avskrivningar -37 577 -15 647 -9 722 -62 945

Omklassificering – 9 054 – 9 054

Utgående ackumulerade avskrivningar -189 253 -17 043 -14 845 -221 140

Redovisat värde 152 363 25 623 9 124 187 110

2020

Ingående anskaffningsvärde 341 616 42 666 23 969 408 250

Inköp/upparbetning 74 762 23 243 16 536 114 541

Utrangering – -4 261 – -4 261

Omräkningsdifferens 494 – – 494

Utgående anskaffningsvärde 416 872 61 648 40 505 519 024

Ingående ackumulerade avskrivningar -189 253 -17 043 -14 845 -221 140

Årets avskrivningar -46 160 -17 264 -14 938 -78 362

Utgående ackumulerade avskrivningar -235 412 -34 307 -29 783 -299 502

Redovisat värde 181 460 27 341 10 722 219 523

Som del av nyttjanderätter per 2020-12-31 finns leasade tillgångar med 26 432 (24 333) TSEK (se not 8).
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Koncernen Teknologi Kundrelationer Varumärken Goodwill Summa

2019

Ingående anskaffningsvärde 14 358 75 086 28 460 182 761 300 665

Omräkningsdifferens 211 1 091 332 2 542 4 176

Utgående anskaffningsvärde 14 569 76 177 28 792 185 303 304 841

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 903 -7 510 -3 536 – -13 949

Årets avskrivningar -2 996 -7 614 -2 879 – -13 489

Omräkningsdifferens 5 12 4 – 21

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 894 -15 112 -6 411 – -27 417

Redovisat värde 8 675 61 065 22 381 185 303 277 424

2020

Ingående anskaffningsvärde 14 569 76 177 28 792 185 303 304 841

Omräkningsdifferens -529 -2 729 -831 -6 360 -10 450

Utgående anskaffningsvärde 14 040 73 448 27 961 178 943 294 391

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 894 -15 112 -6 411 – -27 417

Årets avskrivningar -2 891 -7 345 -2 796 – -13 032

Omräkningsdifferens -1 – – – -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 786 -22 457 -9 207 – -40 450

Redovisat värde 5 254 50 991 18 754 178 943 253 942

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill övervakas av ledningen på koncernnivå, vilket sammanfaller med den kassagenererande enheten (KGE) på vilket goodwill förde-
las. Följande är en sammanställning av goodwill fördelat på kassagenererande enhet:

Ingående  
redovisat 

värde Förvärv Försäljning
Omräknings

differens

Utgående 
redovisat

värde

2019

Primelog Software 15 850 – – – 15 850

Health Business System GmbH 164 970 – – 2 542 167 512

PaletteNetwork 1 940 – – 0 1 940

Koncernen totalt 182 761 – – 2 542 185 303

Ingående  
redovisat 

värde Tillägg Försäljning
Omräknings-

differens

Utgående 
redovisat

värde

2020

Primelog Software 15 850 – – – 15 850

Health Business System GmbH 167 512 – – -6 360 161 153

PaletteNetwork 1 940 – – – 1 940

Koncernen totalt 185 303 – – -6 360 178 943

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden:
• Årlig volymtillväxt i snitt för de första fem åren är 24 %.
• Vägd genomsnittlig tillväxttakt på 2 % använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden.
• Diskonteringsränta på 11 % före skatt använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Ledningen har bedömt att den årliga volymtillväxten för KGE över den femåriga prognosperioden är ett viktigt antagande. Försäljningsvo-
lymen i respektive period är den huvudsakliga orsaken till utvecklingen av intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten baseras på 
tidigare resultat och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen. Den långsiktiga tillväxttakt som används överensstämmer med 
de prognoser som finns i branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som 
gäller för rörelsesegmentet.

Ingen rimlig möjlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvärdet.
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Not 16 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Maskiner och 
andra tekniska

anläggningar

Inventarier,  
verktyg och  

installationer Summa

Per 1 januari 2019

Anskaffningsvärde 8 630 21 335 29 965

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -4 908 -11 979 -16 887

Redovisat värde 3 722 9 356 13 078

Räkenskapsåret 2019

Ingående redovisat värde 3 722 9 356 13 078

Inköp 2 728 4 524 7 252

Avskrivningar -1 389 -5 436 -6 825

Utgående redovisat värde 5 061 8 445 13 506

Per 31 december 2019

Anskaffningsvärde 11 358 25 860 37 217

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -6 297 -17 415 -23 712

Redovisat värde 5 061 8 445 13 505

Räkenskapsåret 2020

Ingående redovisat värde 5 061 8 445 13 505

Inköp 3 029 2 939 5 968

Försäljning och utrangeringar 0 -35 -35

Kursdifferenser 20 26 46

Avskrivningar -1 806 -3 541 -5 348

Utgående redovisat värde 6 303 7 834 14 137

Per 31 december 2020

Anskaffningsvärde 14 407 28 790 43 197

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -8 103 -20 956 -29 059

Redovisat värde 6 303 7 834 14 137
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Not 17 Övriga finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar fördelas enligt följande:

Koncernen

Övriga finansiella  
anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Aktier i onoterade innehav 1 1

Hyresdepositioner 2 875 1 965

Summa övriga finansiella  
anläggningstillgångar 2 876 1 966

Not 18 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fördelas enligt följan-
de:

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar 2020-12-31 2019-12-31

Uppskjutna skattefordringar som 
ska regleras efter 12 månader 19 916 19 649

Summa uppskjutna  
skattefordringar 19 916 19 649

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder som ska 
regleras efter mer än 12 månader 12 515 15 672

Uppskjutna skatteskulder som ska 
regleras inom 12 månader 4 706 4 619

Summa uppskjutna  
skatteskulder 17 221 20 292

Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, 
utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatte-
rättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar

Under-
skotts-
avdrag Summa

Per 1 januari 2019 18 611 18 611

Redovisat i resultaträkningen 1 038 1 038

Per 31 december 2019 19 649 19 649

Redovisat i resultaträkningen 284 284

Omräkningsdifferens -17 -17

Per 31 december 2020 19 916 19 916

Not 18 Uppskjuten skatt forts.

Koncernen

Uppskjutna skatteskulder

Immateriella 
anläggnings- 

tillgångar Summa

Per 1 januari 2019 21 913 21 913

Redovisat i resultaträkningen -1 077 -1 077

Omräkningsdifferens -544 -544

Per 31 december 2019 20 292 20 292

Redovisat i resultaträkningen -2 230 -2 230

Omräkningsdifferens -842 -842

Per 31 december 2020 17 221 17 221

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga under-
skottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan 
tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Aktivering-
en motiveras av framtida prognoser för koncernen. Koncernen re-
dovisade uppskjutna skattefordringar uppgående till 19 916 TSEK 
(19 649 TSEK), avseende förluster uppgående till 347 568 TSEK  
(265 973 TSEK), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar 
vinst. Underskottsavdrag i svenska bolag förfaller inte vid någon 
given tidpunkt.
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Not 19 Finansiella instrument per kategori

Koncernen

Tillgångar i balansräkningen
Upplupet  

anskaffningsvärde
Summa

31 december 2020

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 876 2 876

Kundfordringar 94 778 94 778

Övriga fordringar 3 145 3 145

Likvida medel 210 849 210 849

Summa 311 649 311 649

31 december 2019

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 966 1 966

Kundfordringar 80 970 80 970

Övriga fordringar 2 089 2 089

Likvida medel 15 591 15 591

Summa 100 616 100 616

Koncernen

Skulder i balansräkningen
Upplupet  

anskaffningsvärde Summa

31 december 2020

Skulder till kreditinstitut 147 538 147 538

Checkräkningskredit – –

Leverantörsskulder 25 481 25 481

Övriga kortfristiga skulder 45 491 45 491

Summa 218 510 218 510

31 december 2019

Konvertibler 11 858 11 858

Skulder till kreditinstitut 100 197 100 197

Checkräkningskredit 35 794 35 794

Leverantörsskulder 36 608 36 608

Övriga kortfristiga skulder 44 218 44 218

Summa 228 674 228 674
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Not 20 Kundfordringar

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 97 782 82 121

Minus: reservering förlustreserv -3 004 -1 152

Kundfordringar - netto 94 778 80 970

Per den 31 december 2020 uppgick fullgoda kundfordringar till 94 
778 KSEK (80 970 TSEK) för koncernen. Per den 31 december 2020 
uppgick fullgoda kundfordringar till 0 KSEK (0 TSEK) för moderfö-
retaget.

Per den 31 december 2020 var kundfordringar uppgående till 33 
282 KSEK (37 912 TSEK) förfallna varav 3 004 TSEK (1 152 TSEK) är 
att betrakta som förlustreserv för koncernen. För moderföretaget 
uppgick det till 0 TSEK (0 TSEK). Reserven bedöms utifrån kund-
fordringarnas förfallostruktur.

