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VIKTIG INFORMATION OM ERBJUDANDET
Denna erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas 
noggrant innan beslut fattas beträffande erbjudandet från Mellby Gård AB, organisationsnummer 556280-6330 (”Mellby Gård”), genom 
Gusgus Förvaltnings AB, organisationsnummer 556726-1119 (”GFAB”). GFAB är indirekt helägt av Mellby Gård, som i sin tur ägs indi-
rekt av Rune Andersson med familj. Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning Mellby Gårds, genom GFAB, erbjudande till 
aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ), organisationsnummer 556450-9874 (”Hedson” eller ”Bolaget”), att överlåta 
samtliga aktier i Hedson till GFAB, vilket offentliggjordes den 1 april 2014 (”Erbjudandet”). Informationen i Erbjudandehandlingen avses 
vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att 
den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anled-
ning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen rörande Hedson på sidorna 14–24 i Erbjudandehandlingen 
har granskats av styrelsen för Hedson. GFAB garanterar inte att informationen häri avseende Hedson är korrekt eller fullständig och tar 
inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Förutom vad som framgår av revisorns rapport avseende sammandrag 
av finansiell information på sidan 25, eller annars uttryckligen anges, har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller revi-
derats av Hedsons eller GFAB:s revisorer.

Tillämplig lag och tvistelösning
Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på of-
fentliga uppköpserbjudanden i Sverige avseende aktier noterade på AktieTorget AB (”Aktietorget”). Svensk lag, Kollegiets för svensk 
bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag som handlas på vissa handelsplatt-
formar (”Takeover-reglerna”), Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande 
fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga upp-
köpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet. Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som 
uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 
Erbjudandehandlingen har inte godkänts av Finansinspektionen eller annan myndighet. 

Information till aktieägare i Hedson utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till (och inte heller godkänns accepter från) per-
soner vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas 
utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan do-
kumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller 
till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar 
i det landet. GFAB kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller 
indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås 
telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland, och Erbju-
dandet kan inte accepteras i eller från USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Följaktligen kommer inte 
och får inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat 
sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika 
eller Nya Zeeland. GFAB kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från USA, Aus-
tralien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare 
med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Banker, fondkommissionärer och 
andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller 
Nya Zeeland, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Inget i 
Erbjudandehandlingen utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja aktier i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lag 
eller annan föreskrift.

Oaktat det föregående förbehåller sig GFAB rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om 
GFAB, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Framtidsinriktad information
Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhål-
landen och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser 
historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”skall”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, 
”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller ne-
gationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland an-
nat uttalanden om Hedsons framtida affärsverksamhet som en följd av ett genomförande av Erbjudandet. Denna framtidsinriktade infor-
mation speglar GFAB:s nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för GFAB och dessa 
förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför GFAB:s 
kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då Erbjudandehandlingen offentlig-
görs och GFAB har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad 
information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga 
lagar och regler. 

Övrigt
Siffror som presenteras i denna erbjudandehandling har i förekommande fall avrundats. 



3

Innehåll

Erbjudandet 4

Bakgrund och motiv till Erbjudandet 6

Villkor och anvisningar för Erbjudandet 7

Information avseende Hedsons styrelses utvärdering 10

Skattefrågor i Sverige 11

Beskrivning av GFAB, Mellby Gård och Erbjudandets finansiering  13

Information om Hedson 14

Hedsons finansiella information i sammandrag 16

Aktiekapital och ägarförhållanden 20

Styrelse, ledande befattnings havare och revisorer 22

Hedsons bolagsordning 23

Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information 25

Redogörelse av Hedsons styrelse 26

Kontaktdetaljer 27

Erbjudandet i sammandrag
Pris per aktie: 16 kronor kontant1

Acceptfrist:  28 april 2014–23 maj 2014
Beräknad likviddag:  2 juni 2014

1  Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Hedson genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom 
ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeö-
verföring.
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erbjudandet

Den 1 april 2014 lämnade Mellby Gård AB (”Mellby 
Gård”), med säte i Malmö, genom det helägda bo-
laget Gusgus Förvaltnings AB (”GFAB”), med säte i 
Malmö, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hed-
son Technologies International AB (publ) (”Hedson” 
eller ”Bolaget”), att överlåta samtliga aktier i Hedson 
till GFAB (”Erbjudandet”). Aktierna i Hedson är upp-
tagna till handel på AktieTorget AB (”Aktietorget”). 

