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VIKTIG INFORMATION
Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat sätt distribueras i USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon jurisdiktion där distributionen för-
utsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller där detta 
skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen.

Ytterligare information om de villkor, restriktioner och ansvarsbegränsningar som gäller för Erbjudandet 
(definieras nedan) framgår av Erbjudandehandlingen (definieras nedan).

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning och de författningar och regler som 
är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige i samband med Erbjudandet. Tvist rörande, 
eller som uppkommer med anledning av, denna Tilläggshandling skall avgöras av svensk domstol exklu-
sivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.
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TILLÄGG TILL 
ERBJUDANDEHANDLINGEN

Genom pressmeddelande den 1 april 2014 offentlig-
gjorde Mellby Gård AB (”Mellby Gård”), genom det 
helägda bolaget Gusgus Förvaltnings AB (”GFAB”), 
ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson 
Technologies International AB (publ) (”Hedson”) att 
överlåta samtliga aktier i Hedson till GFAB (”Erbju-
dandet”). Detta dokument (”Tilläggshandlingen”) 
utgör ett tillägg till den av Mellby Gård upprättade 
erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudan-
det (”Erbjudandehandlingen”). Erbjudandehand-
lingen offentliggjordes den 25 april 2014 på Mellby 
Gårds hemsida, www.mellby-gaard.se och på Erik 
Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se/
hedson.

Tilläggshandlingen offentliggjordes den 9 maj 2014 
på ovan nämnda webbplatser. Tilläggshandlingen 
skall läsas tillsammans med och utgör en integrerad 
del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden. De 
definitioner som används i Erbjudandehandlingen 
gäller även i Tilläggshandlingen.

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med II 
6 i Takeover-reglerna med anledning av att Hedson 
den 6 maj 2014 offentliggjorde sin delårsrapport för 
perioden 1 januari – 31 mars 2014 samt att Hedsons 

styrelse den 8 maj 2014 offentliggjorde sitt uttalande 
med anledning av Erbjudandet samt relaterad Fair-
ness Opinion. Delårsrapporten, styrelsens uttalan-
de samt relaterad Fairness Opinion är inkluderade i 
Tilläggshandlingen.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet före of-
fentliggörandet av Tilläggshandlingen har enligt II 8 
i Takeover-reglerna rätt att återkalla avgiven accept 
inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Till-
läggshandlingen. I övrigt föreligger rätt att återkalla 
avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad 
som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallande av 
avgiven accept ska ske på sätt som anges i Erbju-
dandehandlingen. Aktieägare vars aktier är förval-
tarregistrerade och som önskar återkalla sin accept 
av Erbjudandet ska göra detta enligt instruktioner 
från förvaltaren. Accept som ej återkallas förblir bin-
dande och om aktieägaren önskar kvarstå med sin 
accept behöver denne inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Er-
bjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, 
tillsammans med Tilläggshandlingen, hålls tillgäng-
lig på ovan nämnda webbplatser.
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HEDSONS DELÅRSRAPPORT FÖR 
PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2014
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Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

• Nettoomsättningen uppgick till 51,4 MSEK (54,7).
• Rörelseresultatet (EBIT) blev 2,2 MSEK (2,0). Exklusive engångs-

kostnader om 0,5 MSEK för budprocess blev rörelseresultatet 
2,7 MSEK.

• Rörelsemarginalen blev 4,4 % (3,7 %). Exklusive engångskostnader 
om 0,5 MSEK blev rörelsemarginalen 5,3 %.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (1,4).
• Resultatet per aktie efter skatt blev 0,19 SEK (0,19).

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför rationell
tvätt-, tork- och lyftutrustning för framför allt lackerings- och däckverkstäder. Torkutrustning säljs också för bredare 
industriapplikationer. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. De svenska 

verksamheterna finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike och Nordamerika.
Hedson Technologies International AB (publ.) är noterat på AktieTorget och har ca 2000 aktieägare.

www.hedsontechnologies.se
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VD-kommentar

Rimligt resultat trots lägre försäljning
Trots att försäljningen i Q1 2014 var lägre än förväntat och lägre än föregående års första kvartal är vi relativt nöjda med 
rörelseresultatet.
Rörelsemarginalen har ökat trots lägre volymer och en del extraordinära kostnader relaterade till de uppköpsbud som lagts på 
bolaget. Detta visar att våra intensiva insatser för att kontrollera kostnader och effektivisera vår organisation pekar i rätt riktning och 
ger ett förbättrat resultat.