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:  
  

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

1–30 dagar 13 626 12 359

31–60 dagar 3 783 7 678

> 60 dagar 15 873 17 875

Summa förfallna kundfordringar 33 282 37 912

Per den 31 december 2020 har koncernen redovisat kundfordring-
ar där nedskrivningsbehov föreligger på 3 004 TSEK (1 152 TSEK). 
För moderföretaget uppgick det till 0 TSEK (0 TSEK).

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

EUR 52 460 34 341

SEK 28 155 35 293

NOK 5 865 4 794

USD 4 281 2 485

GBP 2 677 2 220

DKK 943 1 382

AUD 263 356

NZD 102 0

TRY 21 97

SGD 8 0

CAD 2 2

Summa 94 778 80 970

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra 
kundfordringar ingår i posten övriga externa kostnader i resulta-
träkningen. 

Not 21  Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 3 448 3 314

Förutbetalda leasingavgifter 279 170

Förutbetalda försäkringar 1 037 1 118

Upplupna intäkter 4 504 902

Övrigt 10 241 13 369

Summa 19 509 18 873

Not 22 Likvida medel

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Banktillgodohavande 210 849 15 591

Total 210 849 15 591

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION



Inbjudan till teckning och förvärv av aktier i Pagero Group AB (publ)    F-29

Not 23 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Koncernen Antal aktier Aktiekapital
Övrigt tillskjutet

kapital Summa

Per 1 januari 2019 10 202 701 1 117 463 089 464 207

Omstruktureringsjustering -10 202 701 -1 117 – -1 117

Registrering av aktiekapital 3 385 105 50 – 50

Apportemission 6 817 596 101 – 101

Nyemission 571 428 8 24 992 25 000

Nyemission 500 000 7 59 993 60 000

Nyemission, förvärvskostnad – -98 -98

Per 31 december 2019 11 274 129 167 547 976 548 142

Nyemission, konvertering konvertibler 135 505 2 11 855 11 857

Nyemission 1 607 717 1 133 249 839 250 972

Fondemission – -972 -972

Pågående nyemission 321 543 – 50 000 50 000

Förvärvskostnader nyemission – -9 994 -9 994

Per 31 december 2020 13 338 894 1 302 848 702 850 004

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda per 2020-12-31 
Under räkenskapsåret har följande aktieemission genomförts:
* Nyemission om 11 857 TSEK (April 2020) som en följd av konvertering av aktier i konvertibelprogrammet

Not 24 Teckningsoptionsprogram 2018

I mars 2018 utgavs ett teckningsoptionsprogram avseende 417 000 teckningsoptioner riktade till Bolagets personal med lösenkurs  
130 SEK, lösentidpunkt är 2022-12-02 - 2023-03-01. Optionens lösenpris var 5,43 SEK vilket motsvarar verkligt värde.
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Not 25 Upplåning

Redovisat värde Verkligt värde

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 100 836 90 064 100 836 90 064

Summa långfristig upplåning 100 836 90 064 100 836 90 064

Kortfristig

Checkräkningskredit – 35 794 – 35 794

Skulder till kreditinstitut 46 664 10 132 46 664 10 132

Övriga skulder 38 – 38 –

Summa kortfristig upplåning 46 702 45 927 46 702 45 927

Summa upplåning 147 538 135 991 147 538 135 991

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Koncernen
Skulder till kreditinstitut
Koncernens upplåning är i SEK. Koncernens upplåning består av lån från Nordea om 100 MSEK samt en förvärvskredit på 50 MSEK.  
Under 2020 amorterades 2,5 MSEK av lånet. Lånen löper med ränta motsvarande STIBOR 30 - 90 dagar + 3,5 % enheter.

Checkräkningskredit
Koncernen har en beviljad checkräkningskredit om 52 600 TSEK som omförhandlas årligen. Av beviljad checkräkningskredit har 0 TSEK  
(35 794 TSEK) utnyttjats per den 31 december 2020. Checkräkningskrediten löper med en ränta om 2,901 % vilken betalas månadsvis. 
Villkor kopplade till checkräkningskrediten avser koncernen och dotterbolagen. Pagerokoncernen har fortsatt också tillgång till en check-
räkningskredit på 250 KEUR i Tyskland.