GFAB erbjuder 16 kronor kontant för varje aktie i 
Hedson. Det erbjudna vederlaget kommer att jus-
teras om Hedson genomför en utdelning eller annan 
värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen 
för Erbjudandet och kommer följaktligen att mins-
kas med ett motsvarande belopp per aktie för varje 
sådan utdelning eller värdeöverföring. Det finns inga 
utestående teckningsoptioner eller konvertibla skul-
debrev i Hedson.

Erbjudandet innebär:
•	 en premie om 23 procent jämfört med Backahill 

Utveckling AB:s erbjudande om 13,00 kronor per 
aktie i Hedson;2

•	 en premie om 52 procent jämfört med den volym-
viktade genomsnittskursen om 10,52 kronor per 
aktie i Hedson under de tre senaste månaderna 
före offentliggörandet av Backahill Utveckling 
AB:s erbjudande den 18 februari 2014;

•	 en premie om 21 procent jämfört med stäng-
ningskursen om 13,20 kronor per aktie i Hedson 
den 31 mars 2014, den sista handelsdagen före 
offentliggörandet av Erbjudandet.

•	 Erbjudandets totala värde är cirka 116 miljoner 
kronor.3

Erbjudandets fullständiga villkor beskrivs i avsnittet 
”Villkor och Anvisningar för Erbjudandet”.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas den 
28 april 2014 och avslutas den 23 maj 2014. Likvid-
dagen beräknas infalla omkring den 2 juni 2014, 
under förutsättning att villkoren för Erbjudandets 
fullföljande dessförinnan uppfyllts eller frånfallits. 
GFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfris-
ten för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunk-
ten för utbetalning av vederlag. Courtage utgår ej i 
Erbjudandet.

Förvärvet av Hedson kräver godkännande från re-
levanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga god-
kännanden förväntas erhållas omkring utgången av 
acceptfristen. 

För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som 
anges på sidorna 7–9 i Erbjudandehandlingen. 

Aktieägande i Hedson 
Varken GFAB, eller något annat bolag inom Mellby 
Gård-koncernen, äger eller kontrollerar för närva-
rande några aktier i Hedson och har inte förvärvat 
några aktier i Bolaget under de senaste sex måna-
derna före Erbjudandets offentliggörande.

GFAB kan under acceptfristen komma att förvärva, 
eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier 
i Hedson. Sådana förvärv eller överenskommelser 
skall ske i överensstämmelse med Takeover-regler-
na och svensk lag och offentliggöras i enlighet med 
tillämpbara regler.

Erbjudandets finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansierings-
villkor. GFAB kommer att finansiera Erbjudandet ge-
nom egna likvida medel och/eller aktieägarlån från 
Mellby Gård.

Åtaganden och stöd för Erbjudandet 
Aktieägare i Hedson, vilka sammantaget innehar 
4 494 812 aktier, motsvarande cirka 62,0 procent av 
aktierna i Hedson, har, enligt avtal med GFAB, för-
bundit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta 
sina aktier till GFAB i Erbjudandet. Dessa åtaganden 
är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett 
konkurrerande erbjudande avseende förvärv av ak-
tier i Hedson till ett pris om 17 kronor, eller mer, per 
aktie och att GFAB beslutar sig för att inte, inom fem 
bankdagar, därefter justera Erbjudandet till ett pris 
som åtminstone motsvarar priset i det konkurreran-
de erbjudandet.