Ledig kapacitet i lack- och plåtverkstäder
Marknaden för lack- och plåtverkstäder är till stor del beroende av väderförhållandena och därav resulterande bilolyckor under 
vintern orsakade av dåligt väder. På grund av en mild vinter i hela Europa har den här vintersäsongens uppsving uteblivit.
Som en följd av det har kapacitetsutnyttjandet varit relativt lågt i de flesta verkstäder på våra huvudmarknader. Detta påverkar 
investeringsbeslut från våra slutkunder och även antalet beställningar från våra distributörer. Aktörer i branschen som levererar 
förbrukningsmaterial till detta marknadssegment rapporterar om liknande erfarenheter.

Bibehållen marknadsandel
Från olika källor får vi information om att vår marknadsandel på marknaden för lack- och plåtskador är densamma trots de 
reducerade försäljningsvolymerna. 

Övriga produktlinjer går bra
Till skillnad från utfallet på lack- och plåtmarknaden har våra resultat på marknaden för hjultvättar varit bra under första kvartalet. 

Det relativt nya affärssegmentet Industritork utvecklas enligt planerna. Ordernivåer och utsikter för nya projekt ökar och inte minst 
antalet offererade projekt. Inom denna projektbetonade bransch är dock tidsspannet mellan offert och order ibland svårt att 
förutsäga.

Marknadsutveckling
I Nordamerika kan vi notera ett förbättrat affärsklimat. Parat med den kalla vintern i många delar av USA har investeringsklimatet för 
lack- och plåtutrustning förbättrats. Det ökande antalet av stora lackeringsföretag med många verkstäder arbetar till vår fördel.

Den politiska utvecklingen i Ryssland har undergrävt den tidigare lovande utvecklingen för våra importörer. Devalvering av rubeln, 
politisk instabilitet och en allmänt svag ekonomi skadar vår nuvarande affärsposition i detta område och närbelägna områden. 

Vår utveckling i Asien och Australien är lovande. Vi gör kontinuerligt många insatser för att stödja våra importörer på dessa växande 
marknader, och resultaten är ökad försäljning, bättre marknadsnärvaro och nya order.

Utsikter för kommande kvartal
Under andra kvartalet indikeras en svag uppgång i marknadsaktiviteter och förfrågningar som ger en viss tilltro om en förbättrad 
försäljning under kommande kvartal. Vi kan notera en något bättre orderutveckling, fler projekt som tar form i olika länder och ett 
bättre ekonomiskt klimat på ett antal marknader.
Å andra sidan verkar det som om den allmänna instabiliteten håller i sig och konsekventa förändringar inte alltid kan ses. 
Vårt mål är fortfarande att bekämpa denna föränderliga ekonomiska utveckling med flexibla lösningar och att behålla vår 
marknadsledande ställning vad gäller kvalitet och mötande av kundkrav.

Peter Löprick, CEO

Offentligt erbjudande
Den 18 februari 2014 offentliggjorde Backahill AB genom dotterbolaget Backahill Utveckling AB ett kontanterbjudande till aktieägarna 
i Hedson Technologies International AB att överlåta sina aktier i Hedson till Backahill till ett pris av 13,00 kronor per aktie.
Den 1 april 2014 lämnade Mellby Gård AB genom det helägda bolaget Gusgus Förvaltnings AB (GFAB) ett nytt offentligt 
uppköpserbjudande till aktieägarna i Hedson att överlåta sina aktier i Hedson till GFAB till ett pris av 16,00 kronor per aktie. Backahill 
återkallade i samband med det andra erbjudandet sitt bud och accepterade samtidigt det konkurrerande budet. GF AB har uppgivit 
att aktieägare med motsvarande 62,0 % av aktierna genom avtal med GFAB har förbundit sig att acceptera erbjudandet. 
Acceptfristen för GFABs erbjudande löper från den 28 april till preliminärt den 23 maj 2014.
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Nettoomsättning
Nettoomsättningen för koncernen för första kvartalet 
var lägre än förväntat och blev 51,4 MSEK jämfört 
med 54,7 MSEK för första kvartalet 2013. Jämfört 
med motsvarande kvartal 2013 är nedgången 
huvudsakligen hänförbar till affärsområde Tork där 
både orderingång och försäljning har varit låg under 
första kvartalet. Både affärsområde Lyft och Tvätt 
uppvisar försäljning i nivå med fjolårets första kvartal. 
Affärssegmentet Däck inom affärsområde Tvätt har
fortsatt goda försäljningssiffror även om prispressen 
här är större än inom övriga affärssegment. 