Not 26 Konvertibla lån

Koncernen

Lån Löptid Ränta
Lösenkurs  
(SEK/aktie) 2020-12-31 2019-12-31

KSB 11 180302-200302 Stibor90 +5% 87,50 – 11 858

Summa – 11 858

Moderföretaget

Lån Löptid Ränta
Lösenkurs  
(SEK/aktie) 2020-12-31 2019-12-31

KSB 11 180302-200302 Stibor90 +5% 87,50 – 11 858

Summa – 11 858

Konvertiblerna har under 2020 konverterats till aktier.

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Not 27  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner 5 733 3 944

Upplupna semesterlöner 20 506 16 477

Upplupna sociala avgifter 8 356 7 344

Upplupna räntekostnader 0 1 161

Förutbetald intäkt från kund 104 862 74 057

Övriga upplupna kostnader 8 316 1 110

Summa 147 774 104 093

 

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar 30 050 30 050

Totalt 30 050 30 050

 
 

Not 29 Ej kassaflödespåverkande poster

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 96 742 84 434

Summa 96 742 84 434

 

Not 30 Rapport över förändring i finansiella kassaflöden

Koncernen
IB 1 januari

2020 Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde

UB 31
december

2020

Långfristiga skulder till kreditinstitut 90 064 10 772 – 10 772 100 836

Konvertibellån 11 858 – -11 858 – –

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 10 132 39 127 -2 558 36 569 46 702

Checkkredit 35 794 – -35 794 -35 794 –

Leasingskuld 24 677 18 927 -16 627 -16 627 26 977

172 526 68 826 -66 837 -5 080 174 515

Likvida medel -15 591 – – -195 259 -210 849

Likvida medel -15 591 – 46 309 -195 259 -210 849

Nettoskuld 156 935 68 826 -20 528 -200 339 -36 334

Konvertibellån har konverterats till aktier och är inte kassaflödespåverkande. Upptagna leasingskulder om 18 927 är inte  
kassaflödespåverkande.

Koncernen
IB 1 januari

2019 Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde

UB 31
december

2019

Långfristiga skulder till kreditinstitut 267 100 000 -10 203 89 797 90 064

Konvertibellån 11 858 – – – 11 858

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 678 10 000 -546 9 454 10 132

Checkkredit 46 896 -11 102 – -11 102 35 794

Lån från ägare 75 623 – -75 623 -75 623 –

Leasingskuld 33 171 6 329 -14 823 -14 823 24 677

168 494 105 227 -101 195 -2 297 172 526

Likvida medel -18 272 – – 2 747 -15 526

Likvida medel -18 272 – – 2 747 -15 526

Nettoskuld 150 221 105 227 -101 195 449 157 000

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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IB 1 januari
2020 Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde

UB 31
december

2020

Långfristiga skulder till kreditinstitut 90 036 10 800 – 10 800 100 836

Konvertibellån 11 858 – -11 858 – –

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 10 060 39 089 -2 447 36 642 46 702

Checkkredit 37 973 – -37 973 -37 973 –

149 927 49 889 -52 277 9 470 147 538

Likvida medel 6 597 – – 47 407 54 003

Likvida medel 6 597 – –  47 407 54 003

Nettoskuld 156 524 49 889 -52 277 56 876 201 542

Konvertibellån har konverterats till aktier och är ej kassaflödespåverkande.

Moderföretaget
IB 1 januari

2019 Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde

UB 31
december

2019

Långfristiga skulder till kreditinstitut 103 100 000 -10 067 90 036 90 036

Konvertibellån 11 858 – – – 11 858

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 61 10 000 – 10 060 10 060

Checkkredit – 37 973 – 37 973 37 973

Lån från ägare 75 623 – -75 623  -75 623 –

87 645 147 973 -85 691 62 446 149 926

Likvida medel 9 647 – – -3 050 6 597

Likvida medel 9 647 – – -3 050 6 597

Nettoskuld 97 291 147 973 -85 691 59 396 156 523

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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Not 31  Koncernstruktur 