Avtal med Hedson
Den 4 april 2014 ingick Mellby Gård en sekretessför-
bindelse, gentemot Hedson, med avseende på till-
handahållande av viss icke-offentliggjord finansiell 

2  Backahill Utveckling AB lämnade den 18 februari 2014 ett kontanterbjudande om 13,00 kronor per aktie, avseende samtliga aktier  
i Hedson.

3 Baserat på 7 254 000 utstående aktier.
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Erbjudandet

och verksamhetsrelaterad information om Hedson 
som underlag för bl.a. en konkurrensrättslig analys.

Intressekonflikter
I enlighet med pressmeddelande från Hedson den 4 
april 2014 deltar styrelseledamöterna Fredrik Hans-
son och Anders Nelson inte i styrelsens handlägg-
ning av Erbjudandet. Detta mot bakgrund av att 
styrelseordföranden i Hedson, Fredrik Hansson, 
bl.a. har uppdrag som styrelseledamot i Roxtec AB, 
vilket ingår i Mellby Gård-koncernen, och att Backa-
hill AB, vari styrelseledamoten Anders Nelson är VD, 
har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Due diligence
Varken Mellby Gård eller GFAB har utfört någon due 
diligence av Hedson utan utvärderat sitt intresse för 
Bolaget enbart baserat på publik information.

Iakttagande av Takeover-reglerna
Svensk lag, Takeover-reglerna, Aktiemarknads-
nämndens besked om tolkning och tillämpning 
av Takeover-reglerna och – i förekommande fall 
– Aktie marknadsnämndens tidigare besked om 
tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskom-
mittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är 
tillämpliga på Erbjudandet. Svensk lag är tillämplig 
på de avtal som till följd av Erbjudandet ingåtts, eller 
ingås, med aktieägare i Hedson. 

Erbjudandet är lämnat i enlighet med Takeover-
reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i 
anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans.
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bakgrund och motIv tIll 
erbjudandet

Hedson är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning till eftermark-
naden för bilindustrin. 

GFAB är ett indirekt helägt dotterbolag till Mellby Gård, som anser att Hedson är ett konkurrenskraftigt kva-
litetsföretag som har utvecklats väl under nuvarande huvudägare. Mellby Gård har bred erfarenhet från att 
genomföra lyckade tillväxtstrategier i samarbete med styrelser och ledningsgrupper. Med avsikt att låta Hed-
sons ledning helt fokusera på att driva och utveckla rörelsen i privat regi har Mellby Gård nu, genom GFAB, 
beslutat att lämna ett kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Hedson.

Mellby Gård förutser inte några väsentliga förändringar i den nuvarande strategin och inriktningen av Hed-
sons verksamhet eller några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för de anställda eller för 
anställningar vid de platser där Hedson idag bedriver verksamhet. 

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. GFAB kommer att finansiera Erbjudandet genom 
egna likvida medel och/eller aktieägarlån från Mellby Gård. Mellby Gård har en stark resultat- och balansräk-
ning och har som praxis att alltid arbeta med konservativ och ansvarsfull belåningsgrad.

Hedson har bevisligen lyckats etablera sig på flera internationella marknader, och det är Mellby Gårds avsikt 
att såväl stärka dess närvaro i dessa marknader som att arbeta för ytterligare geografisk expansion. Mellby 
Gård har bred erfarenhet av att internationalisera Sverigebaserade, industriella företag på den globala mark-
naden.

Mellby Gård är en långsiktig ägare och har sedan starten för mer än 25 år sedan avyttrat endast ett fåtal verk-
samheter. Således är det Mellby Gårds avsikt att äga, stödja och utveckla Hedson under lång tid framöver. 

I övrigt hänvisas till informationen i Erbjudandehandlingen som har upprättats av styrelsen för GFAB i anled-
ning av Erbjudandet.

Beskrivningen av Hedson på sidorna 14–24 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Hedson. 
I enlighet med vad som framgår på sidan 25 har Hedsons revisor granskat och uttalat sig om den histo-
riska finansiella informationen i sammandrag som presenteras på sidorna 16–19. Förutom med avseende på 
nämnda redogörelser försäkras att, såvitt GFAB känner till, de uppgifter som lämnas i Erbjudandehandlingen 
överensstämmer med faktiska förhållanden.

