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Definitioner 

Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551) 

Apportemissionen Den föreslagna apportemission om 2 300 000 aktier av serie B och 12 313 

471 aktier av serie C till ägarna av Ebeco AS, vilka betalas genom apport av 

samtliga aktier i Ebeco AS 

EasyFill, Bolaget eller Koncernen EasyFill AB (publ), organisationsnummer 556653-2924, med eller utan 

dotterbolag, beroende på sammanhang 

Ebeco Ebeco AS, org. nr. 982 375 630 

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074 

Förvärvet eller Transaktionen EasyFill AB:s förvärv av Ebeco AS 

kr/tkr/mkr Svenska kronor, tusentals svenska kronor respektive miljoner svenska 

kronor 
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Riskfaktorer  
nvesteringar i aktier är förenade med risktagande. EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas 

negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för 

EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer 

liksom övrig information i denna bolagsbeskrivning innan beslut fattas om en investering i Bolaget. De riskfaktorer som 

behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även 

andra risker än de som anges i denna bolagsbeskrivning som kan komma att påverka EasyFills verksamhet, resultat och 

finansiella ställning negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för 

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 

VERKSAMHETS- OCH 

BRANSCHRELATERADE RISKER 

Bolaget är föremål för makroekonomiska 

risker 
EasyFill är beroende av att de produkter som produceras 

eller handlas inom Koncernen är framgångsrika och 

efterfrågas av köpare, vilket i sin tur beror på faktorer 

såsom funktionalitet, pris, kvalitet samt den allmänna 

efterfrågan på marknaden. Efterfrågan påverkas i viss 

utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger 

utanför EasyFills kontroll. Det finns en risk att historiskt 

inköpsmönster kvarstår framgent, och att även sådana 

faktorer som tidigare har varit, eller idag är, föremål för 

mindre konjunkturpåverkan uppvisar större fluktuationer i 

framtiden. Faktorer på den globala kapitalmarknaden och 

ekonomin i allmänhet såsom förändringar i disponibel 

inkomst, konsumtion, företagsinvesteringar, volatiliteten 

och sentimentet på kapitalmarknaden samt inflationen 

påverkar det affärsmässiga och ekonomiska klimatet. En 

försvagning av dessa förutsättningar på samtliga eller 

vissa av de marknader som Koncernen är verksam på kan 

medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets 

verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

 

Beroende av nyckelpersoner och 

samarbetspartners 
EasyFill är ett litet bolag och är idag beroende av ett fåtal 

nyckelpersoner. Bolagets förmåga att anställa och 

bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal 

faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, 

bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten 

av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den 

anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan 

innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att 

uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av 

Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga 

nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan 

anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna personer 

kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 

verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.  
 

Patent 
Bolagets framtida utveckling är delvis avhängig Bolagets 

förmåga att skaffa och upprätthålla patentskydd för 

framtida och nuvarande produkter. Bolaget är även 

beroende av att affärshemligheter som inte omfattas av 

patent eller andra immateriella rättigheter också kan 

skyddas, inklusive bland annat information relaterad till 

innovationer där patentansökningen ännu inte lämnats in. 

Med förvärvet av Ebeco följer risken att bolaget har 

patentansökningar inskickade men ännu inte några 

definitiva patent.  
 

Begränsade resurser 
EasyFill är ett litet bolag med begränsade resurser vad 

gäller ledning, administration och kapital. För genom-

förande av Bolagets strategi är det av vikt att dessa 

resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det 

finns risk att Bolaget kan misslyckas med att kanalisera 

sina resurser och därmed drabbas av finansiella och 

verksamhetsrelaterade problem.  
 

EasyFills produkter används inom 

konjunkturkänsliga branscher 
EasyFills produkter används främst inom restaurang-, 

dagligvaru- och fackhandeln. Främst fackhandelns 

utveckling påverkas av det allmänna ekonomiska läget, 

vilket i sin tur påverkas av exempelvis räntenivå, 

arbetslöshet, inflation, politiska beslut, skatter, 

värdepappersmarknadens utveckling och andra faktorer. 

EasyFill är efter förvärvet av Ebeco verksamt inom butiks-

lösningar och släpvagnar. Förändrade förutsättningar för 

dagligvaruhandeln och släpvagnar kan vara svårt att 

förutsäga och en avmattning inom branscherna skulle 

kunna leda till att efterfrågan på Bolagets produkter faller, 

vilket kan få negativa effekter på EasyFills verksamhet, 

resultat och finansiella ställning.  
 

Bolaget är föremål för konkurrens 
Bolaget verkar på konkurrensutsatta marknader. Bolagets 

framtida konkurrenssituation är bland annat beroende av 

Bolagets förmåga att möta befintliga och framtida 

marknadsbehov. Det finns en risk för att Bolaget inte 

kommer att framgångsrikt utveckla och/eller leverera nya 

konkurrenskraftiga varor och tjänster eller att kostnads-

krävande investeringar, omstruktureringar och/eller pris-

sänkningar behöver genomföras för att anpassa 

verksamheten till en ny konkurrenssituation.  

EasyFill är efter förvärvet av Ebeco verksamt 

inom butikslösningar och släpvagnar. Konkurrensen på 

dessa marknader är hård och i vissa fall konkurrerar 

I 
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dotterbolag med aktörer som kan erbjuda ett mer 

komplett sortiment av varor och tjänster, är större, har 

bättre tillgång till finansiering samt större finansiella, 

tekniska, marknadsförings- och personalresurser. En ökad 

konkurrens från befintliga eller nya aktörer, eller en 

försämrad förmåga att möta efterfrågan på sina varor och 

tjänster, skulle kunna medföra en väsentligt negativ 

inverkan på EasyFills verksamhet, rörelseresultat, 

finansiella ställning och framtidsutsikter.  

 

Risk för integrationssvårigheter 
Betydande företagsförvärv ställer stora krav på 

koncernledningen för att framgångsrikt integrera och 

styra den utvidgade Koncernen. Om EasyFills företags-

ledning misslyckas med integrationen av Ebeco kan detta 

ha negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet, finans-

iella ställning och resultat.  

 

EasyFill är beroende av samarbete med 

leverantörer 
EasyFill är i sin produktion beroende av att samarbeten 

med leverantörer och tillverkare fungerar. Skulle samarb-

etet med tillverkare och leverantörer i framtiden försäm-

ras kan detta leda till att EasyFills verksamhet, rörelse-

resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter påverkas 

negativt. Detsamma gäller om Bolagets leverantörer och 

tillverkare inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget 

ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller 

tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad 

Bolaget beräknar. Dessa aspekter kan negativt påverka 

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 

Risk för motparters reaktion på 

Transaktionen 
Genom Transaktionen integreras två tidigare självständiga 

marknadsaktörer. Bolagets kunder eller leverantörer kan 

genom denna förändring uppfatta att relationen till 

respektive aktör förändras, exempelvis då någon av den 

utvidgade koncernens verksamheter uppfattas konkurrera 

med en motparts verksamhet. Denna uppfattning kan 

leda till försämrad relation med kunder eller leverantörer 

och till att avtal sägs upp eller omförhandlas, vilket kan ha 

en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat.  

 

Bolagets verksamhet kan påverkas av 

störningar och driftstopp 
Flera av EasyFills dotterbolag är beroende av ett eller flera 

driftställen eller distributions-, lager- och produktions-

anläggningar. Om ett sådant driftställe eller anläggning av 

någon anledning förstörs eller stängs, till exempel på 

grund av storm, översvämning, andra naturkatastrofer, 

upplopp, arbetsblockad och strejk, brand, sabotage, 

terrorhandlingar eller statliga interventioner, eller om 

operativ utrustning eller lagervaror skadas avsevärt, 

kommer berört dotterbolag sannolikt att drabbas av 

svårigheter att distribuera sina produkter eller tjänster. 

Detta kan innebära uteblivna intäkter på grund av 

produktionsbortfall samt få konsekvenser för Bolagets 

förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, 

vilket i sin tur kan medföra att kunder byter till andra 

leverantörer eller riktar anspråk mot EasyFill. Dessa händ-

elser kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolag-

ets verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

EasyFill är dessutom beroende av externa distr-

ibutörer. Det finns en risk att Bolagets avtal med sådana 

distributörer sägs upp eller utsätts för störningar såsom 

försenade leveranser, vilket kan leda till svårigheter för 

Bolaget att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, 

vilket kan medföra såväl uteblivna intäkter som försämrad 

marknadsrenommé. Detta kan i sin tur medföra en 

negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 

finansiella ställning.  

 

Koncernen kan komma att bli föremål för 

tvister 
EasyFill är från tid till annan inblandat i tvister och andra 

rättsliga förfaranden inom ramen för den löpande verk-

samheten och kan således komma att exponeras mot 

ersättningskrav och andra anspråk till följd av exempelvis 

avtalstvister. Sådana anspråk kan vara tidskrävande och 

svåra att förutse utgången av. En för Koncernen ofördel-

aktig utgång kan i värsta fall medföra att Koncernen 

tvingas förändra eller avveckla delar av sin verksamhet. 

Sådana tvister och rättsliga förfaranden kan dessutom 

medföra svåruppskattade kostnader för Koncernen. Båda 

dessa förhållanden kan medföra en negativ inverkan på 

Koncernens resultat och finansiella ställning.  

Då Bolaget har verksamhet i ett stort antal juris-

diktioner, och även har avtalsrelationer med motparter i 

olika jurisdiktioner kan eventuella tvister komma att 

prövas enligt främmande lands rättsordning, vilket kan 

resultera i ökade kostnader och resursåtgång och ökad 

osäkerhet rörande utfall, vilket skulle kunna ha en negativ 

påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 

ställning. 

 

FINANSIELLA RISKER 

Koncernen är exponerad mot olika finansiella risker som 

kan ge fluktuationer i resultat och kassaflöde i sin 

verksamhet.  
 

Valutarisk - transaktionsexponering 
Vid handel med kunder, leverantörer och mellan 

koncernföretag uppstår en transaktionsrisk om betalning 

sker i en annan valuta än koncernföretagets lokala valuta. 

EasyFills internationella verksamhet innebär en försäljning 

i olika valutor och därmed viss valutariskexponering.  
  

Bolaget är exponerat mot ränterisker 
Ränterisk är risken för att finansiella intäkter och 

kostnader samt värdet på finansiella instrument fluktuerar 

på grund av förändrade marknadsräntor. Ökade 

marknadsräntor påverkar Bolagets kostnader och kassa-

flöden. Räntesäkringsarrangemang kan användas för att 
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skydda sig mot ökade marknadsräntor men det inte säkert 

att dessa går att erhålla på godtagbara villkor eller är 

effektiva över tiden. Räntesäkring innebär även en risk för 

höga kostnader vid stängning av säkringspositioner. 

Förändrade marknadsräntor kan därför ha en negativ 

inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 

ställning.  

 

Finansiering 
Bolaget kan komma att kräva ytterligare kapital-

anskaffningar om internt genererade medel inte räcker för 

att täcka expansionen. Inga garantier kan lämnas för att 

EasyFill kommer att finna sådana nödvändiga 

finansierings- eller kapitalanskaffningsformer. Det all-

männa marknadsläget för finansiering och kapital-

anskaffning är i en sådan situation följaktligen av stor 

betydelse.  
 

AKTIERELATERADE RISKER 

Handel med aktier utanför en så kallad 

reglerad marknad 
Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av 

alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en så 

kallad reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt 

noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. 

En investerare bör dock vara medveten om att handel 

med aktier noterade utanför en så kallad reglerad 

marknad kan vara mer riskfylld.  

 

Framtida avyttring av aktier 
Marknadspriset på EasyFills aktier kan falla till följd av att 

aktier avyttras på marknaden i stor utsträckning. Det kan 

inte uteslutas att befintliga och blivande ägare i framtiden 

kommer att avyttra sina aktier.  
 

Likviditetsbrist 
Det är svårt att förutse aktiemarknadens framtida intresse 

för att handla i Bolagets aktie. Därför finns en osäkerhet i 

hur aktiv och likvid handeln i Bolagets aktie kommer att 

vara. Om handeln inte blir likvid kan det innebära att 

aktieägare kan ha svårt att avyttra sina innehav. En 

begränsad handel kan också medföra ovanligt kraftiga 

rörelser i aktiekursen.  

 

Aktieägare med betydande inflytande 
Ett fåtal av EasyFills aktieägare äger en betydande andel 

av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget. 

Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller 

tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 

på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, 

däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter 

och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 

försäljning av samtliga eller i stort sett alla EasyFills 

tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägar-

koncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, 

vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna. Om 

någon större aktieägare väljer att avyttra sitt innehav kan 

det därtill komma att påverka aktiekursen negativt.  
 

Aktiens utveckling 
EasyFills B-aktie har varit noterad på AktieTorget sedan 

den 22 maj 2007 och handlas på AktieTorget under 

kortnamnet EASY B. Priset på aktien påverkas av faktorer 

som hänför sig till Bolaget och som EasyFill till viss del kan 

påverka, men även till omvärldsfaktorer som Bolaget inte 

råder över. Detta innebär att det pris som aktien handlas 

till kommer att variera.  
 

Psykologiska faktorer 
Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktier i syn-

nerhet kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. 

EasyFills aktier kan komma att påverkas på samma sätt 

som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika 

listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på 

värdepapprens kurs är i många fall svåra att förutse och 

kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.  
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Bakgrund till förvärvet av Ebeco 
asyFill är ett bolag med huvudfokus att utveckla och sälja produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker 

och restauranger. Produkterna patenteras och lanseras globalt med hjälp av samarbetspartners. EasyFills säte är i 

Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Sedan maj 2007 är EasyFill noterat på 

AktieTorget.  

 

EasyFill har en global försäljningsorganisation och flera patenterade produkter men begränsad egen produktion och 

utvecklingskapacitet. En kraftig försäljningsökning har föranlett ett ökat behov av tillverkningskapacitet. Genom förvärvet av 

konkurrenten Ebeco AS (”Ebeco”) får EasyFill tillgång till kvalificerad tillverkning, då Ebeco har avancerad FoU och 

produktionsanläggning i Slovakien. Därtill möjliggörs en effektivare förvaltning av Bolaget baserat på en avsevärt bredare 

verksamhet. Transaktionen är ett led i Bolagets strategi att växa in på nya marknader vilket kräver en mer utvecklad 

tillverkningsprocess. 

 
EasyFill AB och Ebeco AS har tecknat en avsiktsförklaring om en Apportemission om totalt 14 613 471 aktier i EasyFill vilka 

betalas genom apport av samtliga aktier i Ebeco. Genom Transaktionen blir Ebeco ett helägt dotterbolag till EasyFill. Av de 

emitterade 14 613 471 aktierna är 2 300 000 aktier av serie B och 12 313 471 aktier av serie C. Aktier av serie C äger samma 

rättigheter som aktier av serie B men kommer ej bli föremål för handel. Ägarna av aktier av serie C ikläder sig lock-up för dessa 

aktier fram till den 1 augusti 2018. Fr.o.m. den 1 augusti 2018 får 20 procent av aktierna av serie C årligen omvandlas till aktier 

av serie B på ägarnas begäran, förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag till ny bolagsordning. 

 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i EasyFill kallat till årsstämma den 27 april 2017 för att fatta beslut avseende det 

planerade förvärvet. Affären är villkorad bolagsstämmans godkännande. 

 

Styrelsen för EasyFill AB (publ) är ansvarig för innehållet i denna bolagsbeskrivning. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i denna bolagsbeskrivning, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 

med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information 

kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt EasyFill kan känna till och försäkra genom jämförelse 

med annan information som har offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle 

kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.  

 
Bräcke den 13 april 2017 

EasyFill AB (publ) 

Styrelsen 
 

 

 

  

E 
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Verkställande direktören har ordet 
 r efter år har jag berättat för er aktieägare att 

EasyFill kommer bli ett världsföretag och med 

den framgång vi upplever nu och med köpet 

av Ebeco är jag om möjligt stärkt i mina 

tankar. Förvärvet av vår norska konkurrent 

Ebeco är ett mycket viktigt steg i koncernens framtida 

utveckling.  

Ebeco bedriver tillverkning och försäljning av 

hyllor och hyllösningar såsom TurnLoader och TopSlider, 

vilket är i konkurrens med EasyFill och till samma kunder. 

Vid sidan av det har Ebeco en starkt växande och lönsam 

produktlinje i form av släpvagnar.   