Efter utgången av första kvartalet har orderingången stärkts för affärsområde Tork och är nu åter på en rimlig
nivå. Även för övriga affärsområden är orderingången nu på en stabilare och normal nivå för säsongen. En 
återhämtning orderingångsmässigt har således skett från ett första kvartal på låga nivåer.

Marginaler och resultat
Bruttomarginalen blev 63,6 % för första kvartalet jämfört med 62,3 % för motsvarande kvartal föregående år. 
Den något högre marginalen förklaras huvudsakligen av gynnsam produktmix och lägre försäljning inom 
”private label” med lägre marginal, trots fortsatt prispress inom affärssegment Däck. Marginalförbättringen 
förklaras således inte av en produktions- och verksamhetsdriven specifik åtgärd i detta kvartal.
Produktmix och förekomsten av större industriprojekt är de enskilt främsta faktorerna som påverkar brutto-
marginalen. Valutautvecklingen i EUR och USD som utvecklats positivt under 2014 ur bolagets perspektiv 
har också haft en positiv inverkan på marginalen även om delar av valutadifferenserna redovisas som övriga 
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Dessa poster ingår i rörelsemarginalen.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) för årets första kvartal blev 2,2 MSEK jämfört med 2,0 MSEK för 
motsvarande kvartal föregående år. Exklusive årets kostnader om 0,5 MSEK relaterat till 
uppköpserbjudandet från Backahill Utveckling AB
blev rörelseresultatet 2,7 MSEK. Det bättre 
resultatet förklaras främst av lägre 
personalkostnader som en följd av tidigare 
kostnadsbesparingspaket samt av avyttringen av 
Reha-verksamheten i Tyskland. Dessutom har 
valutautvecklingen som tidigare nämnts också 
bidragit positivt till resultatförbättringen. 
Rörelsemarginalen blev 4,4 % (5,3 % exkl. 
kostnader relaterade till budprocesser) för första 
kvartalet jämfört med 3,7 % för motsvarande 
kvartal föregående år.

Finansnettot blev -0,3 MSEK, för första kvartalet jämfört med -0,3 MSEK för samma period föregående år.
(I fjolårets siffra ingår en positiv omräkningsdifferens om 0,2 MSEK för ett EUR-lån). 

2014
Förs. Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Ack. fördelning

Tvätt 21 21 41%

Tork 16 16 31%
Lyft 14 14 27%

Total 51 0 0 0 51

2013
Förs. Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Ack. fördelning

Tvätt 20 24 17 29 90 39%
Tork 19 23 18 22 82 35%

Lyft 15 15 15 15 60 26%
Total 54 62 50 66 232
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Periodens resultat efter skatt för första kvartalet blev 1,4 MSEK jämfört med samma siffror, 1,4 MSEK, för 
motsvarande kvartal 2013.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för första kvartalet 2014 blev 1,1 MSEK
(-8,8). En mindre ökning av rörelsekapital kan noteras sedan årsslutet 2013, främst i form av lager. I övrigt 
är det små förändringar i rörelsekapital. Fjolårets relativt stora negativa kassaflöde var ett resultat av en 
kraftig ökning av kundfordringar och lager.  

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar som varit relativt stora under kvartalet, var till hälften maskiner
och inventarier i Tyskland och resterande hälft var aktiverade utvecklingskostnader i Sverige. Dessa 
investeringar uppgick totalt till 2,2 MSEK under första kvartalet jämfört med 0,4 MSEK för föregående år. 