Namn Organisationsnr Säte
Koncernens  
ägarandel

Pagero AB 556581-4695 Göteborg 100%

Pagero Sverige AB 556752-2981 Göteborg 100%

Pagero Norway AS 994 194 585 Oslo 100%

Pagero OY 2360990-0 Helsingfors 100%

Pagero e-Invoice Ltd 553 375 Dublin 100%

Pagero Danmark ApS 36 951 931 Köpenhamn 100%

Pagero UK Ltd 09507974 London 100%

Pagero Gulf FZ-LLC 93061 Dubai 100%

Pagero Ibérica S.L. B87579181 Madrid 100%

Pagero France SAS 822339511 Paris 100%

Pagero Inc 35-2603702 Chicago 100%

Pagero Enetwork Iletisim Limited Sirketi 111495-5 Istanbul 100%

Pagero SRL 0685.907.487 Waterloo 100%

Pagero GmbH HRB 20660 Oberhausen 100%

Pagero Italy S.R.L. MI-2530624 Milano 100%

Pagero e-Business Network Pvt Ltd U74999MH2018FTC312263 Mumbai 100%

Pagero Australia PTY LTD 628758857 Melbourne 100%

Pagero Singapore Pte. Ltd. 201907267M Singapore 100%

Pagero Switzerland AG CHE-496.092.726 Chur 100%

Not 32 Händelser efter balansdagen 

I februari startades bildandet av Pagero i Sydafrika. Pagero har i juli förvärvat Gosocket SA-koncernen i Latinamerika. https://www.pagero.
se/nyhet/pagero-forvarvar-gosocket/

Not 33 Nyckeltalsdefinitioner 

Nyckeltal Definition

Nettoomsättningstillväxt Nettoomsättning innevarande år/nettoomsättning  
föregående period

EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar/nettoomsättning

Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansiella poster/nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster i procent av nettomsättning Periodens resultat efter finansiella poster/nettoomsättning

Soliditet Justerat eget kapital/totala tillgångar

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
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RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR

RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR

Till styrelsen i Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173

Rapport om koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Pagero Group AB (publ) för den period om två räkenskapsår som slu-
tar den 31 december 2020. Bolagets koncernredovisning ingår på sidorna F-9–F-33  i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2010 samt 31 december 2019 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för vart och ett av de två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
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•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•    skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvi-
da det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i koncernredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

•   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Göteborg den 12 oktober 2021     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Patrik Resebo
Auktoriserad revisor
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Definitioner

”Bolaget”, ”Pagero”,  
”Emittenten” eller  
”Koncernen”

avser, beroende på sammanhang, Pagero Group AB (publ), org.nr 559189-9173,  
ett eller flera dotterföretag till Pagero Group AB (publ) eller den koncern i vilken  
Pagero Group AB (publ) är moderbolag.

”B2B” avser företag till företag (Eng. Business-to-Business).

”B2C” avser företag till konsument (Eng. Business-to-Consumer).

”B2G” avser företag till myndighet (Eng. Business-to-Government).

”CAGR” avser genomsnittlig årlig tillväxt (Eng. Compound Annual Growth).

”Cornerstone-investerarna” avser I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S) och 
Swedbank Robur Fonder AB, för fonders räkning.

”CTC” avser löpande transaktionskontroller (Eng. Continuous Transaction Controls).

”Erbjudandet” avser erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i enlighet med villkoren 
i Prospektet.

”ESG” avser miljö, socialt ansvar & ägarstyrning (Eng. Environmental, Social & Governance).

”EUR” avser Euro.

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.

”G2B” avser myndighet till företag (Eng. Government-to-Business).

”G2C” avser myndighet till konsument (Eng. Government-to-Consumer).

“Joint Global Coordinators”  
och “Joint Bookrunners”

avser Nordea och SEB.

“Managers” avser Nordea, SEB och Avanza Bank AB (”Avanza”).

“Nasdaq First North Growth 
Market”

avser den multilaterala handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market som  
drivs av Nasdaq Stockholm Aktiebolag, org.nr 556420-8394.

”Nordea” avser Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

”O2C” avser processen från försäljningsögonblicket tills det att pengarna är i kassan 
(Eng. order-to-cash).

”Prospektet” avser prospektet.

”PwC” avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

”P2P” avser processen från inköp till betalning (Eng. purchase-to-pay).

”REST” avser ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin-till-maskin-kommu-
nikation kan tillhandahållas (Eng. Representational State Transfer).

”SaaS” avser en typ av molnbaserad tjänst och produkt i form av en tillhandahållen programvara 
över internet som erbjuds genom en abonnemangsbaserad affärsmodell (Eng. Software 
as a service).

”SEB” avser Skandinaviska Enskilda Banken AB.

”SEK” avser svenska kronor.

”Säljande Aktieägare” avser Vålåuggen Invest AB, Sjätte AP-fonden, Greenfield AB, Norelia AB och Mats Ryding.

”USD” avser amerikanska dollar.

DEFINITIONER
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105 71 Stockholm
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111 47 Stockholm
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