Bakgrunden till förvärvet är att för några år 

sedan hade Ebeco-koncernen och EasyFill en patentstrid 

som slutade i förlikning som var till EasyFills favör. Under 

tiden för patenttvisten lärde jag känna Henning Bersagel, 

VD i Ebeco, och under åren har kontakten fortsatt. Hösten 

2016 träffades Henning och jag och började diskutera 

samarbeten. Denna diskussion har utmynnat i en avsikts-

förklaring där avsikten är att Ebeco-koncernen förvärvas 

av EasyFill AB. 

 

Varför vill EasyFill köpa Ebeco? 

På Ebecos fabrik i Slovakien arbetar idag cirka 40 personer 

varav sex stycken jobbar på utvecklingsavdelningen med 

följande kompetens; fyra Cad-ritare varav en är 

specialiserad på plastprodukter och två stycken är civil-

ingenjörer.  

EasyFills utvecklingsavdelning i Bräcke är lågt 

dimensionerad och det är svårt att i Bräcke finna rätt 

kompetens och med affären i Slovakien förbättras 

kapaciteten på utvecklingsavdelningen avsevärt. Slovakien 

är Europas Asien vad gäller löner, kvaliteten på fabriken är 

väldigt hög och lönenivåerna för en normal verkstads-

arbetare är jämförbara med löner i Asien. Många av de 

stora bilmärkena har tillverkning i Slovakien och skälet är 

förstås utbildningsnivån, lönenivåerna och kvaliteten. 

Ebecos fabrik i Slovakien startades 1998 och företaget har 

idag moderna egna lokaler, där den senaste fabrikslokalen 

blev klar i januari i år.  

Utvecklingsavdelningen och Hennings kunskap 

är en stor anledning till att vi förvärvar Ebeco. Att vi sedan 

på köpet får butiksprodukter och släpvagnar som Henning 

och hans team har tagit fram och tillverkar ger köpet 

ytterligare en dimension.  

Att bygga upp tillverkning i Slovakien är inte det 

lättaste men den bedriften har Henning lyckats med. 

Ebeco har moderna lokaler i Nizna med kompetent 

personal. EasyFills två Cad-ritare byter till samma CAD-

program som personalen i Nizna använder och mellan 

Bräcke och Nizna blir det en direktlinje så de jobbar mot 

samma server. CAD-programmet de använder heter Solid 

Works. När en produkt är färdigritad skickar Cad-ritaren 

informationen direkt till den maskin som skall tillverka 

plåtdelen och tillverkning kan ske omgående. Det hela är 

en mycket smidig och utvecklad process. 

All produktutveckling flyttas omgående till Nizna och vi får 

nu ledtider om timmar/dagar istället för flera veckor. Det 

ska också påpekas att Nizna ligger sex timmars bilresa från 

den tyska gränsen som är för EasyFill en ytterst viktig 

marknad.  

 

Ebecos släpvagnar 

Ebeco startade för fem år sedan utveckling, tillverkning 

och försäljning av släpvagnar och har idag försäljning i 18 

länder där försäljningen på de två största marknaderna 

Norge och Slovakien sker helt via webben. I båda dessa 

länder är man i dag inom vissa produktgrupper 

marknadsledare.  

På de marknader där EasyFill har egna företag 

kommer släpvagnar börja säljas omgående via webben. 

Ebecos e-handelsplattform översätts nu och anpassas för 

respektive EasyFill-land (Sverige, Tyskland, USA och 

Sydafrika). Viktigt är att försäljningen av släpvagnar 

kommer ingå i EasyFill-koncernen men all försäljning 

kommer ske i en ny organisation i respektive land men 

ledningen i varje land kommer vara delaktig i upp-

byggnaden av den nya organisationen.  

 

Förstärkning av organisationen 

VD i Ebeco är Henning Bersagel, en mångsidig elektro-

ingenjör med stor erfarenhet av butiksprodukter. Henning 

är ytterst kompetent med massor av erfarenhet av 

utveckling och tillverkning av butiksinredning. Han har 

tillverkat och sålt tiotusentals butiksprodukter på 

framförallt den norska marknaden de senaste 20 åren. 

Henning var 1991–1997 köpman för en Rema 

1000 butik i Stavanger där omsättningen var 400 procent 

högre när han sålde sin butik. 1997 blev Henning operativ 

samordnare i Rema 1000 Norge A/S, med ansvar för 

detaljhandelsutveckling i landet. Detta arbetade han med 

under tre år, och under den tiden byggde han upp ett 

stort nätverk av aktörer i livsmedelsbranschen.  

Det senare lade grunden för etableringen av 

Ebeco AS, och senare fastigheter och fabriker i Slovakien 

som ingår i det förvärv som EasyFill gör.  

Styrelseordförande i Ebeco-koncernen, Alf 

Aarthun, har stor erfarenhet som köpman och ordförande 

i flera företag. Alf har jobbat som köpman i över 20 år i sju 

egna butiker med en omsättning på en miljard när han 

slog ihop sina butiker med Rema 1000. Efter försäljningen 

arbetade Alf i tio år som regionchef för Rema 1000 South 

med ansvar för 30 butiker. Alf jobbar numera som 

styrelseproffs och ett av uppdragen var under fem år som 

styrelseordförande i börsnoterade Etman Internajonal 

ASA.  

I den sammanslagna koncernen kommer 

Henning Bersagel få titeln COO i EasyFill och bli ansvarig 

för all utveckling och kvalitet. Henning kommer också att 

vara i inledningsskedet huvudansvarig för försäljningen av 

släpvagnar i den nya koncernen.  

 

Å 
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Själv fortsätter jag som VD i koncernen. Med Henning i 

bolaget frikopplas jag personligen från produktutveckling 

och jag kan nu fokusera på försäljningen av RotoShelf runt 

om i världen.  
Efter att jobbat med Henning i några månader 

kan jag konstatera att Henning och jag båda är 

fullblodsentreprenörer med allt vad det innebär. För mig 

är det otroligt tillfredsställande att få Henning som COO i 

bolaget och Alf med i EasyFills styrelse vilket kommer 

stärka EasyFill på oerhört många sätt eftersom båda har 

stor kunskap om dagligvaruhandel inom Rema 1000 

Norge.  

I samband med förvärvet av Ebeco så gör vi nu 

om delar av organisationen där vi kommer att ha rätt man 

på rätt plats, fram till nu har mycket av bolagets utveckling 

varit avhängt enskilda personer med mig själv i spetsen. 

I och med köpet av Ebeco fördelas 

arbetsuppgifterna på flera personer. 

Jens Nisu CMO, har varit försäljnings- och 

marknadsdirektör, i den nya organisationen kommer han 

att vara marknadsdirektör och chef över en avdelning som 

jobbar med marknadsföring. Jens har fem år på 

universitetet läst marknadsföring och nu skall han på 

heltid få nytta av sina studier. 

Oliver Eischeid vår nuvarande CEO i Tyskland blir 

nu försäljningsdirektör i koncernen CSO och kommer 

ansvara för all försäljning förutom släpvagnarna från 

Ebeco. Oliver är en av de mest hängivna och 

professionella människor jag träffat under hela mitt liv så 

nu kommer både vi inom organisationen (våra egna 

företag enskilt och våra JV) och våra samarbetspartners få 

uppleva struktur och krav på försäljning.   

Henning Bersagel COO, blir ansvarig för all 

produktutveckling, Henning fortsätter också som högsta 

chef för fabriken i Slovakien. Till att börja med kommer 

också Henning att ansvara för all försäljning av släpvagnar 

och uppbyggnad av återförsäljarnätet för dessa i hela 

världen. 

James Gray CFO, blir ansvarig för ekonomin i 

koncernens samtliga företag. När James började jobba på 

EasyFill så sa han till mig: Håkan jag vill inte bara sitta inne 

på kontoret med siffror, så varsågod James Gray, nu har 

du fått något att bita i. 

Urban Sjöberg har jobbat 26 år tillsammans med 

mig vilket betyder ömsesidig respekt för varandra, Urban 

kommer fortsätta vara chef för organisationen som säljer 

läskedryckskylskåp i Sverige. 

Förutom ovanstående operativa personer har 

jag också en styrelse som ställer krav i form av Richard 

Bagge styrelseordförande, Hans Berg, Tobias Sjölander 

och Urban Sjöberg. 

  Med Jens, Oliver, Henning, James och Urban 

som ansvariga på respektive ansvarsområde samt 

styrelsen kommer mitt liv att förenklas väsentligt, i 

dagsläget får jag i snitt mer än 100 mejl varje dag från hela 

världen, mejl som jag på ett eller annat sätt måste göra 

något med. De senaste åren har jag jobbat sjudagarsvecka 

där arbetsdagarna börjat tidigt och slutat sent. 

 

Kommentarer om förvärvet av Henning 

Bersagel, Alf Aarthun och Richard Bagge 
 

Kommentar Henning Bersagel, VD Ebeco 

Håkan och jag har träffats i olika sammanhang under 

årens lopp och många av er aktieägare i EasyFill känner 

säkert till den patentstrid vi hade för några år sedan som 

slutade i förlikning till EasyFills favör. 

Jag har i mitt liv lärt mig att det inte går förändra 

vad som varit utan det är framåt som gäller och att nu 

Ebeco och EasyFill kommer att jobba tillsammans i en 

gemensam koncern känns väldigt stimulerande. 

Min uppfattning är att de två koncernerna båda 

med bas i Norden har många gemensamma nämnare och 

jag ser med stor entusiasm fram emot att få vara med att 

vidareutveckla det redan fantastiska produktsortiment 

som EasyFill har samtidigt som Ebecos marknader för våra 

olika butiksinredningar och släpvagnar nu ökar väsentligt, 

släpvagnarna kommer kunna säljas på samma framgångs-

rika sätt som vi gör i Norge och Slovakien via e-handel i 

Sverige, Tyskland, Sydafrika och USA och på marknader 

där vi inte själva har företag via återförsäljare. 

 

Kommentar Alf Aarthun, Ebecos styrelseordförande 

Jag ser stora positiva vinningar för både Ebeco och EasyFill 

i det distributionsnät som EasyFill byggt upp med sina 

patenterade produkter och Ebecos effektiva utvecklings-

avdelning. Jag ser fram emot att få sitta EasyFills styrelse 

och där få dela med mig av den erfarenhet jag har efter 

många år som köpman i egna livsmedelsbutiker. Utan 

tvekan kommer sammanslagningen av Ebeco och EasyFill 

skapa många spännande år framåt. 

 

Kommentar Richard Bagge, styrelsens ordförande 

Under mina 30 år i finansbranschen tror jag mig inte ha 

sett något förvärv som erbjuder fler synergier av offensivt 

slag. Med Ebeco blir vi ett komplett bolag med alla viktiga 

funktioner inhouse. Att vi tillförs en kassaflödespositiv 

produkt är bara ett plus. Därtill har Håkan och Henning 

under denna tid utvecklat ett nära förtroendefullt 

samtalsklimat som bådar gott inför framtiden. 
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Ebeco i korthet 
beco är ett norskt bolag som grundades 2000 

av Henning Bersagel, bosatt i Stavanger i 

Norge. Affärsidén är idag, såväl som då, att ta 

fram innovativa exponeringslösningar. 

Ebeco har två produktområden: innovativa 

butikslösningar och hopfällbara släpvagnar. Butikslösning-

arna utvecklas i Norge och tillverkas i fabriken i Slovakien 

medan släpvagnarna utvecklas och tillverkas i Slovakien. 

Bolagets butikslösningar innefattar främst 

produkterna TurnLoader och Topslider som effektiviserar 

påfyllningen av drickakylar. Utöver att produkterna 

kraftigt minskar personalkostnaden sker även automatisk 

”frontning” vilket leder till merförsäljning för kunden. 

Ebeco har avtal med Carlsberg samt en internationell 

läskedryckstillverkare.  

Produkterna TurnLoader och TopSlider är i 

direkt konkurrens med EasyFills produkt RotoShelf. År 

2010 var Ebeco och EasyFill i en patentstrid som slutade i 

förlikning till EasyFills favör. Ebeco breddade därför 

verksamheten till att tillverka hopfällbara släpvagnar, 

vilket Ebeco är ensamma om i världen. Produktlinjen är 

lönsam och under god tillväxt. 

Sedan 2003 bedrivs all produktion i fabriken i 

Nizna i Slovakien där cirka 40 personer är anställda. På 

utvecklingsavdelningen arbetar sex CAD-ritare varav en 

specialiserad på plastprodukter och två stycken är civili-

ngenjörer. Kvaliteten på fabriken och utbildningsnivån är 

hög samtidigt som kostnadsnivån är jämförbar med Asien. 

Dessa förutsättningar har inte bara lockat Ebeco utan 

även gjort att tre stora biltillverkare har tillverkning i 

Slovakien.  

Under de senaste två åren har produktions-

anläggningen genomgått ett större investeringsprogram 

och fabriksytan har ökat från 2 000 till 2 700 kvm. Utöver 

detta har bolaget 15 000 kvm ledig mark kring fabriken 

med framtida utrymme för kapacitetshöjande 

investeringar. För närvarande tillverkas 4 000 släpvagnar 

per år, med en kapacitet om 20 000 släpvagnar. Fabrikens 

maskinpark består bland annat av CNC-prototyper, DAC 

software, teknisk- och 3D grafisk design samt en Trumpf 

laser. Ebeco innehar miljöcertifikat och är ISO 9001–2009-

certifierat.   

Ebecos släpvagnar säljs bland annat under 

varumärkena WallTrailer och Nor-Trailer. Släpvagnarna 

serieproduceras i fabriken i Slovakien och säljs med stark 

volymtillväxt på flertalet europeiska marknader samt 

online mot konsument i Oslo och Slovakien. Produktions-

anläggningen i Slovakien gör att bolaget kan sälja 

vagnarna till konkurrenskraftiga priser. Under 2016 såldes 

drygt 4 000 släpvagnar och under 2017 förväntas 

försäljningen öka då bolaget märkt av en högre 

efterfrågan under året.  

Butikssegmentet är fortfarande i utvecklings-

fasen och visar ännu ingen vinst medan släpvagns-

segmentet redan är lönsamt. Bedömningen är att 

verksamheten är i sin linda och har stor utvecklings-

potential. Lönsamheten i släpvagnssegmentet erbjuder en 

stabilitet till koncernen vilket möjliggör fortsatt utveckling 

inom båda verksamhetsgrenarna. 
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TurnLoader/TopSlider 
Ebeco har lämnat in sex olika patentansökningar på unika 

butiksprodukter där den mest unika är TopSlider, som är 

en lösning för att effektivisera påfyllningen av drickakylar 

där PET-flaskor hänger istället för att stå upp. Utöver att 

produkten kraftigt minskar personalkostnaden medför 

lösningen även automatisk ”frontning” vilket leder till 

merförsäljning. Några andra fördelar med TopSlider är att 

den hindrar flaskor från att välta och blandas med andra 

flaskor. Ebeco har avtal med två större internationella 

läskedryckstillverkare. Se video i följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrP2Fp__sts 

 

 

WallTrailer/Nor-Trailer 
Ebeco startade 2010 utveckling, tillverkning och 

försäljning av släpvagnar. Dessa serieproduceras i fabriken 

i Slovakien och säljs under varumärkena WallTrailer och 

Nor-Trailer. Idag sker försäljning i 18 länder där 

försäljningen på de två största marknaderna Norge och 

Slovakien sker helt via webben direkt till konsument. 

WallTrailer säljs även genom agenter i Belgien, Danmark, 

Finland, Nederländerna, Italien, Polen, Portugal, 

Saudiarabien, Spanien, Schweiz, Sverige, Tyskland, 

Ungern, Österrike och snart i USA genom EasyFill. Bolaget 

har ett brett utbud av släpvagnar, från den lilla släpvagnen 

för hemmabruk till släpvagnar med boggie för 

proffsanvändaren. 

En av de spektakulära släpvagnarna är den 

hopfällbara släpvagnen med namnet WallTrailer. 

WallTrailern är den enda produkten i sitt slag och har 

samma robusthet och kapacitet som en standardsläpvagn, 

trots att den i hopfälld ställning tar upp mindre plats än en 

cykel i ett garage. Produkten passar sig extra väl för 

förorts- och storstadsbor således alla som har begränsad 

yta att förvara en släpvagn på och det kan man ju också ha 

om man bor i ett villaområde varsomhelst i hela världen. 