Årets kassaflöde efter investeringar för första kvartalet blev -1,0 MSEK jämfört med -9,2 MSEK för samma 
period föregående år. 

Den räntebärande nettoskulden per balansdag 2014-03-31 var 12,2 MSEK jämfört med 11,1 MSEK vid 
årsskiftet 2013/2014 och 43,2 MSEK per den sista mars 2013.

Koncernens disponibla likviditet inklusive outnyttjade checkkrediter var vid periodens utgång 37,0 MSEK 
jämfört med 39,6 MSEK per balansdag 2013-12-31 och 15,2 MSEK per den sista mars 2013. 

Det egna kapitalet per 2014-03-31 var 79,3 MSEK jämfört med 78,2 MSEK vid utgången av 2013. Det 
motsvarar en soliditet om 52,8 % jämfört med 51,9 % vid utgången av 2013.

Risker
Hedsons verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. Risker föreligger i råvarupriser, främst 
metaller, men det finns även finansiella risker i bl.a. utländsk valuta. Framför allt gäller detta i SEK/EUR och 
SEK/USD då en stor del av försäljningen går på export i dessa valutor. Bolaget följer den fastställda 
valutapolicyn. Valutarisker tillsammans med andra affärsmässiga risker, marknadsrisker, teknisk utveckling, 
produktansvar och personberoende med flera analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder.

Belopp i MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014

Rörelsekapital 49,3 57,1 47,0 50,4 63,0 56,5 48,2 42,5 44,1
Operativt kapital 129,4 137,4 125,8 99,4 109,7 102,4 92,4 87,3 90,5
Nettoupplåning 39,5 45,1 36,3 34,6 43,2 32,3 20,7 11,1 12,2
Justerat eget kapital 94,8 95,0 91,6 66,6 68,1 71,7 73,2 78,2 79,3
Soliditet, % 48% 48% 48% 44% 42% 45% 48% 52% 53%
 (UB för respektive kvartal)
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Personal
Antalet koncernanställda vid periodens slut, 2014-03-31, var 141 jämfört med 144 vid utgången av 2013.
Det genomsnittliga antalet anställda under första kvartalet var också 141 personer jämfört med 159 
personer under första kvartalet 2013.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har ägt rum under första kvartalet 2014.

Moderbolaget
För moderbolagets finansiella utveckling se sidan 10.
Antalet fast anställda i bolaget uppgår till 1 person vilket är oförändrat jämfört med utgången av 2013.

Hedson-aktien 
Hedson-aktien är noterad på AktieTorget. Aktiens börskurs var 13,20 SEK vid periodens slut (2014-03-31)
jämfört med 9,70 SEK vid årsskiftet 2013/2014.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS och IFRIC -tolkningar sådana de antagits av EU, 
Årsredovisningslagen och RFR 1. För moderbolaget har Årsredovisningslagen och 
RFR 2 tillämpats. De redovisningsprinciper som tillämpats i denna delårsrapport beskrivs vidare i 
Årsredovisningen för 2013. Inga nya redovisningsprinciper och IFRS-rekommendationer har tillkommit eller 
införts under 2014.

Kommande finansiell information

• Delårsrapport för andra kvartalet 2014 publiceras den 22 augusti 2014.
• Delårsrapport för tredje kvartalet 2014 publiceras den 22 oktober 2014.

• Årsstämma för 2013 hålls den 3 juni 2014 i Arlöv.

Malmö 2014-05-06

Hedson Technologies International AB (publ) 

Styrelsen

Uppgifterna i denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
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Resultaträkning i sammandrag 
Koncernen
Belopp i TSEK  1 kv. 2014  1 kv. 2013  Ack 2013  Ack 2012 Rullande 12

jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec månader

Nettoomsättning 51 397 54 654 232 247 241 680 228 990
Övriga rörelseintäkter 1 566 1 059 7 308 6 597 7 815
Summa 52 963 55 713 239 555 248 277 236 805

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -18 716 -20 602 -90 144 -90 783 -88 258
Övriga externa kostnader -11 377 -10 200 -44 969 -52 768 -46 146
Personalkostnader -19 045 -20 733 -80 227 -82 820 -78 539
Avskrivning av materiella och
immateriella anl.tillgångar  -1 558 -1 736 -6 576 -36 802 -6 398
Övriga rörelsekostnader -21 -411 -2 112 -3 183 -1 722
Rörelseresultat 2 246 2 031 15 527 -18 079 15 742

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 9 163 98 154
Räntekostnader och liknande resultatposter -308 -288 -1 627 -2 986 -1 647
Resultat efter finansiella poster 1 938 1 752 14 063 -20 967 14 249

Årets skatt -586 -367 -2 637 -2 134 -2 856
Periodens resultat 1 352 1 385 11 426 -23 101 11 393

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,19 0,19 1,58 -3,18 1,57
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,19 0,19 1,58 -3,18 1,57
Majoritetens andel av resultatet uppgår till 100%

Koncernens rapport över totalresultat 
Periodens resultat 1 352 1 385 11 426 -23 101 11 393
Övrigt totalresultat (netto efter skatt)
Komponenter som kan komma att omklassificeras
till resultaträkningen
Säkring av nettoinvesteringar i utlandet -6 476 -429 571 -911
Omräkningsdifferens nettoinvesteringar i 
utlandet 15 -804 980 -1 064 1 799
Valutakursdifferenser -269 459 -420 -954 -1 148
Komponenter som inte kommer att omklassificeras
till resultaträkningen

- - - - -

Summa totalresultat för året 1 092 1 516 11 557 -24 548 11 133

Koncernens nyckeltal
Bruttomarginal %* 63,6 62,3 61,2 62,4 61,5
Rörelsemarginal % 4,4 3,7 6,7 -7,5 6,9
Vinstmarginal % 3,8 3,2 6,1 -8,7 6,2
Räntabilitet på operativt kapital % 10,1 7,8 15,6 neg 17,6
Räntabilitet på eget kapital %* 6,9 8,2 16,0 neg 14,5
Soliditet % 52,8 42,0 51,8 43,8 52,8
* Bruttomarginal = resultat efter råvaror och förnödenheter samt direkta tillverkningskostnader i relation till nettoomsättning.
* I räntabilitetstalet har kapitalet beräknats som medelvärdet av respektive kvartals slutvärde.

Koncernens data per aktie
Genomsnittligt utestående antal aktier, tusen 7 254 7 254 7 254 7 254 7 254
Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,19 0,19 1,58 -3,18 1,57
Eget kapital per aktie, SEK 10,93 9,39 10,78 9,18 10,93
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Balansräkning i sammandrag
Koncernen
Belopp i TSEK 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 49 516 50 200 49 378
Materiella anläggningstillgångar 7 064 7 298 6 578
Finansiella anläggningstillgångar 982 1 582 1 897
Summa anläggningstillgångar 57 562 59 080 57 853

Omsättningstillgångar
Varulager 46 148 53 327 41 898
Kundfordringar 29 583 35 624 32 114
Övriga fordringar 5 306 8 067 2 480
Likvida medel 11 601 6 154 16 290
Summa omsättningstillgångar 92 638 103 172 92 782

Summa tillgångar 150 200 162 252 150 635

Eget kapital och skulder
Eget kapital 79 258 68 125 78 166

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 7 570 13 765 9 069
Avsättningar 10 170 10 828 10 153
Summa långfristiga skulder 17 740 24 593 19 222

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 16 229 35 551 18 314
Leverantörsskulder 15 445 16 903 14 730
Övriga kortfristiga skulder 18 182 14 053 16 888
Övriga avsättningar 3 346 3 027 3 315
Summa kortfristiga skulder 53 202 69 534 53 247

Summa eget kapital och skulder 150 200 162 252 150 635

Koncernens nyckeltal 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Rörelsekapital 44 064 63 035 41 559
Operativt kapital 90 474 109 705 87 362
Räntebärande nettoskuld 12 198 43 162 11 093
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Kassaflöde i sammandrag
Koncernen
Belopp i TSEK  1 kv. 2014  1 kv. 2013 Ack 2013 2012 Rullande 

jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec 12 mån
Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 3 003 3 544 19 892 15 890 19 351
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet -1 864 -12 298 3 717 140 14 151