Det säljs över en miljon släpvagnar i Europa varje år och 

endast i Norge 40 000 stycken. Se video i följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=OFQ2Yh4R6XE 

 

Ebecos produktutbud 
Ebeco har utöver de varumärken som ovan nämnts fler 

produkter i sitt utbud. För information om dessa, se 

följande länk: http://www.ebeco.no/ 
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EasyFill i korthet 
asyFill är ett svenskt publikt aktiebolag som 

utvecklar, patenterar och erbjuder smarta 

lösningar för effektiv påfyllning av varor vilket 

sänker kundens personalkostnader, 

minimerar svinn och öka impulsköp. EasyFills produkter 

riktar sig till den globala detaljhandeln och sedan starten 

har ungefär 70 miljoner kronor investerats i produkt-

utveckling, patentering och marknadsföring.  

EasyFill AB har under 2016 tagit steget till att bli 

en internationell koncern med verksamheter i Norden, 

Tyskland, Nordamerika och Sydafrika. Bildandet av två 50-

procentägda joint ventures, i USA och Sydafrika, har 

inneburit en stor omställning för bolaget.  

Kärnverksamheten inom EasyFill AB, EasyFill 

GmbH, EasyFill Holdings USA Inc och EasyFill Africa Pty Ltd 

är att sälja de patenterade inredningslösningarna för 

kylar, kommersiella kylskåp och butiksinredning. 

Marknaden är global och försäljning sker både direkt till 

slutkunder, genom återförsäljarpartners och till tillverkare 

av kylar och kylskåp.  

Bolaget har därtill en kassaflödesgenererande 

verksamhet i Enjoy Sales AB. Inom dotterbolaget 

importeras och säljs kylskåp för dryck på den svenska 

marknaden. Enjoy Sales säljer bland annat kylskåp 

tillverkade av Klimasan och Frigoglass, två av de största 

kylskåpstillverkarna i Europa, samt mindre antal från 

andra tillverkare. Dessa placeras i stormarknader, bensin-

stationer och restauranger.  

 

RotoShelf 
RotoShelf kan användas i kylskåp, kyldiskar och kylrum. 

Samtliga hyllor roteras samtidigt då de är monterade som 

en komplett sektion i en stålram. Hyllsektionen roteras 

inne i det kylda utrymmet vid påfyllning och tar ingen 

extra golvyta i anspråk. Hyllorna lutar mot kunden i 

display/säljläge och då hyllan har glidegenskaper frontas 

varan automatiskt och kylen ser alltid full ut. Det finns 

inga hinder för att använda dörrar på kylen och RotoShelf 

finns i olika bredder samt anpassade både för den 

europeiska och amerikanska måttstandarden. 

EasyFills roterande hyllor reducerar påfyllnads-

tiden med upp till 70 procent, reducerar svinnet med 40–

50 procent på grund av FIFO-principen samt ser till att 

varor alltid ”frontas” vilket innebär 15–20 procent mer-

försäljning. Se video i följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xtzuLZqKPw 
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SwingOut 
Som namnet antyder kommer användare åt baksidan av 

hyllan för påfyllning genom att hyllsektionen svänger ut på 

samma sätt som en dörr öppnas. Genom detta 

tillvägagångssätt nås baksidan av hyllan vilket gör alla 

hyllor tillgängliga för påfyllning samtidigt. Denna först in- 

först ut lösning har, precis som EasyFills andra produkter, 

hyllor i plast med gravitationsmatning som sparar mycket 

tid för personalen. Denna tid kan användas bättre än att 

fylla på och fronta varor på traditionellt vis. Se video i 

följande_länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=_pLeKNVQP7Q 

 

 

 

ColdFront 
EasyFills produkter för kylenheter har fram tills 2016 

utvecklats för att monteras in i andra leverantörers 

produkter där kompromisser får ske för att bolagets 

roterande hyllor skall passa. EasyFills målsättning har varit 

och är att bolagets och leverantörernas produkter skall 

skräddarsys för varandra, något som är svårt och tar lång 

tid.  

ColdFront är i praktiken ett grunt kylrum med 

dörrar ända ner till golvet. Hyllinredningen är EasyFills 

patenterade RotoShelf. ColdFront kan antingen utrustas 

med centralkyla eller med plugin-kylsystem beroende på 

storlek. ColdFront byggs av panelelement och antalet 

RotoShelf sektioner kan kombineras på många olika sätt. 

Se video i följande länk:  

https://www.youtube.com/watch?v=GfDpxfQ-zPY 
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EasyFill efter förvärvet av Ebeco 
EasyFills verksamhet är inom försäljning av läskedrycks-

kylskåp på den svenska marknaden samt utveckling, 

patentering och försäljning av smarta roterande hyllor för 

enklare hantering av läsk och mat. Kylskåpsförsäljningen 

sker genom dotterbolaget Enjoy Sales och genererar 

positivt kassaflöde som används i utvecklingen av 

patenterade hyllösningar – däribland RotoShelf, SwingOut 

och ColdFront – som står för den stora potentialen.  

EasyFills strategi för att nå försäljningstillväxt 

har varit att: (1) patentera unika lösningar för att 

revolutionera marknaden för kommersiella kylskåp, öppna 

kylmöbler och butiksinredning, (2) etablera starka kund-

relationer med internationella kunder på hemma-

marknaden och (3) sälja och distribuera sina egen-

utvecklade produkter i egen regi samt genom samarbets-

partners och återförsäljare.  

Som tidigare kommunicerats står EasyFill nu 

inför möjligheten att förverkliga bolagets 

expansionsplaner, främst på de tre nyckelmarknaderna 

USA, Europa och Sydafrika.  Utvecklingsavdelningen i 

Bräcke är dock lågt dimensionerad och det är svårt att i 

Bräcke finna rätt kompentens. Den kraftiga 

försäljningsökningen har således föranlett ett ökat behov 

av utvecklings- och tillverkningskapacitet.  

Ett viktigt och nödvändigt steg i utvecklingen är 

förvärvet av den norska konkurrenten Ebeco som utöver 

att sälja liknande produkter även har avancerad FoU samt 

en högkvalitativ produktionsanläggning i Slovakien. I och 

med förvärvet förflyttar EasyFill all produktutveckling till 

Nizna vilket kortar ned ledtiderna från flera veckor till 

timmar eller dagar. Det finns för närvarande inga planer 

på att avsluta samarbetet med EVI i Vaggeryd, som för 

närvarande producerar ståldelarna till EasyFills produkter. 

Tvärtom är målet att öka samarbetet mellan bolagen. 

EasyFill upplever att EVI och Ebecos fabrik i Slovakien kan 

stärka båda bolagen.  

Att Ebeco 2016 tillverkade 4 000 släpvagnar 

men har kapacitet till 20 000 släpvagnar vittnar om den 

outnyttjade operationella hävstången som finns inom 

bolaget. För Ebecos del har butiksprodukterna sålts på 

begränsade marknader eftersom man inte hunnit byggt 

upp ett stort försäljningsnät. Genom samgåendet får 

Ebeco nu tillgång till EasyFills globala försäljnings-

organisation och distributionsnät samtidigt som EasyFill 

får tillgång till en produktionsanläggning i toppklass. Totalt 

sett blir den utvidgade koncernen ett mer komplett bolag 

med alla viktiga funktioner inom koncernen. Därtill tillför 

släpvagnarna en ytterligare kassaflödespositiv produkt.  

Förvärvet av Ebeco innebär ingen väsentlig 

förändring för ledningens långsiktiga strategi. Det 

strategiska beslutet att fokusera på och prioritera 

butiksledet kvarstår. Stora livsmedelskedjor är ofta starkt 

centraliserade vilket innebär att beslut att använda 

EasyFills produkter kan resultera i stora engångsbeställ-

ningar men med långa beslutsprocesser. Beslutet 

grundades i att rätt butikskedja är nyckeln till framgång 

och kan leda till ett stort genombrott. EasyFill har för 

avsikt att öka försäljningen betydligt under kommande år 

och detta ska genomföras via nya och befintliga 

samarbeten med OEM-tillverkare, återförsäljare och 

butikskedjor och på i princip samtliga kontinenter.  
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Verksamhetsbeskrivning 
EasyFill i korthet 
EasyFills affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv 

påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter 

riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad. Genom förvärvet av Ebeco får EasyFill 

även en högkvalitativ tillverkningsenhet inom koncernen samt en breddad produktportfölj.  

 

Nedan visas EasyFills organisationsstruktur efter förvärvet av Ebeco.  

 

 
 

EasyFill AB 

(publ)

Ebeco AS

(100%)

Ebeco s.r.o. 
(92%)

Ebeco Slovakia 
s.r.o. (49%)

Enjoy Sales AB 
(100%)

Enjoy Sales AS 
(100%)

EasyFill 
Germany GmbH 

(100%)

EasyFill 
Southern Africa 

(50%)

EasyFill Holding 
LLC (100%)

EasyFill America 
LLC (50%)

CEO EasyFill AB

Håkan Sjölander

CEO Sweden

Håkan Sjölander

VP Sweden

Urban Sjöberg

Nordic sales
manager

Tommy Seger 50%

Order Sweden

Malin Larsson

Jimmy Elfendal

Factory Bräcke 

CFO

James Gray

Marco 
Company

Jon Stewart

Sweden

Ingmarie 
Andersson 

Slovakia

Germany

Norway

Evy Bersagel

South Africa

Candice Lee 
English

CSO

Oliver Eischeid

Area sales
manager gmbh

Nurettin Özencay

Nordic sales
manager

Tommy Seger 50%

Sales gmbh

Andreas Kwicien

MD EasyFill SA

Steve English

Area sales
manager SA

Ryan Scott

CEO Marco 
Company

Craig Nickell

North and 
south America

~1000 people

Sales responsible
Ebeco s.r.o

Josef Ferencik

CMO

Jens Nisu

Product 
management

Product 
manager Ebeco

Anna Babinska

Product manager 
EasyFill

Mikael Åsved 50%

Call center 
trailers

Lotta

Lone

COO

Henning Bersagel

VP Slovakia

Andrea Slimak

Factory Slovakia

~40 people

Purchasing/O
rders

Order EasyFill

Christina Sjöberg

Order Ebeco
s.r.o

Rado Slimak

Sales Norway

Rune Berg

Development

Delvelopment
manager

Peter Boda

Product 
development

Micke Åsved 50%

Product 
development/market 

installing/partner 
education

Mike Hooker

Slovakia

Product development

1 plastic

Slovakia

Product Development

2 - 5 
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Marknads- och verksamhetsöversikt 
 

edan många år tillbaka har EasyFill utvecklat 

olika hyllsystem i syfte att skapa tidsvinster vid 

påfyllning, högre exponeringsgrad av livsmedel i 

detaljhandeln samt minskat svinn. EasyFill 

tillhandahåller roterande hyllösningar för kommersiella 

kylskåp och kylda butikshyllor. Kunderna består främst av 

tillverkare av kylskåp och inredning för livsmedel, varu-

producenter samt livsmedelsbutiker.  

EasyFills viktigaste slutkunder är på den globala 

detaljhandeln främst inom livsmedel. För att uppnå god 

lönsamhet måste butiker ha hög omsättning på 

varulagret, lågt svinn och god kostnadskontroll. EasyFills 

egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuder 

kunderna smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor 

vilket i förlängningen uppfyller kundernas strävan att 

minimera svinn, öka impulsköp och sänka personal-

kostnaderna. 

De senaste åren har EasyFill skickat produkter 

för utvärdering till flertalet platser runt om i världen, 

bland annat flertalet europeiska länder, USA, Sydafrika, 

Australien/Nya Zeeland och Mellanöstern. Tester har visat 

mycket positivt resultat och provinstallationerna har 

börjat bära frukt. EasyFill har för avsikt att väsentligt öka 

försäljningen kommande år och detta ska genomföras via 

nya och befintliga samarbeten med OEM-tillverkare, 

återförsäljare och butikskedjor och på, i princip, samtliga 

kontinenter. Analys av lämpliga partners pågår med för-

hoppningen att 4–6 nya återförsäljare på olika marknader 

ska etableras under 2017.   

2016 har kännetecknats av fortsatt uppbyggnad 

av säljorganisation internationellt och fortsatt kund-

bearbetning. Strategin är att fokusera på och prioritera 

butiksledet då rätt butikskedja är nyckeln till framgång och 

stora genombrott. För att vara redo inför stora orders är 

förvärvet av konkurrenten Ebeco av mycket viktig 

strategisk karaktär. Utöver att Ebeco breddar produkt-

portföljen med deras innovativa butikslösningar, 

exempelvis TopSlider och TurnLoader, får EasyFill tillgång 

till en högkvalitativ produktionsanläggning i Nizna i 

Slovakien. Med förvärvet av Ebeco följer också en 

produktlinje inom släpvagnar som är lönsam och under 

god tillväxt.  

 

EasyFill – ”For a heathier planet” 
I dagsläget slängs cirka en tredjedel av all mat som 

tillverkas i världen, trots att 805 miljoner människor går 

hungriga varje dag. Maten som slängs skulle räcka till tre 

miljarder människor. För att undvika detta har Frankrike 

och Italien varit föregångsländer när det kommer till 

lagstiftning mot matsvinn i butik. Mycket tyder på att 

övriga världen kommer att ta efter. För att driva på 

utvecklingen har EasyFill under 2017 startat ett initiativ för 

att främja minskning av matsvinn för att minska på 

förbrukningen av jordens resurser.  

Med hjälp av en PR-byrå i Sundsvall har EasyFill 

sjösatt en marknadsföringsidé som i korta ordalag går ut 

på att alla som på ett eller annat sätt jobbar med 

matvaror och som lovar att man jobbar för att minska 

matsvinnet skall få en möjlighet att dra sitt strå till 

stacken. Idén kommer från EasyFill men initiativet 

kommer inte att ha bolaget som avsändare. Fonden 

kommer marknadsföras på alla tänkbara sätt: Youtube, 

Linkedin, TV, Facebook, Twitter, tidningar o.s.v.  

De produkter som tillverkas skall vara smarta så 

att de varor som placeras på hyllan frontas (First In First 

Out) på ett sätt att datumet inte går ut och produkten 

behöver slängas. Butikskedjorna som sluter sig samman i 

initiativet skall lova att man alltid fyller på bakifrån och 

frontar varor av samma anledning. Man måste inte ha 

EasyFills RotoShelf-hyllor, man kan göra jobbet manuellt, 

men tveklöst är det så att man med EasyFills patenterade 

lösningar är det oändligt mycket lättare att hålla det löftet. 

Företag som går med i initiativet får köpa EasyFills 

produkter till reducerat pris.  

För att få använda logon ”For a healthier planet” 

i butiker och produkter kommer det att kosta 10 000 euro 

i ett engångsbelopp (cirka 100 tkr) samt en viss 

årskostnad. Reducerat för kostnader för kampanjen går 

pengarna som går in i fonden till mat för de 805 miljoner 

människor som svälter dagligen. Initiativet kommer att 

söka pengar på alla tänkbara sätt: varumärkeslagar, 

butikskedjor, EU, alla världens regeringar, tillverkare av 

kylskåp i alla tänkbara modeller, tillverkare av butiks-

inredning osv. Detta är ett sätt för EasyFill att bidra till en 

mer hållbar värld utöver den målsättning som redan finns 

att minska matsvinnet med 10 procent på de marknader 

som bolagets patenterade produkter säljs. Se video i 

följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=PcrqNye7pbk 

 

USA 
EasyFill har under de senaste åren varit i kontakt med flera 

olika företag i USA som alla önskat skriva ensamrättsavtal 

med EasyFill för den amerikanska marknaden. Under 2015 

inleddes diskussioner med Texas-baserade Marco 

Company som har som affärsidé att finna produkter som 

kan tillverkas och lanseras i USA under eget namn eller i 

Joint Venture-bolag, vilket man varit och är ytterst 

lyckosamma med. I mer än 30 år har Marco Company 

försett den nordamerikanska livsmedelsindustrin med 

innovativa och kostnadseffektiva handelsprodukter. 

Företaget är familjeägt och har idag cirka 1 000 anställda i 

Nordamerika och cirka 750 i Asien samt sex fabriker i USA, 

en i Brasilien och två i Asien. Marco Company har avtal 

S 

https://www.youtube.com/watch?v=PcrqNye7pbk
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med samtliga av de 25 största livsmedsbutikskedjorna i 

USA, där de två största är Kroger och Walmart.   

Under 2016 har EasyFill och Marco Company 

tillsammans startat ett bolag som ägs till 50 procent var, 

som kommer att sälja EasyFills produkter på den nord- 

och sydamerikanska marknaden under företagsnamnet 

EasyFill America LLC. All produktion kommer att ske i 

Marco Companys fabriker. För EasyFill är ett sådant 

samarbete mycket intressant eftersom bolaget på det 

sättet får total tillgång till hela den amerikanska 

marknaden med samtliga av bolagets patenterade 

produkter. Marco Company har med sina företag nästan 

alla verktyg som behövs för att producera, marknadsföra 

och sälja EasyFills produkter.  