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 139 -8 754 23 609 16 030 33 502

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -2 174 -426 -4 064 -5 131 -5 812
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 4 648 366 4 648
Investeringar i dotterbolag 0 0 0 -1 500 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 174 -426 584 -6 265 -1 164

Kassaflöde efter investeringar -1 035 -9 180 24 193 9 765 32 338

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån och amortering -3 654 8 674 -14 563 -10 337 -26 891

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 654 8 674 -14 563 -10 337 -26 891

Periodens kassaflöde -4 689 -506 9 630 -572 5 447

Likvida medel vid periodens början 16 290 6 660 6 660 7 232 6 154

Likvida medel vid periodens slut 11 601 6 154 16 290 6 660 11 601
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Förändring eget kapital
Koncernen
Belopp i TSEK

Aktie-kapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Omräknings-
reserver

Balanserat 
resultat Årets resultat Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2013 21 762 86 646 -6 328 -12 370 -23 101 66 609
Totalresultat
Årets resultat 11 426 11 426
Övrigt totalresultat
Säkring av nettoinvesteringar i
utlandet -429 -429
Omräkningsdiffererens nettoinvesteringar i
utlandet   980 980
Valutakursdifferenser -420 -420
Summa övrigt totalresultat 131 131
Summa totalresultat 131 11 426 11 557

Transaktioner med aktieägare
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma -23 101 23 101 0

Summa transaktioner med
aktieägare 0 0 0 -23 101 23 101 0

Utgående eget kapital 2013-12-31 21 762 86 646 -6 197 -35 471 11 426 78 166

Ingående eget kapital 2014 21 762 86 646 -6 197 -35 471 11 426 78 166
Totalresultat
Årets resultat 1 352 1 352
Övrigt totalresultat
Säkring av nettoinvesteringar i
utlandet -6 -6
Omräkningsdiffererens nettoinvesteringar i
utlandet   15 15
Valutakursdifferenser -269 -269
Summa övrigt totalresultat -260 -260
Summa totalresultat -260 1 352 1 092

Transaktioner med aktieägare
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma 0 0 0

Summa transaktioner med
aktieägare 0 0 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2014-03-31 21 762 86 646 -6 457 -35 471 12 778 79 258
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Korta Kort fakta om Hedson Technologies International AB (publ)

• Hedson Technologies är ett globalt miljöteknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför tvätt-, tork-    
och lyftutrustning till lackerings- och däckverkstäder.

• Försäljning sker över hela världen och produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT  
och Trisk.

• Dotterbolag finns i Sverige, Tyskland, Frankrike och USA.
• Koncernens omsättning uppgår till drygt 230 MSEK och antalet anställda är cirka140.
• Hedson Technologies är noterat på AktieTorget och har cirka 2 000 aktieägare. 

Mer information lämnas av: 
Dr Peter Löprick, VD och koncernchef Telefon: 040-53 42 42 peter.loeprick@hedson.se
Jörn Henrikson, Finanschef Telefon: 040-53 42 62 jorn.henrikson@hedson.se

Hedson Technologies International AB (publ),
Hammarvägen 4, 232 37 Arlöv.

Tel. 040-53 42 00 Fax 040-432901
Org.nr 556450-9874

www.hedsontechnologies.se 

Moderbolaget
Resultaträkning i sammandrag 
Belopp i TSEK

 1 kv. 2014  1 kv. 2013  Ack 2013  Ack 2012
jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec

Rörelseintäkter 120 360 750 887
Rörelsekostnader -1 197 -649 -3 177 -2 581
Rörelseresultat -1 077 -289 -2 427 -1 694

Övriga finansiella intäkter
och kostnader - - 6 104 9 582
Resultat före skatt -1 077 -289 3 677 7 888

Skatt 237 0 -729 -2 957
Periodens resultat -840 -289 2 948 4 931

Balansräkning i sammandrag 
Belopp i TSEK

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstilgångar 98 919 79 304 98 682
Omsättningstillgångar 15 980 32 839 16 046
Summa tillgångar 114 899 112 143 114 728