Den första containern med hyllor anlände i 

augusti 2016 till EasyFill Amerikas lager i Fort Worth i 

Texas vilket innebär att Marco Company under kvartal tre 

påbörjade planeringen för tillverkning av olika ståldelar 

utifrån ritningar och tekniska specifikationer från vår 

utvecklingsavdelning i Sverige. Intresset från de stora 

butikskedjorna i USA är väldigt stort och leveranser har 

skett till flera större butikskedjor.  

 

Sydafrika 
Under 2016 beslutade EasyFill att tillsammans med 

bolagets återförsäljare i Sydafrika starta ett gemensamt 

bolag under namnet EasyFill Southern Africa med bas i 

Kapstaden. Bolaget är samägt med 50 procent var av 

aktierna. All tillverkning av ståldelar till bolaget kommer 

att ske på plats i Sydafrika hos underleverantörer. Planer 

finns också att på sikt låta tillverkarna tillverka plasthyllor 

på plats i landet eftersom volymerna förväntas bli stora 

och frakter kostar och tar tid.  

Initiativet är sprunget ur att en stor butikskedja i 

Sydafrika under 2015 genomförde halvårslånga tester av 

RotoShelf för kyldiskar för olika typer av mejerivaror. 

Testresultatet visade att påfyllnadstiden minskade med 50 

procent, svinn till följd av utgående datum minskade med 

40 procent, försäljningen ökade med mer än 7 procent 

och butikskedjans återbetalningstid på investeringen var 

kortare än ett år. 

Det goda utfallet på mejeriprodukter gjorde att 

kedjan beslutade att genomföra en bred utrullning av 

RotoShelf till sina omkring 400 butiker. Installationer var 

initialt tänkt att ske i intervaller om fyra butiker, det vill 

säga när de första fyra är klara tillkommer nästa fyra. Det 

uppskattade värdet på hela affären med RotoShelf för 

mejerivaror, SwingOut Ambient exkluderat, är cirka 50 

miljoner kronor årligen under de fem år som utrullningen 

förväntas ta.  

Den stora utrullningen som annonserades fick 

dock skjutas fram men under slutet av 2016 har EasyFill 

Southern Africa gjort ytterligare installationer för 

mjölkprodukter för butikskedjan. Anledningen till den 

framskjutna större utrullningen beror på butikskedjans 

ekonomiska situation och då inga likvida medel fanns för 

investeringar i utrustning sköts större utrullning på 

framtiden. 

Beslut för snabb utrullning till den specifika 

butikskedjan (minst en butik/dag) ska beslutas under 

senare delen av andra kvartalet 2017. Samma butikskedja 

har påbörjat tester på juice och yoghurt. Produkt-

kategorier som tillsammans är två gånger så stora som 

mjölkprodukter. 

Stort intresse finns från de ledande butiks-

kedjorna i landet och flertalet referensinstallationer har 

genomförts under 2016. Intresse har även visats från 

bensinstationskedjor och de första installationerna av 

RotoShelf för grunda kylrum genomfördes under slutet av 

2016. Volymerna är alltjämt små och EasyFill har under 

året investerat i EasyFill Southern Africa.  

 

Tyskland 
Den tyska marknaden är tio gånger större än den svenska 

marknaden. Sedan dotterbolaget EasyFill GmbH startades 

hösten 2015 har viktiga kontakter i butiksledet hos de 

största tillverkarna etablerats. Några av de största butiks-

kedjorna i Tyskland genomför nu marknadstester på 

bolagets produkter, RotoShelf och SwingOut, i så väl kyl-

skåp för dryck, kyldiskar och mejeri, som ej kylda varor 

exempelvis glaskonserver och bröd. SwingOut Ambient är 

installerade och utvärderas fortlöpande i flera butiker i 

Tyskland.  

EasyFill har genomfört installationer i olika stor 

skala hos Rewe, Edeka, Lidl, Esso, Avia, Aral, Hessol. Vissa 

rent strategiskt och andra löpande installationer. 

Marknadsbearbetningen har skett enligt strategin 

”bottom-up” där installationer i butik görs primärt för att 

skapa Proof of Concept.  Detta har gjort att ett antal 

referensbutiker kan användas som referens i strategin 

”Top-down”, det vill säga i centrala diskussioner med 

butikskedjor och ledande tillverkare av kylskåp och 

kyldiskar. Denna strategi kräver mindre resurser då till 

exempel en butikskedja kan fatta centrala beslut om 

utrullning. 

Samarbetsavtal har tecknats med totalt tre 
återförsäljarpartners för olika regioner i Tyskland och olika 
butikskategorier. EasyFill GmbH har under 2016 formellt 
övertagit ansvaret för marknadsbearbetning av tysk-
talande länder samt ansvar för bolagets återförsäljare i 
Belgien. Leveranser sker från ett logistikcentrum i 
Düsseldorf. EasyFill GmbH har även funnit en samarbets-
partner för installationer i butik samt en logistikpartner för 
att genomföra förmontering och transporter. Detta gör att 
bolaget kan fokusera ytterligare på kundbearbetning och 
försäljning.  

 

Sverige 
Eftersom den svenska organisationen fokuserat på att 

assistera internationell försäljning har den svenska 

verksamheten till viss del blivit eftersatt. Trots detta har 

ett större antal RotoShelf för kyldiskar sålts till den största 

butikskedjan via den största tillverkaren av kyldiskar samt 

av några andra aktörer.  

Enjoy Sales AB fortsatte under 2016, att på den 

framgångsrika inslagna vägen, genom en oöverträffad 
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kundservicenivå serva den svenska marknaden med 

kommersiella kylskåp. Bolaget har bland annat signerade 

avtal med ett av Sveriges ledande bryggerier, en av de 

ledande producenterna av energi- och hälsodrycker samt 

en av de mest framträdande livsmedelsbutikskoncern-

erna. 

Som ett led i att utvidga bolagets produkt-

portfölj med lösningar mot livsmedelsbutiker har ICA 

Sverige AB och EasyFill AB kommit överens om att skapa 

en gemensam utvecklingsgrupp för att tillsammans finna 

lösningar för ett större antal produkter som är besvärliga 

att hantera i butik. ICA Sverige och EasyFill har för avsikt 

att göra bolagets sortiment tillgängligt till samtliga ICA-

handlare via ICA:s portal/webshop via ett kommande 

sortimentsavtal. Detta kommer att ske löpande under 

våren 2017.  

 

Övriga Europa 
Under våren 2016 tog EasyFill en strategiskt viktig order i 

Storbritannien. Den var både den första till Storbritannien 

men också den uttalat första till en av världens största 

leverantörer av drycker till världens största snabbmats-

kedja. Orderna handlade om RotoShelf för läskedrycks-

kylskåp.  

Bolaget har under 2016 tecknat flertalet nya 

sälj- och distributionsavtal; både med leverantörer av 

kommersiella kylskåp samt leverantörer av kyldiskar. 

Bland företagen som tecknat avtal kan nämnas: Western 

Refrigeration, Efficold, och KMW. Flera av de ovanstående 

bolagen, som är att betrakta som uppstickare inom sina 

respektive områden, har meddelat att de utvecklar kylar 

och kyldiskar specifikt för EasyFills produkter vilket sätter 

press på de mer etablerade tillverkarna.  

I Norge har bolagets samarbetspartner M&F-

systemer tagit stora steg de senaste åren där det pågår 

centrala förhandlingar med i stort sett alla de stora 

livsmedelsbutikskedjorna.  

Återförsäljaren i Belgien genomförde sina första 

installationer av RotoShelf för kyldiskar i butiker till-

hörande en av världens största butikskedjor. Två 

installationer genomfördes initialt och senare har 

ytterligare installationer genomförts.  

 

Övrigt 
EasyFill har som målsättning att växla upp storleken på 

nätverket av återförsäljare nu när strukturerna och 

organisationen finns på plats och analys och diskussioner 

med lämpliga partners pågår bland annat i Israel, 

Australien, Spanien, Storbritannien, Polen, Italien och 

Turkiet. 

 

För mer information, se nedanstående länkar till press-

meddelanden och nyhetsbrev. 

 

• Nyheter:_https://www.easyfill.se/news/press-

release/ 

• Blogg: https://www.easyfill.se/news/blog/

  

https://www.easyfill.se/news/press-release/
https://www.easyfill.se/news/press-release/
https://www.easyfill.se/news/blog/
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Översiktlig historik och utveckling 
asyFill har sitt ursprung i det norska bolaget Norcool som bildades 1978. I slutet av 90-talet såldes Norcool till den 

grekiska kylskåpstillverkaren Frigoglass, som senare avyttrade en del av inkråmet till några av de tidigare 

medarbetarna inom Norcool. I samband med förvärvet, som leddes av bland annat Håkan Sjölander, tidigare 

verkställande direktör på Norcool, bildades Enjoy Sales. Kärnverksamheten har de senaste åren varit att utveckla 

och marknadsföra inredningslösningar för kylar, kommersiella kylskåp och butiksinredning som medför att butikspersonalen 

snabbare och enklare kan fylla på varor. I och med förvärvet av Ebeco tillförs koncernen en högkvalitativ tillverkningsenhet 

samtidigt som produkterbjudandet breddas. 

 

  

E 
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Finansiell översikt EasyFill före förvärvet av Ebeco 
följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EasyFill avseende räkenskapsåren 2016 och 2015. 

Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning. Uppgifterna som presenteras i 

detta avsnitt avseende räkenskapsåren 2016 och 2015 har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar. 

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

Nyckeltalen som presenteras nedan är ej reviderade men är baserade på reviderade siffror.  

 

RESULTATRÄKNING FÖR EASYFILL FÖRE FÖRVÄRVET AV EBECO 

 

Avrundat till tkr 
 Reviderat  

2016 
Reviderat  

2015 
 

Nettoomsättning  41 678 35 091  

Aktiverat arbete för egen räkning  2 315 1 336  

Övriga rörelseintäkter  1 353 858  

Summa  45 345 37 285  

       

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror  -32 969 -24 097  

Övriga externa kostnader  -9 576 -7 042  

Personalkostnader  -8 410 -6 239  

Övriga rörelsekostnader  -200 -358  

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 
-1 561 -2 151 

 

Rörelseresultat  -7 371 -2 602  

      

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter   0 1  

Räntekostnader och liknande kostnader  -1 130 -648  

Resultat efter finansiella kostnader  -8 500 -3 249  

      

Skatt  14 476 -24  

Årets resultat  5 976 -3 273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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BALANSRÄKNING FÖR EASYFILL FÖRE FÖRVÄRVET AV EBECO 

 

Avrundat till tkr  
Reviderat 

2016-12-31 
Reviderat 

2015-12-31   

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar  24 084 23 037   

Materiella anläggningstillgångar  2 694 2 545   

Finansiella anläggningstillgångar  14 923 510   

Summa anläggningstillgångar  41 701 26 092   

       

Omsättningstillgångar      

Varulager  8 747 9 280   

Kundfordringar  6 845 5 625   

Övriga kortfristiga fordringar  5 282 3 376   

Kassa och bank  11 972 599   

Summa omsättningstillgångar  32 846 18 880   

SUMMA TILLGÅNGAR  74 547 44 972   

       

EGET KAPITAL      

Aktiekapital  5 845 5 354   

Annat eget kapital inklusive årets resultat  49 170 17 667   

Summa eget kapital  55 015 23 021   

       

SKULDER      

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut  4 123 2 246   

Konvertibla skulder  - 2 516   

Summa långfristiga skulder  4 123 4 762   

       

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  5 957 8 279   

Övriga kortfristiga skulder  9 452 8 910   

Summa kortfristiga skulder  15 409 17 189   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  74 547 44 972   
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR EASYFILL FÖRE FÖRVÄRVET AV EBECO 

 

Avrundat till tkr  
Reviderat 

 2016 
Reviderat  

2015   

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat    -7 371 -2 602   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  1 561 2 104   

Skatter  - -24   

Finansiella poster netto  -1 130 -647   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  -6 940 -1 169   

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete  533 -1 353   

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -1 220 -1 033   

Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar  -2 637 -2 739   

Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder  -2 322 2 764   

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga skulder  530 -3 327   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 055 -6 857   

       

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella tillgångar  -2 315 -2 122   

Förvärv av materiella tillgångar  -442 -617   

Förvärv av finansiella tillgångar  63 -   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 694 -2 739   

       

Finansieringsverksamheten      

Årets nyemission  21 415 9 286   

Inlösen Konvertibler  2 429 -  

Optionsprogram m.m.  2 918 -  

Förändring långfristiga lån  -639 661   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  26 122 9 947   

       

Årets kassaflöde  11 372 352   

       

Förändring av likvida medel      

Likvida medel vid årets början  559 247   

Förändring i likvida medel  11 372  352   

Likvida medel vid årets slut  11 972 599   
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UTVALDA NYCKELTAL EASYFILL FÖRE FÖRVÄRVET AV EBECO 

 

   
Reviderat  

2016 
Reviderat 

 2015   

Nettomsättning, tkr  41 678 35 091   

Rörelseresultat, tkr  -7 371 -2 602   

Resultat före skatt, tkr  -8 500 -3 249   

Rörelsemarginal, %  -17,7% -7,4%   

Antal utestående aktier vid periodens slut  58 453 885 53 538 316   

Resultat per aktie, kr  0,102 -0,061   

Soliditet, %  73,8% 51,2%   
 

 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

 

Nyckeltal Definition Syfte      

Omsättning, tkr Nettoomsättning för perioden Omsättningen används för att mäta 
försäljning under en viss tidsperiod    

Rörelseresultat, tkr Rörelseresultat för perioden Rörelseresultatet används för att mäta 
operativ lönsamhet efter av- och 
nedskrivningar   

Resultat före skatt, tkr Periodens resultat före skatt Resultat före skatt används för att mäta 
lönsamhet före skatt   

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat dividerat med 
nettoomsättning 

Rörelsemarginal används för att ställa 
detta i relation till omsättningen   

Antal utestående aktier 
vid periodens slut 

Antalet utestående aktier vid 
periodens slut 

Styrelsen använder detta tal vid beräkningen av 
nyckeltal som resultat, eget kapital eller 
utdelning per aktie 

Resultat per aktie, kr Årets resultat dividerat med 
antalet aktier 

Resultat per aktie mäter Bolagets resultat efter 
skatt per aktie  

Soliditet, % Eget kapital dividerat med totalt 
kapital 

Soliditeten visar hur stor andel av totala 
tillgångar som finansieras av aktieägarna med 
eget kapital 
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KOMMENTAR EASYFILLS FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖRE FÖRVÄRVET AV EBECO 

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på räkenskapsåren 2016 och 2015. Informationen som 

presenteras nedan ska läsas tillsammans med avsnittet ”Finansiell översikt för EasyFill före förvärvet av Ebeco”. Belopp inom 

parentes avser jämförelsedata från föregående period. 

 

 

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 JÄMFÖRT 

MED 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 

Nettoomsättning och resultat 
År 2016 har kännetecknats av fortsatt uppbyggnad av 

säljorganisation internationellt och fortsatt kund-

bearbetning. Nettoomsättning samt aktiverat arbete för 

egen räkning och övriga rörelseintäkter i koncernen ökade 

från 37,3 mkr till 45,4 mkr. Förlusten efter finansiella 

poster ökade från 3,3 mkr till 8,5 mkr. Av förlusten kan 

cirka 3 mkr hänföras till bolagets satsning i Tyskland, 1 mkr 

till bolagets satsning I Sydafrika och 0,5 mkr härledas till 

etableringen i USA. Styrelsen har under året fattat beslut 

att gå från att vara ett utvecklingsbolag till ett 

försäljningsbolag vilket under andra halvåret 2016 innebar 

marknadssatsningar på många marknader runt om i 

världen, en satsning som kostat 2016 men förväntas ge 

återbäring åren framåt. 

 

Finansiell ställning 
EasyFills balansomslutning uppgick till 74,5 mkr per den 31 

december 2016, att jämföras med 45,0 mkr per den 31 

december 2015. Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 

41,7 (26,1) mkr. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 

15,4 (17,2) mkr och de långfristiga skulderna uppgick till 

4,1 (4,8) mkr. Likvida medel uppgick till 12,0 (0,6) mkr. 

Soliditeten vid periodens slut var 73,8 (51,2) procent.  

 

Investeringar 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick 

till 2,3 (2,1) mkr. Investeringar i materiella anläggnings-

tillgångar uppgick till 0,4 (0,6) mkr och investeringar i 

finansiella tillgångar uppgick till 0,0 (0,0) mkr.  

 

Kassaflöde 
Kassaflödet blev 11,4 (0,4) mkr efter en nyemission på 

21,4 (9,3) mkr (netto) i november 2016. Likvida medel 

uppgick vid årets slut till 12,0 (0,6) mkr. 

 

Medarbetare  
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 

12 (8) stycken.  

 

Revisorsanmärkning 2016 och 2015 
Nedanstående anmärkning ingick i revisionsberättelserna 

för både 2016 och 2015. I övrigt förekommer inga 

upplysningar eller anmärkningar i revisionsberättelsen 

avseende den historiska finansiella information som är 

införlivad i detta dokument genom hänvisning. 

 

Anmärkning 
Under året har mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala 

avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. För-

summelsen har inte medfört någon skada för bolaget 

utöver dröjsmålsräntor.  

   

 

  



23 • EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION  
 
 

 
 

Eget kapital, skulder och annan finansiell information  
Tabellerna nedan återger information om EasyFills eget kapital och skuldsättning per den 31 december 2016. Dessa tabeller 

har upprättats med anledning av planerat förvärv av Ebeco AS och har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tabellen nedan redogör för EasyFills egna kapital och skuldsättning per den 31 december 2016. I tabellen nedan är icke-

räntebärande skulder och uppskjuten skatt ej inkluderat.  

 

Eget kapital och skuldsättning, tkr  2016-12-31   

Räntebärande kortfristiga skulder      

Mot borgen  -   

Mot säkerhet  -   

Blancokrediter  -   

Summa räntebärande kortfristiga skulder  -   

       

Räntebärande långfristiga skulder      

Mot borgen  -   

Mot säkerhet  9 443   

Blancokrediter  -   

Summa räntebärande långfristiga skulder  9 443   

Summa skuldsättning  9 443   

       

Eget kapital      

Aktiekapital  5 845   

Reservfond  2 200   

Andra reserver  -   

Balanserat resultat inklusive periodens resultat  46 970   

Minoritetsandel  -   

Summa eget kapital  55 015   

Summa kapitalisering  64 458   
 

EasyFill finansieras genom eget kapital, räntebärande skulder och övriga skulder, där huvuddelen av skulderna utgörs av icke-

räntebärande övriga skulder. De räntebärande skulderna består främst av lån från Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget som 

löper till en marknadsmässig ränta om 6,99 procent. Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2016 till 55 015 tkr. EasyFill 

hade per 31 december 2016 långfristiga räntebärande skulder uppgående till 9 443 tkr, varav 9 443 tkr mot säkerhet och 0 tkr 

var blancokrediter. EasyFills kortfristiga räntebärande skulder uppgick per 31 december 2016 till 5 320 tkr.   
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NETTOSKULDSÄTTNING 

Tabellen nedan redogör för EasyFills räntebärande nettoskuldsättning per den 31 december 2016. I tabellen nedan är icke-

räntebärande skulder och uppskjuten skatt ej inkluderat.  

       

Nettoskuldsättning, tkr  2016-12-31   

A) Kassa  -   

B) Likvida medel  11 972   

C) Lätt realiserbara värdepapper  -   

D) Summa likviditet (A) + (B) + (C)  11 972   

       

E) Kortfristiga finansiella fordringar  -   

F) Kortfristiga bankskulder  -   

G) Kortfristig del av långfristiga skulder  -   

H) Andra kortfristiga skulder  -   

I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H)  -   

       

J) Summa kortfristig finansiell skuldsättning (I) - (E) - (D)  -11 972   

       

K) Långfristiga banklån  -   

L) Emitterade obligationer  -   

M) Andra långfristiga lån  9 443   

N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)  9 443   

       

O) Nettoskuldsättning (J) + (N)  -2 529   
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Likviditet 
Likviditeten uppgick per den 31 december 2016 till 11 972 

tkr. Av beloppet utgjorde lätt realiserbara värdepapper 0 

tkr och likvida medel 11 972 tkr. Kortfristiga skulder 

uppgick per 31 december 2016 till 5 320 tkr. Långfristiga 

skulder uppgick per 31 december 2016 till 9 443 tkr. 

EasyFill hade en nettoskuldsättning per 31 december om  

-2 529 tkr.  

 

Rörelsekapital 
Det är EasyFills uppfattning att det befintliga rörelse-

kapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven den 

närmaste tolvmånadersperioden följande publiceringen av 

denna bolagsbeskrivning. Med tillräckligt rörelsekapital för 

de aktuella behoven avses här EasyFills möjlighet att få 

tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalnings-

förpliktelser vartefter de förfaller till betalning.  

 

Investeringar 
Under 2016 uppgick EasyFills nettoinvesteringar i 

materiella anläggningstillgångar till 442 tkr. Motsvarande 

siffra för året 2015 uppgick till 617 tkr. EasyFill har, utöver 

förvärvet av Ebeco, inga väsentliga pågående eller 

planerade investeringsåtaganden.  

 

Finansiell ställning 
Under 2016 tog EasyFill upp ett lån om 5 mkr av Nordiska 

Kreditmarknadsaktiebolaget till en marknadsmässig ränta 

om 6,99 procent. Under 2016 konverterades även 

samtliga tidigare utestående konvertibla lån till 

stamaktier.  

 

Trender och tendenser 
I dagsläget finns inga kända tendenser, osäkerhets-

faktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 

eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 

påverkan på EasyFills affärsutsikter under det innevarande 

räkenskapsåret.  

 

Säsongsvariationer 
Försäljningen av kylskåp och varumärkesdekor påverkas av 

vissa säsongsvariationer. De starkaste kvartalen brukar 

vanligtvis vara det andra och tredje kvartalet. Det 

försäljningsmässigt svagaste kvartalet brukar vanligtvis 

vara årets sista kvartal.  

 

Valutaexponering 
Bolagets valutaexponering uppstår huvudsakligen genom 

exportförsäljning (transaktionsexponering), import av 

kylar för leverans på den svenska marknaden samt 

omräkning av balansposter i utländsk valuta 

(omräkningsexponering).  
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Finansiell översikt Ebeco 
 följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Ebeco-koncernen avseende räkenskapsåren 2016 

och 2015. Resultat- och balansräkningar för Ebeco AS, Ebeco s.r.o. och Ebeco Slovakia s.r.o. har var för sig reviderats 

för 2015 och kommer snart att vara reviderade för 2016. Dock har Ebeco inte upprättat koncernredovisning för något 

av åren. Nedanstående är en icke reviderad koncernredovisning i tkr upprättad proforma av EasyFill för åren 2016 och 

2015 i vilket ingår 100 procent av Ebeco AS och 92 procent av Ebeco s.r.o. Bland anläggningtillgångar ingår 30 procent av 

Ebeco Slovakia s.r.o. som vid EasyFills tillträde kommer att ägas till 49 procent. 

 

RESULTATRÄKNING FÖR EBECO 

Avrundat till tkr  
Ej reviderat  

2016 
Ej Reviderat  

2015   

Nettoomsättning  28 368 25 260   

Övriga rörelseintäkter  295 1 151   

Summa  28 663 26 411   

         

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror  -15 040 -13 670   

Övriga externa kostnader  -6 046 -6 798   

Personalkostnader  -5 410 -4 514   
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -829 -831   

Rörelseresultat  1 338 599   

         

Finansiella kostnader        

Räntekostnader och liknande kostnader  -76 -94   

Resultat efter finansiella kostnader  1 262 504   

         

Skatt  - -29   

Årets resultat  1 262 475   

         

Innehav utan bestämmande inflytande  66 -   

         

Resultat till moderbolagets aktieägare  1 196 475   

 

  

I 
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BALANSRÄKNING FÖR EBECO 

Avrundat till tkr  
Ej reviderat  
2016-12-31 

Ej Reviderat  
2015-12-31   

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar  322 -   

Materiella anläggningstillgångar  2 405 2 681   

Finansiella anläggningstillgångar  20 20   

Summa anläggningstillgångar  2 747 2 701   

         

Omsättningstillgångar        

Varulager  5 236 5 793   

Kundfordringar  4 590 3 890   

Övriga kortfristiga fordringar  910 1 340   

Kassa och bank  735 775   

Summa omsättningstillgångar  11 470 11 797   

SUMMA TILLGÅNGAR  14 218 14 498   

         

EGET KAPITAL        

Aktiekapital  506 506   

Fritt eget kapital  9 507 6 454   

Summa eget kapital  10 013 6 959   

         

Minoritetsintresse  413 284  

     

SKULDER        

Långfristiga skulder  - 161   

Summa långfristiga skulder  - 161   

         

Leverantörsskulder  1 509 1 446   

Övriga kortfristiga skulder  2 284 5 647   

Summa kortfristiga skulder  3 793 7 094   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 218 14 498   
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UTVALDA NYCKELTAL EBECO 

 

   
Ej reviderat  

2016 
Ej Reviderat  

2015   

Omsättning, tkr  28 368 25 260   

Rörelseresultat, tkr  1 338 599   

Resultat före skatt, tkr  1 262 504   

Rörelsemarginal, %  4,7% 2,4%   

Antal utestående aktier vid periodens slut  48 263 033 4 744 500    

Resultat per aktie, kr  0,02 0,10   

Soliditet, %  73,3% 50,0%   
 

 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

 

Nyckeltal Definition Syfte      

Omsättning, tkr Nettoomsättning för perioden Omsättningen används för att mäta 
försäljning under en viss tidsperiod    

Rörelseresultat, tkr Rörelseresultat för perioden Rörelseresultatet används för att mäta 
operativ lönsamhet efter av- och 
nedskrivningar   

Resultat före skatt, tkr Periodens resultat före skatt Resultat före skatt används för att mäta 
lönsamhet före skatt   

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat dividerat med 
nettoomsättning 

Rörelsemarginal används för att ställa 
detta i relation till omsättningen   

Antal utestående aktier 
vid periodens slut 

Antalet utestående aktier vid 
periodens slut 

Styrelsen använder detta tal vid beräkningen av 
nyckeltal som resultat, eget kapital eller 
utdelning per aktie 

Resultat per aktie, kr Årets resultat dividerat med 
antalet aktier 

Resultat per aktie mäter Bolagets resultat efter 
skatt per aktie  

Soliditet, % Eget kapital dividerat med totalt 
kapital 

Soliditeten visar hur stor andel av totala 
tillgångar som finansieras av aktieägarna med 
eget kapital 
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Proformaredovisning 

BAKGRUND 

Den 14 mars 2017 meddelades att EasyFill tecknat en 

avsiktsförklaring avseende apportförvärv av Ebeco AS i 

Stavanger, Norge. Tillträdde förväntas ske per den 27 april 

2017 efter årsstämmas godkännande. Förvärvet av 

aktierna finansieras genom en apportemission av 2 300 

000 aktier av serie B och 12 313 471 aktier av serie C i 

EasyFill. Mot bakgrund av att förvärvet innebär en 

väsentlig förändring av EasyFill presenteras en proforma-

resultaträkning för 2016 samt en proformabalansräkning 

per den 31 december 2016. Båda räkningarna presenteras 

som om förvärvet genomförts den 1 januari 2016. 

Proformaredovisningen har ej granskats av Bolagets 

revisor. 

 

Syfte med proformaredovisningen 
Proformaredovisningen har upprättats i syfte att illustrera 

hur EasyFill-koncernen skulle ha kunnat se ut om förvärvet 

av Ebeco genomförts per den 31 december 2016 

avseende balansräkningen och för resultaträkningen upp-

rättas pro forma som om förvärvet skett 1 januari 2016.  

 Proformaredovisningen har endast till syfte att 

informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till 

sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och 

tjänar således inte till att beskriva EasyFills faktiska 

finansiella ställning eller resultat och ska heller inte anses 

indikera vilka framtida resultat EasyFill-koncernen 

kommer att generera. Inga synergieffekter eller 

integrationskostnader har beaktats.  

 

Grunder för proformaresultaträkningen 
Proformaresultaträkningen tar utgångspunkt i EasyFills 

reviderade koncernresultaträkning för perioden 1 januari 

2016 till 31 december 2016. Resultaträkningen för Ebeco 

baseras på en oreviderad koncernresultaträkning för 

perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016.  

 

Grunder för proformabalansräkningen 
Proformabalansräkningen tar utgångspunkt i EasyFills 

reviderade koncernbalansräkning per 31 december 2016 

samt i Ebecos oreviderade koncernbalansräkning per 31 

december 2016.  

 

Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen är upprättad enligt årsredovisnings-

lagen och BFNAR 2012:1 (K3). Proformaredovisningen är 

upprättad i enlighet med EasyFills redovisningsprinciper 

som de beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 

som slutar 31 december 2016. 

 Då enheterna har olika uppställningsformer för 

att upprätta sina resultat- och balansräkningar har, med 

anledning av denna proformaredovisning, Ebecos resultat- 

och balansräkning justerats för att överensstämma med 

EasyFills tillämpade redovisningsprinciper och upp-

ställningsform.  

 

Proformajusteringar 
Proformajusteringarna beskrivs nedan. Ytterligare upp-

gifter återfinns i noter till proformaresultaträkningen 

respektive proformabalansräkningen.  

 

Justering avseende förvärvet av Ebeco 
Förvärvet upprättas med utgångspunkt från värdet på 

EasyFill per den 11 april 2017 vilket har fastställts genom 

att ta slutkursen för EasyFill per detta datum om 11,0 kr 

multiplicerat med 2 300 000 aktier av serie B samt 

kvotvärdet 0,1 kr multiplicerat med 12 313 471 aktier av 

serie C vilket motsvarar aktierna som planeras att 

emitteras som betalning för Ebeco och som innebär en 

total köpeskilling om 26,5 mkr. Detta ställs i relation till 

Ebecos nettotillgångar om 10,0 mkr och efter avdrag för 

det nyemitterade aktiekapitalet medför det ett övervärde 

om 15,6 mkr. Detta övervärde presenteras i sin helhet 

som goodwill. Detta är en preliminär förvärvsanalys och 

när denna slutligen fastställs kan det innebära att andra 

tillgångar kan komma att identifieras som ska skrivas av 

vilket kan få påverkan på resultaträkningen i kommande 

perioder. 

 Samtliga aktier hade både innan och efter 

Apportemissionen ett kvotvärde om 0,1 kr. Aktiekapitalet i 

EasyFill ökade efter Transaktionen med 0,1 kr 

multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (14 613 

471).     
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PROFORMARESULTATRÄKNING 

Avrundat till tkr 

  

Proforma-

justeringar Noter 

Nya 

koncernen 

EasyFill 

2016 

Ebeco  

2016 

Nettoomsättning 41 678 28 368     70 046 

Aktiverat arbete för egen räkning 2 315 -     2 315 

Övriga rörelseintäkter 1 353 295     1 648 

Summa 45 346 28 663 -   74 009 

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror -32 969 -15 040     -48 009 

Övriga externa kostnader -9 576 -6 046     -15 622 

Personalkostnader -8 410 -5 410     -13 820 

Övriga rörelsekostnader -200 -     -200 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-1 561 -829     -2 390 

Rörelseresultat -7 370 1 338 -   -6 032 

            

Finansiella kostnader           

Räntekostnader och liknande kostnader -1 130 -76     -1 206 

Resultat efter finansiella kostnader -8 500 1 262 -   -7 238 

            

Skatt 14 476 0     14 476 

Årets resultat 5 976 1 262 -   7 238 

            

Innehav utan bestämmande inflytande - 66     66 

            

Resultat till moderbolagets aktieägare 5 976 1 196  -   7 172 

 

 

Noter proformaresultaträkning4 
Inga noter till proformaresultaträkningen.  
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PROFORMABALANSRÄKNING 

 

Avrundat till tkr 
EasyFill  
2016-12-31 

Ebeco  
2016-12-31 

Proforma-
justeringar Noter 

Nya 
koncernen 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 24 084 322 15 563 1) 39 969 

Materiella anläggningstillgångar 2 694 2 405     5 099 

Finansiella anläggningstillgångar 14 923 20     14 943 

Summa anläggningstillgångar 41 701 2 747 15 563   60 011 

            

Omsättningstillgångar           

Varulager 8 747 5 236     13 983 

Kundfordringar 6 845 4 590     11 435 

Övriga kortfristiga fordringar 5 282 910     6 192 

Kassa och bank 11 972 735 -500 2) 12 207 

Summa omsättningstillgångar 32 846 11 471 -500   43 817 

SUMMA TILLGÅNGAR 74 547 14 218 15 063   103 829 

            

EGET KAPITAL           

Aktiekapital 5 845 506 955   7 306 

Fond för utvecklingsutgifter 2 200 0     2 200 

Fritt eget kapital 46 970 9 507 14 108 2) 3) 70 585 

Summa eget kapital 55 015 10 013 15 063   80 091 

            

Innehav utan bestämmande inflytande 0 413 0   413 

            

SKULDER           

Långfristiga skulder 4 123 0     4 123 

Konvertibla skulder 0 0     0 

Övriga skulder 0 0     0 

Summa långfristiga skulder 4 123 0 0   4 123 

            

Leverantörsskulder 5 957 1 509     7 466 

Övriga kortfristiga skulder 9 452 2 284     11 736 

Summa kortfristiga skulder 15 409 3 793 0   19 202 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 547 14 219 15 063   103 829 
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Noter proformabalansräkning 
1) Förvärvspriset utgörs av det verkliga värdet för Ebeco-

koncernens aktier före förvärvet, d.v.s. antalet 

apportaktier av serie B i EasyFill värderade till aktiens kurs 

per tillträdesdagen och antalet apportaktier av serie C 

värderade till kvotvärdet per aktie. Eftersom bolags-

beskrivningen av EasyFill efter förvärvet av Ebeco pub-

licerats innan årsstämmans beslut avseende förvärvet 

används i proformaredovisningen aktiens stängningskurs 

om 11,0 kr per den 11 april 2017, vilket var dagen då 

styrelsen undertecknade styrelsens redogörelse över 

apportegendomen. Köpeskillingen uppgår därmed till 26,5 

mkr. Köpeskillingen i förhållande till Ebecos nettotillgångar 

om 10,0 mkr, medför efter justering för aktiekapitalet om 

1 mkr ett övervärde om 15,6 mkr. Övervärdet presenteras 

i sin helhet som goodwill ovan. Förvärvsanalysen är 

preliminär och när den slutligen fastställs kan det innebära 

att andra tillgångar kommer att identifieras som ska 

skrivas av vilket kan få en påverkan på resultaträkningen i 

kommande perioder.  