Eget kapital och skulder
Eget kapital 112 727 110 329 113 567

Långfristiga räntebärande skulder - - -
Kortfristiga räntebärande skulder - - -
Kortfristiga övriga skulder 2 172 1 814 1 161
Summa eget kapital och skulder 114 899 112 143 114 728

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
Belopp i TSEK

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Ingående eget kapital den 1 januari 113 567 110 618 110 618
Årets resultat -840 -289 2 949
Summa totalresultat för perioden -840 -289 2 949
Utgående eget kapital 112 727 110 329 113 567



15

REKOMMENDATION FRÅN HEDSONS 
STYRELSE DEN 8 MAJ 2014

Pressmeddelande                    Malmö den 8 maj 2014

Uttalande från styrelsen i Hedson i anledning av Mellby Gårds 
offentliga erbjudande 

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar 
sig inte till personer i dessa länder eller i andra länder där deltagandet förutsätter att 
ytterligare dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd 
företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt. 

Hedsons styrelse rekommenderar aktieägarna i Hedson att acceptera det offentliga 
erbjudandet från Mellby Gård 

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Hedson Technologies International AB (publ) 
(”Hedson”) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande 
offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på 
vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).1

Mellby Gård AB lämnade den 1 april 2014, genom det helägda bolaget Gusgus Förvaltnings AB 
(”GFAB”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson att överlåta samtliga sina aktier i Hedson 
till GFAB till ett pris av 16,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling 
distribuerades till Hedsons aktieägare omkring den 25 april 2014. 

Erbjudandet värderar Hedson till omkring 116 miljoner kronor baserat på 7 254 000 utestående 
aktier. Acceptfristen i Erbjudandet inleddes den 28 april och förväntas avslutas den 23 maj 2014. 
Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 2 juni 2014. 

Av erbjudandehandlingen framgår att aktieägare i Hedson, vilka tillsammans innehar 4 494 812 
aktier, motsvarande cirka 62,0 procent av aktierna, enligt avtal med GFAB har förbundit sig att 
acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till GFAB i Erbjudandet villkorat av att ingen annan 
part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktier i Hedson till ett pris om 
minst 17 kronor per aktie. 

Mellby Gård har angett att fullföljande av Erbjudandet är villkorat bland annat av att det 
accepteras i sådan utsträckning att Mellby Gård blir ägare till mer än 90 procent av det totala 
antalet aktier i Hedson. Mellby Gård har dock förbehållit sig rätten att frånfalla detta villkor 
liksom övriga villkor för Erbjudandet. Mellby Gård är enligt egen uppgift inte beroende av extern 
finansiering för fullföljandet av Erbjudandet. 

1 Som redovisats i tidigare pressmeddelanden deltar styrelseledamöterna Fredrik Hansson och Anders Nelson på 
grund av intressekonflikt inte i styrelsens handläggning av Erbjudandet. 
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För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Mellby Gårds hemsida www.mellby-
gaard.se, där erbjudandehandling och de pressmeddelanden som Mellby Gård offentliggjort 
sedan den 1 april 2014 finns tillgängliga. 

Mellby Gård har inte genomfört någon due diligence-undersökning inför offentliggörandet av 
Erbjudandet. Inte heller i övrigt har Mellby Gård erhållit någon icke offentliggjord information 
som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier.  

Styrelsen har anlitat Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) att biträda Styrelsen i 
samband med utvärderingen av Erbjudandet. Vidare har styrelsen anlitat Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå som legal rådgivare i anledning av Erbjudandet. 

Styrelsens rekommendation 

Styrelsen grundar sitt uttalande på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett 
vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer innefattar, men är inte 
begränsade till, Hedsons nuvarande ställning och förväntade framtida utveckling samt därtill 
relaterade möjligheter och risker. 