 

2) Emissions- och transaktionskostnader beräknas uppgå 

till 0,5 mkr efter skatt och redovisas som en minskning av 

eget kapital.  

 

3) Koncernens eget kapital efter förvärvet uppgår till 80,1 

mkr och motsvarar EasyFills eget kapital, Ebecos eget 

kapital samt det övervärde som uppkommer i samband 

med transaktionen reducerat med transaktionskostnader 

om 0,5 mkr. 

 Kapitalstrukturen i koncernen (d.v.s. antal och 

typ av aktier) speglar kapitalstrukturen hos EasyFill, 

inklusive de aktier som EasyFill har emitterat i samband 

med förvärvet. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 

7,3 mkr (73 067 356 aktier * kvotvärde om 0,1 kr). En 

justering av aktiekapitalet har därmed gjorts på 1,5 mkr 

vilket motsvarar mellanskillnaden mellan ökningen av 

aktiekapitalet i EasyFill minskat med de 0,5 mkr som 

presenteras som Ebecos aktiekapital. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

STYRELSE 

Enligt EasyFills bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande 

av fem ledamöter som valdes av årsstämman den 2 juni 2016, för tiden intill slutet av årsstämman 2017. 

 

Namn Befattning Ledamot sedan 

Richard Bagge Ordförande 2010 

Håkan Sjölander Ledamot 2003 

Hans Berg Ledamot 2013 

Tobias Sjölander Ledamot 2008 

Urban Sjöberg Ledamot 2003 
 

STYRELSELEDAMÖTER 

Richard Bagge (född 1951) 
BEFATTNING: Styrelseordförande 

ERFARENHET: Partner, Partner Fondkommission AB. 25 års 

erfarenhet inom svensk kapitalmarknad. Dessförinnan var 

han 10 år på Atlas Copco och Electrolux varav 6 år i Japan 

och Hong Kong 

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG:  Styrelseledamot i Cortus 

Energy AB (publ) och Kenty Invest AB. Styrelseordförande i 

valberedningen för Clinical Laserthermia AB (publ) 

INNEHAV I EASYFILL: 1 592 043 B-aktier 

 

Håkan Sjölander (född 1951) 
BEFATTNING: Styrelseledamot  

ERFARENHET: Grundare av EasyFill AB (publ). Har drivit 

företag sedan 1978 och var mellan åren 1991 och 2003 

VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias Sjölander 

äger han idag en familjekoncern där två av bolagen är 

Inesco Holding AB och Loxysoft AB som är huvudägare i 

EasyFill AB 

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Enjoy i 

Birsta AB, Kulltjärnarna AB, Loxysoft AB, Loxysoft Holding 

AB, Loxysoft A/S, Loxytel AB, Loxytel Networks AB, 

Loxysoft AB, Loxysoft Workforce Management AB och 

Smart Technical Cooler Solutions AB. Styrelseledamot i 

Inesco Holding AB, Inesco Fastighets AB och Loxysoft 

Group AB.  

INNEHAV I EASYFILL: Äger tillsammans med Tobias 

Sjölander 1 521 611 A-aktier och 13 307 816 B-aktier via 

Loxysoft Holding AB samt Inesco Holding AB 

 

Hans Berg (född 1957) 
BEFATTNING: Styrelseledamot 

ERFARENHET: 30 år inom Permobil, 1999–2010 koncern-

chef. Global erfarenhet av styrelseuppdrag via Permobils 

dotterbolag ute i världen. Sitter idag i cirka 10 olika 

styrelser inom Permobilkoncernen, flertalet Investorägda 

bolag 

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i 

Ninetone Group AB, Wifsta Manufaktur AB och 

Alpindepån AB. Styrelseledamot i Clay Bay AB, Instoria 

Invest AB, Instoria Sweden AB, Logosol AB, Permobil 

Holding och Permobil AB  

INNEHAV I EASYFILL: Hans äger inga aktier i EasyFill  

 

Tobias Sjölander (född 1976) 
BEFATTNING: Styrelseledamot 

ERFARENHET: Tobias är sedan 2003 VD för Loxysoft AB, ett 

företag som utvecklar hanteringssystem för telefoni  

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Inesco 

Fastighets AB och Inesco Holding AB. Styrelseledamot i 

Enjoy i Birsta AB, Kulltjärnarna AB, Loxysoft AB, Loxysoft 

Holding AB, Loxytel AB, Loxytel Networks AB, Loxysoft 

Group AB, Loxysoft Workforce Management AB och Smart 

Technical Cooler Solutions AB  

INNEHAV I EASYFILL: Äger tillsammans med Håkan 

Sjölander 1 521 611 A-aktier och 13 307 816 B-aktier via 

Loxysoft Holding AB samt Inesco Holding AB  

 

Urban Sjöberg (född 1972) 
BEFATTNING: Styrelseledamot 

ERFARENHET: Urban har sedan 1991 jobbat tillsammans 

med VD i EasyFill AB Håkan Sjölander i Norcool AB, sedan 

den 1/1 2003 driver han försäljningen av läskedrycksskåp i 

Enjoy Sales AB som till 100 procent är ägt av EasyFill AB  

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Jour 

Invest AB  

INNEHAV I EASYFILL: Privat och via Jour Invest AB 400 280 

A-aktier samt 324 724 B-aktier 
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Namn Befattning Anställd sedan 

Håkan Sjölander Verkställande direktör  2004  

James Gray CFO  2016  

Jens Nisu  Marknadschef/försäljningschef 2011  
 

 

Håkan Sjölander (född 1951) 
BEFATTNING: Styrelseledamot  

ERFARENHET: Grundare av EasyFill AB (publ). Har drivit 

företag sedan 1978 och var mellan åren 1991 och 2003 

VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias Sjölander 

äger han idag en familjekoncern där två av bolagen är 

Inesco Holding AB och Loxysoft AB som är huvudägare i 

EasyFill AB 

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Enjoy i 

Birsta AB, Kulltjärnarna AB, Loxysoft AB, Loxysoft Holding 

AB, Loxysoft A/S, Loxytel AB, Loxytel Networks AB, 

Loxysoft AB, Loxysoft Workforce Management AB och 

Smart Technical Cooler Solutions AB. Styrelseledamot i 

Inesco Holding AB, Inesco Fastighets AB och Loxysoft 

Group AB.  

INNEHAV I EASYFILL: Äger tillsammans med Tobias 

Sjölander 1 521 611 A-aktier och 13 307 816 B-aktier via 

Loxysoft Holding AB samt Inesco Holding AB 

 

James Gray (född 1959) 
BEFATTNING: CFO 

ANSTÄLLD SEDAN: 2016  

ERFARENHET: James kom närmast från Almi Företags-

partner som business- och finansrådgivare där han 

jobbade i cirka 10 år. Innan dess har James bland annat 

drivit egen revisionsbyrå och som finansdirektör i 

rekryteringsbyrå i Skottland 

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Inga övriga pågående 

uppdrag 

INNEHAV I EASYFILL: 260 712 B-aktier 

 

Jens Nisu (född 1977) 
BEFATTNING: Marknadschef/försäljningschef 

ANSTÄLLD SEDAN: 2011 

ERFARENHET: Jens kommer närmast från Pirelli Tyre 

Nordic där han varit ansvarig för Pirellis aktiviteter på den 

nordiska marknaden. Innan dessa jobbade Jens som 

produktchef i Norden för en asiatisk datortillverkare  

ANDRA PÅGÅENDE UPPDRAG: Inga övriga pågående 

uppdrag 

INNEHAV I EASYFILL:  139 629 B-aktier 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE 

STYRELSEN OCH LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 

Håkan Sjölander, styrelseledamot och verkställande 

direktör, är far till Tobias Sjölander som är styrelseledamot 

i Bolaget.  

Det finns inga, utöver vad som har beskrivits 

ovan, familjeband mellan någon av styrelseledamöterna 

och de ledande befattningshavarna. Utöver vad som 

beskrivits ovan, finns inga intressekonflikter eller 

potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som 

styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna i 

EasyFill har gentemot Bolaget och deras privata intressen 

och/eller andra åtaganden (men flera av ledamöterna i 

styrelsen har finansiella intressen i EasyFill med anledning 

av deras aktieinnehav i Bolaget). Styrelseledamöterna är 

inte berättigade till några förmåner när de avgår från 

styrelsen.  

 

REVISOR 

Jens Edlund (född 1967)  
Jens Edlund, på Edlund & Partners AB, är vald revisor i 

EasyFill sedan 2006 och är auktoriserad revisor och 

medlem i FAR SRS sedan 1998.  
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Bolagsstyrning 
EasyFill tillämpar svensk aktiebolagslag samt följer de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning, se vidare i avsnitt 

”Bolagsordning”. 

 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 

Aktierna i EasyFill är listade på AktieTorget och således är 

svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) inte obligatorisk 

för EasyFill. EasyFills styrelse kommer dock att noggrant 

att följa den praxis som utvecklas avseende Koden och 

avser att tillämpa Koden i de delar som kan bedömas ha 

relevans för EasyFill och dess aktieägare. 

 

BOLAGSSTÄMMA 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 

Bolagets högsta beslutsfattande organ. Aktieägarnas rätt 

att besluta i EasyFills angelägenheter utövas vid bolags-

stämman. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per 

avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt 

att delta på bolagsstämman och rösta för samtliga sina 

aktier. Aktieägare som företräds genom ombud skall 

utfärda daterad fullmakt för ombudet.  

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin 

rösträtt i nyckelfrågor om ändringar i bolagsordning, 

fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 

av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelseledamöter och verkställande direktör, val av 

styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till 

styrelsen och revisorerna.  

 Årsstämman måste äga rum inom sex månader 

från räkenskapsårets utgång och kallelse till årsstämma 

ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan 

årsstämma. Utöver årsstämman kan Bolaget komma att 

kalla till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker 

kallelse till bolagsstämma genom publicering av kallelsen i 

Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 

tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 

samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter eller Dagens Industri.   

 

STYRELSEN 

Sammanställning 
Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter 

bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för Bolagets 

förvaltning av dess angelägenhet och organisation. 

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden 

intill nästa årsstämma. Styrelsen ska enligt bolags-

ordningen bestå av lägst tre och högst sex 

styrelseledamöter. Det finns inga särskilda bestämmelser i 

bolagsordningen om tillsättande eller entledigande av 

styrelseledamöter. I avsnittet Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor ovan finns en redovisning av 

styrelsen, uppgifter om deras övriga förtroendeuppdrag, 

oberoendeskap samt relevant aktie- och optionsinnehav.  

 

Arbetsformer 
Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och 

verkställande direktörens arbete regleras i en särskild 

instruktion. Idag består EasyFills styrelse av fem leda-

möter. Bolagets verkställande direktör är styrelseledamot. 

Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie styrelsemöten 

om året, varav ett skall vara konstituerande. Bolaget har 

ingen nomineringskommitté till styrelsen.  

EasyFill har ingen ersättningskommitté eller 

revisionskommitté. Revisionen utförs av Jens Edlund, 

Edlund & Partners AB. 

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH 

LEDNING 

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och 

ansvarar för den dagliga förvaltningen och driften av 

Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören framgår av arbetsordningen för 

styrelsen samt VD-instruktionerna. Verkställande direk-

tören har också ansvaret för att förbereda rapporter och 

sammanställa information till styrelsemötena samt för att 

presentera sådant underlag på styrelsemötena.  

 Enligt instruktionerna för finansiell rapportering 

ansvarar verkställande direktören för den finansiella 

rapporteringen i Bolaget och måste således säkerställa att 

styrelsen får fullgod information så att styrelsen ska kunna 

utvärdera Bolagets finansiella ställning. 

 Verkställande direktören måste kontinuerligt 

hålla styrelsen informerad om utvecklingen i Bolagets 

verksamhet, försäljningsutveckling, Bolagets resultat och 

finansiella ställning, likviditet och kreditstatus, viktiga 

affärshändelser och alla andra händelser, omständigheter 

eller villkor som kan antas ha betydelse för Bolagets 

aktieägare. 

 Verkställande direktören och övriga ledande 

befattningshavare presenteras i avsnittet Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor enligt ovan.  

 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

I nedanstående tabell följer en sammanställning avseende 

löner till styrelse och ledande befattningshavare. All lön är 

utskriven i tkr och i form av månatlig ersättning.  
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Ersättning till styrelseledamöter har de tre senaste åren 

uppgått till ett prisbasbelopp per år och två prisbasbelopp 

per år till styrelseordförande. Ersättning till 

styrelseledamot Hans Berg uppgick 2016 till ett och ett 

halvt prisbasbelopp.  

 

Ledande 
befattningshavare 2016 2015 2014 2013 

Håkan Sjölander 131 65 65 60 

Jens Nisu 60 60 55 50 

John Andersen (NOK) - 50 50 50 

James Gray 47 -  -   - 

Urban Sjöberg 47 45 42,5 38 
 

Det finns inga avtal om avgångsvederlag, avsatta eller 

upplupna belopp till någon anställd eller styrelseledamot i 

EasyFill efter avträdande av tjänst. Det finns inga avtal 

gällande bonusar eller annan rörlig ersättning för ledande 

befattningshavare.  

 

Ersättning till revisor 
Ersättningen till revisor har de tre senaste åren uppgått till 

cirka 200 tkr per år.  

 

ÖVRIG INFORMATION 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 

direktör, har ingått avtal med någon innebärande 

begränsning för befattningshavaren att överlåta värde-

papper i EasyFill.  

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 

direktör har träffat någon överenskommelse med större 

aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 

vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i 

styrelsen i EasyFill eller tillträtt sin anställning som 

verkställande direktör. Det föreligger inte, utöver vad som 

redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om 

förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har 

avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära 

att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för 

befattningshavarna i förhållande till uppdraget i EasyFill.  
Richard Bagge har tidigare varit styrelseledamot 

i Fruity Beverages Scandinavian Holding AB där en 

likvidation avslutades under 2015 med överskott. Därtill 

har Richard Bagge varit styrelsesuppleant i Minimax 

Holding AB där en konkurs avslutades med överskott 

2014. I ovan nämnda likvidationer och konkurser har det 

inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav på 

återbetalning eller annat ekonomiskt anspråk mot Richard 

Bagge eller någon annan bolagsföreträdare.  

I övrigt har ingen av Bolagets styrelseledamöter 

eller ledande befattningshavare under de senaste fem 

åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem 

av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som 

försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller 

genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för 

anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 

organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som 

är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.  