Styrelsen noterar inledningsvis att den 18 februari 2014 offentliggjorde Backahill AB genom det 
helägda dotterbolaget Backahill Utveckling AB (”Backahill”) ett kontanterbjudande till 
aktieägarna i Hedson att överlåta samtliga sina aktier i Hedson till ett pris om 13,00 kronor per 
aktie samt att Backahill därefter accepterat erbjudandet från Mellby Gård och återkallat sitt eget 
erbjudande. Vidare noterar Styrelsen att aktieägare representerande 62,0 procent av aktierna i 
Hedson (inkl. Backahill) förbundit sig att acceptera Erbjudandet. 

Styrelsen konstaterar att Erbjudandet från Mellby Gård motsvarar en premie om 23 procent 
jämfört med Backahills erbjudande om 13 kronor per aktie i Hedson. Erbjudandet motsvarar 
vidare en premie om 52 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 10,52 
kronor per aktie i Hedson under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av Backahills 
erbjudande och en premie om 21 procent jämfört med stängningskursen om 13,20 kronor per 
aktie i Hedson den 31 mars 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av 
Erbjudandet. Erbjudandet innebär således en avsevärd premie i förhållande till bolagets 
aktiekurs under de tre månaderna före offentliggörandet av Backahills erbjudande. 

Styrelsen noterar vidare att utöver erbjudandet från Backahill har inte någon annan part 
kontaktat Hedson i syfte att förbereda ett erbjudande till aktieägarna. 

I enlighet med Takeover-reglerna ska Styrelsen, med utgångspunkt i vad Mellby Gård uttalat i 
sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet 
av Erbjudandet kan komma att ha på Hedson, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om 
Mellby Gårds strategiska planer för Hedson och de effekter som dessa kan förväntas ha på 
sysselsättningen och de platser där Hedson bedriver sin verksamhet. Styrelsen har därvid 
noterat att Mellby Gård uttalat att Erbjudandets genomförande inte förutses medföra några 
väsentliga effekter för Hedsons anställda eller för anställningar vid de platser där Hedson idag 
bedriver verksamhet. Styrelsen utgår ifrån att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta 
hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning. 

Styrelsen och Hedsons ledning bedömer att ett samgående med en långsiktig industriell partner 
är främjande för Hedsons utveckling.  



17

Rekommendation från Hedsons styrelse den 8 maj 2014

Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande från PwC avseende skäligheten från finansiell 
synvinkel för aktieägarna i Hedson av vederlaget i Erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet, 
som biläggs detta pressmeddelande, är PwC:s uppfattning att Erbjudandet, med förbehåll för de 
förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för 
innehavare av aktier i Hedson. 

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen aktieägarna i Hedson att acceptera 
Erbjudandet. 

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist 
som uppkommer med anledning av uttalandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

För mer information vänligen kontakta: 

Rolf Bergström, styrelseledamot 
E-post: rolf.bergstrom@bergstromtillvaxt.se 
Tel. +46733-313048 

Peter Löprick, CEO 
E-post: peter.loeprick@hedson.se, 
Tel. +49 172 561 5890 

Jörn Henrikson, CFO 
E-post: jorn.henrikson@hedson.se, 
Tel. +46 40 53 42 62 

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför  
rationell tvätt-, tork- och lyftutrustning för framför allt lackerings- och däckverkstäder. Torkutrustning säljs också för bredare

industriapplikationer. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.  
De svenska verksamheterna finns i Malmö och Vänersborg 

och dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike och Nordamerika. 

Hedson Technologies International AB (publ.) är noterat på AktieTorget och har ca 2 000 aktieägare.  
www.hedsontechnologies.se 
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FAIRNESS OPINION FRÅN 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 
DATERAD DEN 7 MAJ 2014
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Fairness Opinion från PriceWaterhouseCoopers AB daterad den 7 maj 2014
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KONTAKTDETALJER

Gusgus Förvaltnings AB
c/o Mellby Gård AB
Box 5322
200 72 Malmö

Mellby Gård AB
Box 5322
200 72 Malmö

Hedson Technologies International AB (publ)
Hammarvägen 4
232 37 Arlöv

Erneholm Haskel AB 
Västra Trädgårdsgatan 11A 
111 53 Stockholm

Advokatfirman Cederquist
Hovslagargatan 3
Box 1670
111 96 Stockholm

Erik Penser Bankaktiebolag
Biblioteksgatan 9
Box 7405
103 91 Stockholm