Det föreligger inte några familjeband mellan 

Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör 

förutom familjebandet mellan Håkan och Tobias 

Sjölander.  
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet i EasyFill uppgår till 5 845 tkr, per dagen för 

denna bolagsbeskrivning fördelat på 1 936 105 aktier av 

serie A och 56 517 780 aktier av serie B. Genom apport-

förvärvet av Ebeco emitteras 2 300 000 nya aktier av serie 

B och 12 313 471 nya aktier av serie C. Detta motsvarar 

cirka 20 procent utspädning av aktierna i EasyFill. Efter 

årsstämmas godkännande av förvärvet har EasyFill 1 936 

105 aktier av serie A, 58 817 780 serier av serie B och 

12 313 471 aktier av serie C. De nya aktierna av serie B 

förväntas tas upp till handel omkring den 4 maj 2017. 

Aktierna kommer att ges ut i enlighet med Aktiebolags-

lagen och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna 

kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 

anges i denna lag. Aktier av samtliga serier är 

denominerade i svenska kronor.  

 Vid bolagsstämma berättigar varje aktie av serie 

A till tio röster och varje aktie av serie B till en röst. Enligt 

avtalet kommer de nya aktierna av serie C tecknas av 

Henning Bersagel AS (11 148 146 aktier) och International 

Holding AS (ett bolag under kontroll av Alf Aarthun) (1 165 

325 aktier). Aktier av serie C äger samma rättigheter som 

aktier av serie B men kommer ej bli föremål för handel. 

Ägarna av aktier av serie C ikläder sig lock-up för dessa 

aktier fram till den 1 augusti 2018. Fr.o.m. den 1 augusti 

2018 får 20 procent av aktierna av serie C årligen 

omvandlas till aktier av serie B på ägarnas begäran, 

förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag till 

ny bolagsordning. 

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs 

av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga 

aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.     

 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Antalet aktieägare uppgick den 2016-12-31 till 4 540 

stycken. De tre då största aktieägarna svarade för cirka 58 

procent av rösterna och cirka 46 procent av kapitalet.  

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY 

Beslut om vinstutdelning fattas av årsstämman och 

utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till 

utdelning tillkommer den som är registrerad som 

aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på 

den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av 

bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett 

kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear 

Sweden. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av 

utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och 

begränsas endast genom allmänna regler för preskription. 

Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget 

tillämpar inte några restriktioner eller särskilda 

förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare 

bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella 

begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker 

utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i 

Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 

hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 

kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt 

till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster.  

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. 

Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer 

att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 

Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva möjligheten till 

utdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer 

styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets 

verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, 

aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, 

avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga 

faktorer. 

 

INCITAMENTSPROGRAM 

Den extra bolagsstämman beslöt den 24 oktober 2016, i 

enlighet med styrelsens förslag att emittera 1 750 000 

teckningsoptioner med rätt att teckna 1 750 000 aktier av 

serie B. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer 

utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 

3,0 procent av aktierna i Bolaget. 

 Teckningsberättigad för teckning av tecknings-

optioner är vissa anställda i Bolaget inklusive vissa 

styrelseledamöter och personer som anses värdefulla att 

knyta till Bolaget. Följande personer tilldelades 250 000 

teckningsoptioner vardera: James Gray, Jens Nisu, Mikael 

Åsved, Oliver Eischeid, Urban Sjöberg, Tommy Seger och 

Håkan Sjölander.  

 Teckningsoptionerna utgavs som onoterade 

kapitalbeskattade teckningsoptioner utifrån det volym-

viktade genomsnittsvärdet av EasyFills aktie av serie B 

under perioden från och med den 4 november 2016 till 

och med den 18 november 2016 (”Utgångskurs”). 

Teckningsoptionerna ska säljas för en premie som 

beräknas utifrån Black & Scholes med en lösenkurs 

motsvarande två (2) gånger Utgångskurs. Tecknings-

optionernas löptid skall vara tre (3) år från dagen för 

emissionsbeslutet och ge en rätt att för varje 

teckningsoption teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget.  
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

År Händelse 

Ökning av 
antal A-
aktier 

Ökning av 
antal B-
aktier 

Ökning 
aktie-
kapital 

Totalt 
aktie-
kapital 

Antal A-
aktier 

Antal B-
aktier 

Totalt antal 
aktier 

Kvot-
värde 

2003 Nybildning 0 10 000 100 000 100 000 0 10 000 10 000 10,0 

2005 Nyemission 0 1 111 11 110 111 110 0 11 111 11 111 10,0 

2006 Nyemission 0 1 235 12 350 123 460 0 12 346 12 346 10,0 

2007 Fondemission 0 0 432 110 555 570 0 12 346 12 346 45,0 

2007 Split: 450:1 0 5 543 354 0 555 570 0 5 555 700 5 555 700 0,1 

2007 Nyemission 555 570 1 844 430 240 000 795 570 555 570 7 400 130 7 955 700 0,1 

2008 Nyemission 0 44 300 4 430 800 000 555 570 7 444 430 8 000 000 0,1 

2009 Nyemission 1 388 910 16 895 600 1 828 451 2 628 451 1 944 480 24 340 030 26 284 510 0,1 

2010 Nyemission 0 3 900 000 390 000 3 018 451 1 944 480 28 240 030 30 184 510 0,1 

2010 Teckn. Option 0 3 250 325 3 018 776 1 944 480 28 243 280 30 187 760 0,1 

2010 Teckn. Option 0 5 000 500 3 019 276 1 944 480 28 248 280 30 192 760 0,1 

2010 Teckn. Option 0 250 000 25 000 3 044 276 1 944 480 28 498 280 30 442 760 0,1 

2010 Teckn. Option 0 6 748 628 674 863 3 719 139 1 944 480 35 246 908 37 191 388 0,1 

2012 Utbyte konv. 0 1 583 565 158 357 3 877 496 1 944 480 36 830 473 38 774 953 0,1 

2012 Utbyte konv. 0 9 386 939 3 878 435 1 944 480 36 839 859 38 784 339 0,1 

2012 Nyemission 0 2 777 778 277 778 4 156 213 1 944 480 39 617 637 41 562 117 0,1 

2013 Nyemission 0 361 110 36 111 4 192 324 1 944 480 39 978 747 41 923 227 0,1 

2013 Nyemission 0 2 861 111 286 111 4 478 435 0 42 839 858 42 839 858 0,1 

2014 Nyemission 162 040 3 569 988 373 203 4 851 638 2 106 520 46 409 846 48 516 366 0,1 

2014 Nyemission 0 93 013 9 301 4 860 939 2 106 520 46 502 859 48 609 379 0,1 

2015 Utbyte konv. 0 68 000 6 800 4 867 739 2 106 520 46 570 859 48 677 379 0,1 

2015 Nyemission 0 4 860 937 486 094 5 353 833 2 106 520 51 431 796 53 538 316 0,1 

2016 Teckn. Option 0 1 000 000 100 000 5 453 833 2 106 520 52 431 796 54 538 316 0,1 

2016 Omvandling -103 185 103 185 0 5 453 833 2 003 335 52 534 981 54 538 316 0,1 

2016 Utbyte konv. 0 839 049 83 905 5 537 738 2 003 335 53 374 030 55 377 365 0,1 

2016 Omvandling -67 230 67 230 0 5 537 738 1 936 105 53 441 260 55 377 365 0,1 

2016 Nyemission 0 3 076 520 307 652 5 845 390 1 936 105 56 517 780 58 453 885 0,1 

 

KONVERTIBLA SKULDEBREV 

Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna.  
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ÄGARSTRUKTUR 

Antalet aktieägare i EasyFill uppgick till 4 540 stycken per den 31 december 2016. Cirka hälften av dessa ägde färre än 500 

aktier vardera. Av nedanstående tabell framgår information avseende ägarförhållanden i Bolaget per den 31 december 2016. 

 

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel röster, %          Andel kapital, % 

Håkan och Tobias Sjölander* 1 521 611 13 307 816 37,6% 25,4%   

Inlandsinnovation - 11 026 393 14,6% 18,9%   

Urban Sjöberg** 400 280 324 724 5,7% 1,2%   

Claudia Rask - 3 605 127 4,8% 6,2%   

Avanza Pension - 3 710 463 4,9% 6,4%   

Richard Bagge - 1 592 043 2,1% 2,7%   

Danica Pension - 1 002 088 1,3% 1,7%   

Kent Oliv - 1 022 165 1,4% 1,8%   

Nordnet Pension - 1 241 872 1,6% 2,1%   

Kaj Lund - 565 177 0,7% 1,0%   

Övriga > 500 aktier, 2 268 st. 14 214 18 696 737 24,7% 31,8%   

Övriga < 500 aktier, 2 261 st. - 423 175 0,6% 0,7%   

Totalt 1 936 105 56 517 780 100,0% 100,0%   
 

* Genom familj och bolag 

** Genom bolag 

 

 

HANDELSPLATS 

Bolagets aktie av serie B har handlats på AktieTorget 

sedan den 22 maj 2007. Bolagets aktie av serie B har ISIN-

kod SE0002039222 och kortnamn EASY B. EasyFill har, 

som offentliggjordes via pressmeddelande den 31 maj 

2016, ansökt om byte av handelsplats till Nasdaq First 

North. Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande 

den 17 mars 2017 att ledningen har beslutat att senare-

lägga listbytet.  

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR 

EasyFill är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall 

vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med 

Euroclear Sweden som central värdepappersförvarare och 

clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några 

fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på 

elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av 

behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.  
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Styrelsens redogörelse över apportegendom 
Styrelsen i EasyFill AB (publ), org. nr. 556653-2924 (”Bolaget”), har föreslagit årsstämma den 27 april 2017 med anledning att 

öka Bolagets aktiekapital med 1 461 347,1 kronor genom nyemission av 2 300 000 stamaktier av serie B och 12 313 471 

stamaktier av serie C mot betalning genom apport bestående av samtliga 48 263 033 aktier av Ebeco AS, org. nr. 982 375 630 

(”Ebeco”). Teckningsberättigade är med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samtliga aktieägare i Ebeco AS. 

 
Teckningsberättigade Antal aktier 

Henning Bersagel AS, Org. nr. 959 740 372, 
Stavanger 

1 780 392 aktier av serie B och 11 148 146 aktier av serie C 

International Holding AS, Org. nr. 976 782 135, 
Stavanger 

304 790 aktier av serie B och 1 165 325 aktier av serie C 

14 st. minoritetsägare i Ebeco AS 214 818 aktier av serie B 

  

  

  

 

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Bolaget och Henning Bersagel AS, org. nr. 959 740 372 samt International Holding AS, org. nr. 976 782 135 har överenskommit 

att Bolaget ska förvärva samtliga 48 263 033 aktier av Ebeco (”Apportegendomen”). Det mellan parterna överenskomna 

vederlag som ska utgå för Apportegendomen uppgår till 26 531 347 kronor, att erläggas genom nyemission av 2 300 000 

stamaktier av serie B och 12 313 471 stamaktier av serie C i Bolaget, d.v.s. för Apportegendomen erhåller ägarna av Ebeco       

2 300 000 stamaktier av serie B och 12 313 471 stamaktier av serie C i Bolaget.  

 

Mot bakgrund av den kännedom som styrelsen har om Apportegendomen är det styrelsens bedömning att värdet på 

Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges i form av 2 300 000 stamaktier av serie B och 12 313 

471 stamaktier av serie C i Bolaget. Styrelsens värdering av Apportegendomen är baserad på en substansvärderingsmetod med 

hänsyn till övervärden och synergier med utgångspunkt i en grundlig genomgång av Ebeco och dess dotterbolag Ebeco s.r.o, 

beläget i Nizna, Slovakien, vilket bland annat har omfattat fyra besök av 7 personer ur Bolagets ledning, för utförande av s.k. 

due diligence (verifierande undersökning), flera igångsatta gemensamma affärsprojekt och kontinuerlig utvärdering av både 

personal, tekniskt kunnande, fabrikens resurser och dess IPR ”intellectual property”). I förvärvet ingår 49 procent av det lokala 

fastighetsbolaget Ebeco Slovakia s.r.o som äger de fastigheter Ebeco är verksamt i samt 15 000 kvm obebyggd mark. Styrelsen 

har då särskilt beaktat följande omständigheter: 

 

• att Ebeco tillför många av de delar som Bolaget saknar för att göra det mer komplett såsom tekniskt 

kunnande, tillverknings- och utvecklingsresurser; 

• att Ebeco tillför en ny lönsam produktlinje; 

• att Ebeco i det närmaste är skuldfritt och uppvisat liten vinst under en följd av år; 

• att Ebeco konkurrerar med Bolaget v.g. hyllösningar och adresserar samma kunder; 

• att en av de största läskedryckstillverkarna i världen direkt uttryckt att det vore önskvärt att Ebeco och 

Bolaget gick samman; 

• att synergierna bedöms vara omfattande; 

• att förvärvet som till 100% betalas med apportaktier sker till en utspädning av 20%; 

• att säljarna accepterat att få huvuddelen betalt i aktier av en ny serie C med ett 5 år långt 

omvandlingsförbehåll.   

 

Mot bakgrund av ovanstående beräknas Apportegendomen komma att upptas i Bolagets balansräkning till ett värde om 

26 531 347 kronor. 

 

Signatursida följer. 
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Revisorns godkännnade 
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Bolagsordning efter förvärvet av Ebeco 
Bolagsordning för EasyFill AB (publ) 556653-2924, antagen 

av årsstämman den 27 april 2017. 

 

§1 Firma 
Aktiebolagets firma är EasyFill AB. Bolaget är publikt 

(publ). 

 

§2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Jämtlands (län) och Bräcke 

(kommun). 

 

§3 Verksamhet 
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling, 

tillverkning och försäljning av kyl- och frysenheter samt 

butiksinredning, samt ha till föremål för sin verksamhet 

att, direkt eller indirekt äga, vidmakthålla, skydda och 

bevara de immateriella rättigheter som bolaget äger, 

bolaget skall även äga och förvalta företag och 

värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 845 388,5 kronor 

och högst 23 381 554 kronor. 

 

§5 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 58 453 885 och högst 233 

815 540 stycken. 

 

Aktie kan utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. 

Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B 

och aktier av serie C är förenade med 1 röst. 

 

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 222 280 

stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 

219 279 789 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett 

antal av högst 12 313 471 stycken.  

 

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till 

aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie av 

serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos 

bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som 

önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att 

utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av 

serie A vars ägare framställt begäran om omvandling till 

aktie av serie B. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas 

för registrering och är verkställd när registrering skett. 

 

Aktie av serie C skall kunna omvandlas (konverteras) till 

aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie C. 

Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets 

styrelse och styrelsen ska under augusti månad, med start 

1 augusti 2018, årligen behandla sådan begäran som skett 

dessförinnan. Styrelsen ska årligen, med start 1 augusti 

2018, endast kunna bevilja omvandling av högst 2 462 694 

aktier av serie C, att ackumuleras med sådana aktier av 

serie C som ej omvandlas av det årliga antalet aktier från 

föregående år. För det fall flera ägare av aktier av serie C 

begär omvandling av ett antal aktier av serie C som 

överstiger det tillgängliga antalet som kan omvandlas 

innevarande år skall fördelningen av det ackumulerade 

antalet aktier som styrelsen kan omvandla fördelas dem 

emellan pro rata av deras respektive innehav av aktier av 

serie C. Vid begäran skall anges hur många aktier som 

önskas omvandlade. När styrelsen behandlat frågan om 

omvandling skall den utan dröjsmål anmälas för 

registrering och är verkställd när registrering hos skett. 

 

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller 

kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B, serie 

C, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 

förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 

(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 

primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda 

erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 

kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B 

eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras 

aktier är av serie A, serie B eller serie C, ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 

förut äger. 

 

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller 

konvertibler genom kontantemission eller 

kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att 

teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de 

aktier som kan komma att nytecknas på grund av 

optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 

konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 

i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 

kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 

aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det 

antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till 

nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte 

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 

fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordning, ge 

ut aktier av nytt slag. 
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§6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 

styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter. 

 

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess 

nästa årsstämma har hållits. 

 

§7 Avstämningsförbehåll 
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i 

aktieboken eller i förteckning enl. ABL 3§ kap 12 skall 

anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission, 

ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva 

aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 

Avstämningsförbehållet skall börja gälla från den 1/3-07. 

 

§8 Revisorer 
En till två revisorer väljs på årsstämma för tiden intill 

årsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsval. 

 

§9 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 

Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 

Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse 

skett annonseras i rikstäckande dagstidning, t.ex. Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter eller Dagens Industri.  

 

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där 

antagande av ny bolagsordning skall beslutas skall 

utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor 

före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 

utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor 

före stämman.  

 

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara 

upptagen som aktieägare i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 

fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till 

bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till 

stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag 

får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla 

tidigare än fem (5) vardagar före stämman. 

 

Kallelse skall hållas i Bräcke eller Stockholm.  

 

 

§10 Ärenden på årsstämman 
På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen 
7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen 

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och 
revisorerna 

9. Val till styrelse och i förekommande fall av 
revisorer 

10. Annat ärende, som skall tas upp på 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 

§11 Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12. 
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Kallelse till årsstämma i EasyFill  
Aktieägarna i EasyFill AB (publ), org. nr. 556653-2924, kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 april 2017 kl. 17.00 på 

Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 i Kista. 

  

ANMÄLAN M M 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, samt 

• skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 fredagen den 21 april 2017 till adress EasyFill AB 

(publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke, per telefon till 0693-66 13 00 eller via e-post till 

christina.sjoberg@enjoysales.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, adress, person-/organisationsnummer, 

telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden. 

  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget 

namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på årsstämman (rösträttsregistrering). Sådan 

omregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag 

begära att förvaltaren ombesörjer omregistreringen. 

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid 

före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia 

av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.easyfill.se, senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas 

kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till årsstämman. 

  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
På årsstämman föreslås att följande ärenden behandlas: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 

8. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen 

b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn 

10. Val till styrelse och revisorn 

11. Framläggande av styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS 

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning 

13. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS 

14. Beslut om apportemission 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller 

konvertibler 

16. Stämmans avslutande 

  

FÖRSLAG TILL BESLUT M M 
Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b)) 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9) 

Föreslår att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter, 

samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande. 

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
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Val av styrelse och revisor (punkt 10)  
Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

Föreslås att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor. 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Richard Bagge, Håkan Sjölander, Hans Berg, Urban Sjöberg och 

Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter samt nyval av Alf Aarthun som ordinarie ledamot i Bolaget. Till styrelsens ordförande 

föreslås Richard Bagge. 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jens Edlund på Edlund & Partners AB som revisor. 

  

Framläggande av styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier Ebeco AS (Punkt 11) 
Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 14 mars 2017 har Bolaget ingått avsiktsförklaring med Ebeco AS, org. nr. 982 

375 630 (”Ebeco”) om att förvärva samtliga aktier i Ebeco genom en apportemission och att i samband därmed överta Ebecos 

verksamhet. 

  

För mer information om förvärvet hänvisas till nämnda pressmeddelande som finns tillgängligt på Bolagets hemsida 

www.easyfill.se. 

 

Besluten enligt punkt 12 – 14 nedan förutsätter att Bolaget och aktieägarna i Ebeco ingått ett aktieöverlåtelseavtal rörande 

försäljning av samtliga aktier i Ebeco. 

  

Beslut om antagande av ny bolagsordningen (Punkt 12) 
Styrelsen föreslår att bolagstämman antar ny bolagsordning varigenom följande ändringar bland annat ska införas: 

(i) gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ska ändras från att vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 

aktier till att vara lägst 58 453 885 aktier och högst 233 815 540 aktier, varigenom aktiekapitalets gränser ändras från 

att vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till att vara lägst 5 845 388,5 kronor och högst 23 381 554 

kronor; 

(ii) bolagsstämma ska kunna äga rum i Bräcke och i Stockholm; 

(iii) en ny aktieklass av serie C introduceras; samt 

(iv) omvandlingsförbehåll införs varigenom innehavare av aktie av serie C kan begära omvandling av aktie av serie C till 

aktie av serie B. 

  

Beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS (Punkt 13) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av samtliga aktier i Ebeco genom en apportemission i enlighet med punkt 

14 nedan. 

Beslutet ska vara villkorat av antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12 ovan och av apportemission enligt punkt 14 

nedan. 

  

Beslut om apportemission (Punkt 14) 
Det föreslås att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 461 347,10 kronor genom nyemission av 2 300 00 aktier av serie B, 

och 12 313 471 aktier av serie C, totalt 14 613 471 aktier. 

Beslut ska vara villkorat av antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12 och beslut om förvärv av samtliga aktier i Ebeco 

enligt punkt 13 ovan. 

  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller 

teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller 

teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller 

med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av 

aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst 5 miljoner aktier på 

fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller 

konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande. 

  

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 
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Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta 

smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

  

MAJORITETSKRAV 
För giltigt beslut av årsstämman under besluten enligt punkt 12, 14 och 15 fordras att besluten biträds av aktieägare 

representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

  

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 
Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser 

att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av 

ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 

  

HANDLINGAR 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer tillsammans med fullmaktsformulär att finnas 

tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.easyfill.se, senast tre (3) 

veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12 och 14 samt andra 

handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående 

adress senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som 

begär det hos Bolaget och uppger sin adress. 

  

____________________ 
Bräcke i mars 2017 

EasyFill AB (publ) 

Styrelsen 
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Bolagsordning före förvärvet av Ebeco 
Bolagsordning för EasyFill AB (publ) 556653-2924, antagen 

den 21 mars juni 2013.  

 

§1 Firma  
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är EasyFill AB. Bolaget 

är publikt (publ).  

 

§2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Jämtlands (län) och Bräcke 

(kommun).  

 

§3 Verksamhet  
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, 

tillverkning och försäljning av kyl- och frysenheter samt 

butiksinredning, samt ha till föremål för sin verksamhet 

att, direkt eller indirekt äga, vidmakthålla, skydda och 

bevara de immateriella rättigheter som bolaget äger, 

bolaget skall även äga och förvalta företag och 

värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.  

 

§4 Aktiekapital  
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 

000 stycken.  

Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. 

Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B 

är förenad med 1 röst.  

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 

555 570 stycken och aktie av serie B kan utges till ett antal 

av högst 19 444 430 stycken.  

Aktie av serie A skall kunna omvandlas 

(konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägare till 

sådan aktie av serie A. Framställning därom skall skriftligen 

göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många 

aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är 

skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling 

till aktie av serie A vars ägare framställt begäran om sådan 

omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för 

registrering och är verkställd när registrering skett.  

Beslutar bolaget att genom en kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 

serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 

förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 

(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 

primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda 

erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller 

serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 

av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya 

aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.  

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner 

eller konvertibler genom kontantemission eller 

kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att 

teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de 

aktier som kan komma att nytecknas på grund av 

optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 

konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.  

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom 

fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 

förhållande till det antal aktier av samma slag som finns 

sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag 

medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som 

nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i 

möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 

ändring i bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.  

 

§6 Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelse-

ledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs 

årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma 

har hållits.  

 

§7 Avstämningsförbehåll  
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i 

aktieboken eller i förteckning enl. ABL 3§ kap 12 skall 

anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission, 

ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva 

aktieägares företrädesrätt att delta i emission. 

Avstämningsförbehållet skall börja gälla från den 1/3-07.  

 

§8 Revisorer  
En till två revisorer väljs på årsstämma för tiden intill 

årsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsval.  

 

§9 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post-

och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex 

veckor och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare 

som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i 

utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio 

dagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl 

12 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal 

biträden skall uppges. Denna dag får ej vara söndag, 

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 

eller nyårsafton och ej infalla tidigare än fem vardagar 

före stämman.  
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§10 Ärenden på årsstämman  
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:  

 

1. Val av ordförande vid stämman  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd  

3. Val av en eller två justeringsmän  

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad  

5. Godkännande av dagordning  

6. Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen  

7. Beslut om  

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  

9. Val till styrelse och i förekommande fall av revisorer  

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

 

§11 Räkenskapsår  
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12. 

  



LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION • 50 
 
 

 
 

Legala frågor och kompletterande information 
EasyFill AB (publ), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades 2003-12-23 med organisationsnummer 556653-2924. Bolaget var då ett 

lagerbolag med firma Starta Eget Boxen 4364 AB. Bolaget har sedan dess bedrivit verksamhet. Nu gällande firma registrerades 

2013-06-10. Bolaget skall enligt verksamhetsbeskrivningen i registreringsdokumentet bedriva utveckling, tillverkning och 

försäljning av kyl- och frysenheter samt butiksinredningar, samt har till föremål för sin verksamhet att, direkt, eller indirekt äga, 

vidmakthålla, skydda och bevara de immateriella rättigheter som Bolaget äger. Bolaget skall även äga och förvalta företag och 

värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 

 

LEGAL KONCERNSTRUKTUR 

 

PATENT OCH IMMATERIELLA 

RÄTTIGHETER 

EasyFills patentstrategi är att skydda sina innovationer 

med patent och att försvara dem mot olaga intrång och 

nyttjande. Bolagets patent täcker in de största 

konkurrensfördelarna, vilket bland annat ger ensamrätt på 

RotoShelf/CaruShelf (läskedryckskylskåp/öppna kyl-

möbler) och SwingOut Ambient (butiksinredning).  

EasyFill har för närvarade färdiga patent i 16 

länder för RotoShelf Mono, 26 länder för RotoShelf Multi 

samt i 27 länder för SwingOut Ambient. Nya länder 

tillkommer hela tiden allt eftersom de patentansökningar 

som finns inlämnade konverteras till färdiga patent. 

Bolaget har färdiga patent och patentansökningar i 

följande regioner: Europa, USA, Ryssland, Turkiet, Brasilien 

och ett flertal andra länder. Bolagets patent gäller till 

mellan åren 2027–2030. I övrigt existerar inga 

immateriella rättigheter i Bolaget. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN 

PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING FÖR 

2016 

Bolaget har genom pressmeddelande offentliggjort 

nedanstående väsentliga händelser efter avgivandet av 

årsredovisningen för 2016. Samtliga pressmeddelanden 

finns att tillgå i dess helhet på Bolagets hemsida 

www.e.asyfill.se. 

 

• Den 31 mars 2017: Årsredovisning 2016 och 

kommentar till revisorns uttalande/anmärkning i 

revisionsberättelse 

• Den 31 mars 2017: Senarelägger kvartalsrapport 

1 2017 

• Den 4 april 2017: Information om utlottning av 

tre stycken Ebeco släpvagnar i samband med 

årsstämma 

• Den 5 april 2017: Information gällande köp av 

Ebeco-koncernen 

 

Utöver ovanstående händelser har det inte inträffat några 

väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning 

eller ställning på marknaden sedan offentliggörandet av 

årsredovisningen för 2016.  

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 

eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som 

motpart i några av Bolagets affärstransaktioner som är 

eller har varit ovanliga till sin karaktär eller med avseende 

på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad 

eller oavslutad. Revisorn har inte heller varit delaktig i 

några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har inte 

heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått 

borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 

styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller 

revisor i Bolaget. 

 

EasyFill AB 

(publ)

Enjoy Sales AB 
(100%)

Enjoy Sales AS 
(100%)

EasyFill Germany 
GmbH (100%)

EasyFill Southern 
Africa (50%)

EasyFill Holding 
LLC (100%)

EasyFill America 
LLC (50%)
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FÖRSÄKRINGAR 

Styrelsen bedömer att EasyFill har ett för verksamhetens 

bedrivande fullgott försäkringsskydd. Det finns dock ingen 

garanti för att Bolaget inte drabbas av förluster som inte 

täcks av dess försäkringar. 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM 

HÄNVISNING 

Denna bolagsbeskrivning består av, utöver föreliggande 

dokument, följande handlingar som är införlivade genom 

hänvisning. Kopior av följande handlingar kan granskas på 

EasyFills huvudkontor, Industrigatan 10, SE-840 60 Bräcke.  

 

• Historisk finansiell information för EasyFill 

(resultaträkning på sida 5, balansräkning på 

sidorna 6–7, kassaflödesanalys på sidorna 8–9), 

förvaltningsberättelse på sidorna 2–3 och 

noterna på sidorna 10–20 i årsredovisningen för 

2016. 

• Historisk finansiell information för EasyFill 

(resultaträkning på sida 6, balansräkning på 

sidorna 7–9, kassaflödesanalys på sidorna 10–

11), förvaltningsberättelse på sidorna 2–5 och 

noterna på sidorna 12–23 i årsredovisningen för 

2015. 

 

Revisionsberättelsen för helåret 2016 och 2015 går att 

finna på Bolagets hemsida. De delar av EasyFills års-

redovisning för 2016 och 2015 som inte införlivas anses 

inte vara relevanta för bolagsbeskrivningen. Förutom 

Bolagets reviderade årsredovisningar för 2016 och 2015 

har ingen information i bolagsbeskrivningen granskats 

eller reviderats av Bolagets revisor. Handlingarna finns 

även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.easyfill.se.  

 

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA 

FÖR INSPEKTION 

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på 

EasyFills hemsida, www.easyfill.se 

 

• Bolagsordning 

• Ny bolagsordning 

• Styrelsens redogörelse över apportegendom 

• Årsredovisning 2015 

• Årsredovisning 2016 

• Bolagsbeskrivning av Easyfill AB efter förvärvet 

av Ebeco AS 
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Skattefrågor i Sverige 

ALLMÄNT 

Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattningen av kapitalinkomster för 

privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid 

publiceringen av denna bolagsbeskrivning. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare 

om vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående beskrivning är tillämplig på i 

Sverige obegränsat skatteskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer 

och heller inte i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Bolaget 

tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt. 

  

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER  

Fysiska personer  
För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska 

dödsbon beskattas kapitalvinster och utdelningar i 

inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt på 30 

procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 

som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 

avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnitts-

metoden innebärande att anskaffningsvärdet för samtliga 

finansiella instrument av samma slag och sort ska 

beräknas gemensamt på grundval av faktiska anskaffnings-

utgifter med hänsyn till inträffade förändringar i inne-

havet. För marknadsnoterade aktier och dylikt kan, istället 

för genomsnittsmetoden, en schablonregel användas vid 

beräkning av omkostnadsbeloppet. Schablonregeln inne-

bär att 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för 

försäljningsutgifter används som omkostnadsbelopp. 

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra 

marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier 

(till exempel teckningsrätter och BTA) får dras av fullt ut 

mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma 

år på aktier och på marknadsnoterade värdepapper som 

beskattas som aktier (dock inte investeringsfonder som 

innehåller svenska fordringsrätter, så kallade ränte-

fonder). För kapitalförluster som inte dragits av mot vinst 

på marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper med-

ges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av 

förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 

medges reduktion av skatten samma år. Skattereduktion 

medges med 30 procent på underskott upp till 100 000 

SEK och med 21 procent på överskjutande del. Underskott 

kan inte ackumuleras för att skapa kvittningsmöjligheter 

senare beskattningsår.  

 

Juridiska personer  
För aktiebolag och andra juridiska personer är hela 

kapitalvinsten och utdelning skattepliktiga. Juridiska 

personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 

med 22 procent i statlig skatt. Avdrag för kapitalförluster 

på aktier som innehas som kapitalplacering medges 

endast mot kapitalvinster på aktiebeskattade värde-

papper. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det 

företag som gjort förlusten, kan det samma år dras av mot 

kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 

beskattas som aktier hos ett annat företag i samma 

koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan 

företagen och båda företagen begär det vid samma års 

taxering. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett 

år får sparas och dras av mot kapitalvinster under 

efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

Kapitalvinst och utdelning på så kallade näringsbetingade 

aktier är inte skattepliktiga. Kapitalförlust på 

näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla. För 

investmentbolag, handelsbolag och värdepappersfonder 

gäller särskilda skatteregler.  

 

Beskattning av utdelning  
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 

procent. För juridiska personer, utom dödsbon, är 

skattesatsen 22 procent. För vissa juridiska personer gäller 

särskilda regler. För aktiebolag och ekonomiska föreningar 

är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri. 

Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter 

dessutom att andelarna innehafts under en samman-

hängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit 

näringsbetingade hos innehavaren, samt att andels-

innehavet motsvarar minst tio procent av rösterna eller 

innehavet betingas av rörelse. Kravet på innehavstid 

måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om 

andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt 

kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till 

beskattning under ett senare beskattningsår. För fysiska 

personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 

innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 

procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten 

innehålls normalt av Euroclear – eller beträffande 

förvaltningsregistrerade aktier – av förvaltaren.  

 

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga 

i Sverige  
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning på 

aktier i svenska aktiebolag. Kupongskattesatsen är 30 

procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad 
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genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för 

undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupong-

skatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande 

förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren.  

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 

Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 

driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 

kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 

delägarrätter. Sådan aktieägare kan dock bli föremål för 

beskattning där denne har sin skatterättsliga hemvist. 

Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är 

begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 

beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de 

under det kalenderår då avyttringen sker eller under de 

tio närmast föregående kalenderåren vid något tillfälle har 

varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. 

Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 

genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder för 

undvikande av dubbelbeskattning.  
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