Malmö den 25 april 2014

Gusgus Förvaltnings AB
Styrelsen
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vIllkor och anvIsnIngar för 
erbjudandet

Erbjudandet
GFAB erbjuder 16 kronor kontant för varje aktie i 
Hedson. Det erbjudna vederlaget kommer att jus-
teras om Hedson genomför en utdelning eller annan 
värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen 
för Erbjudandet och kommer följaktligen att mins-
kas med ett motsvarande belopp per aktie för varje 
sådan utdelning eller värdeöverföring. Courtage 
kommer ej att uttas för accept av Erbjudandet. 

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning 

att GFAB blir ägare till aktier motsvarande mer än 
90 procent av aktierna i Hedson efter full utspäd-
ning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande 
att förvärva aktier i Hedson på villkor som för 
Hedsons aktieägare är förmånligare än de villkor 
som gäller enligt Erbjudandet;

3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av 
Hedson erforderliga tillstånd, godkännanden, 
beslut och andra åtgärder från myndigheter eller 
liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, 
har erhållits på för GFAB acceptabla villkor eller 
att tillämpliga tidsfrister eller vänteperioder hän-
förliga därtill har löpt ut eller avslutats;

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Hed-
son helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen 
försvåras till följd av lagstiftning eller annan reg-
lering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut 
eller motsvarande omständighet, som föreligger 
eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför 
GFAB:s kontroll och vilken GFAB inte rimligen 
hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudan-
dets offentliggörande;

5. att inga omständigheter, som GFAB inte hade 
kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets 
offentliggörande, har inträffat som väsentligt 
negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt 
negativt påverka, Hedsons försäljning, resultat, 
likviditet, eget kapital eller tillgångar;

6. att GFAB inte upptäcker att information som of-
fentliggjorts av Hedson eller på annat sätt till-
handahållits av Hedson till GFAB är felaktig eller 
vilseledande i något väsentligt avseende, eller 
upptäcker att information om väsentlig omstän-

dighet som borde ha offentliggjorts av Hedson 
inte har blivit offentliggjord; och

7. att Hedson inte vidtar några åtgärder som är äg-
nade att försämra förutsättningarna för Erbjudan-
dets lämnande eller genomförande.

GFAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet 
för det fall det står klart att något av ovanstående 
villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser 
villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande 
endast ske om den bristande uppfyllelsen är av vä-
sentlig betydelse för GFAB:s förvärv av Hedson. 

GFAB förbehåller sig rätten att helt eller delvis från-
falla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, 
inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Er-
bjudandet vid en lägre acceptansnivå. 

Accept 
Aktieägare i Hedson vars aktier är direktregistrerade 
hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som 
önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden 
från och med den 28 april 2014 till och med den 23 
maj 2014 klockan 17.00 underteckna och lämna in 
korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt for-
mulär till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Hedson
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se/hedson

Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller 
sändas med post i bifogat svarskuvert i god tid före 
sista anmälningsdag för att kunna vara Erik Penser 
Bankaktiebolag tillhanda senast klockan 17.00 den 
23 maj 2014. Anmälningssedel kan även lämnas till 
bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sveri-
ge för vidarebefordran eller skickas med post till Erik 
Penser Bankaktiebolag.
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Villkor och anvisningar för Erbjudandet

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Hedson fram-
går av den förtryckta anmälningssedel som sänts ut 
tillsammans med Erbjudandehandlingen till direkt-
registrerade aktieägare i Hedson. Aktieägare bör 
själv kontrollera att de förtryckta uppgifterna på an-
mälningssedeln är korrekta.

Observera att felaktiga eller ofullständiga an-
mälningssedlar kan komma att lämnas utan av-
seende.

Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Erik 
Penser Bankaktiebolag, se ovan för kontaktuppgif-
ter.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare i Hedson vars aktier är förvaltarregistre-
rade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, 
erhåller varken Erbjudandehandlingen eller förtryckt 
anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället 
kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av 
Erbjudandehandlingen. Anmälan ska ske i enlighet 
med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav
Är aktier i Hedson pantsatta i Euroclear-systemet 
måste såväl aktieägaren som panthavaren under-
teckna anmälningssedeln samt bekräfta att pant-
rätten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten 
måste således vara avregistrerad i Euroclear-sys-
temet avseende berörda aktier i Hedson när dessa 
ska levereras till GFAB.

Bekräftelse och överföring av aktier i 
Hedson till spärrade VP-konton
Efter det att Erik Penser Bankaktiebolag mottagit 
och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kom-
mer aktierna i Hedson att överföras till ett för varje 
aktieägare i Hedson nyöppnat spärrat VP-konto, 
så kallat apportkonto. I samband därmed skickar 
Euro clear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal 
aktier i Hedson som utbokats från det ursprungliga 
VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal ak-
tier i Hedson som inbokats på det nyöppnade spär-
rade VP-kontot.

Redovisning av likvid
Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart 
GFAB offentliggjort att villkoren för Erbjudandet 
uppfyllts eller GFAB eljest beslutat att fullfölja Er-

bjudandet. Under förutsättning att sådant offent-
liggörande sker senast omkring den 23 maj 2014, 
beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas om-
kring den 2 juni 2014. Redovisning sker genom att 
de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräk-
ningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker 
redovisning genom respektive förvaltare.

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto 
som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktie-
ägare i Hedson som inte har något avkastningskon-
to knutet till sitt VP-konto eller vars avkastningskon-
to är ett bankgiro- eller plusgirokonto, kommer att 
tillsändas en förfrågan om bankkonto. Bankkonto-
förfrågan ifylles och returneras till Erik Penser Bank-
aktiebolag enligt instruktioner i brevet. I samband 
med redovisning av likvid utbokas aktierna i Hedson 
från det spärrade kontot som därmed avslutas. VP-
avi som redovisar utbokningen från det spärrade 
VP-kontot skickas ej ut.

Observera att även om aktierna i Hedson är pant-
satta sker utbetalning till avkastningskontot el-
ler enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

Rätt till förlängning av Erbjudandet 
m.m.
GFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfris-
ten för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunk-
ten för redovisning av likvid. Meddelande om sådan 
förlängning eller senareläggning kommer att offent-
liggöras av GFAB genom pressmeddelande i enlig-
het med tillämpliga regler och bestämmelser. 

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i Hedson har rätt att återkalla gjord ac-
cept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande 
ska en skriftlig återkallelse ha kommit Erik Penser 
Bankaktiebolag (adress enligt ovan) tillhanda innan 
GFAB har offentliggjort att villkoren för Erbjudan-
dets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offent-
liggörande inte skett under acceptfristen, senast 
klockan 17.00 sista dagen i acceptfristen. Aktie-
ägare i Hedson vars aktier är förvaltarregistrerade 
och som önskar återkalla avgiven accept av Erbju-
dandet ska göra det i enlighet med instruktioner från 
förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudan-
det villkor för Erbjudandet som GFAB förbehållit sig 
rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla avgiven 
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Villkor och anvisningar för Erbjudandet

accept gälla på motsvarande sätt även under sådan 
förlängning av Erbjudandet.

Tvångsinlösen och avnotering
För det fall GFAB, i samband med Erbjudandet el-
ler på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av 
aktierna i Hedson avser GFAB att påkalla inlösen i 
enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva 
samtliga utestående aktier i Hedson. I samband 
härmed avser GFAB verka för att Hedson-aktien av-
noteras från Aktietorget.

Frågor rörande Erbjudandet
Vid frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta 
Erik Penser Bankaktiebolag på telefon 08-463 80 00. 
Information finns även tillgänglig på Erik Penser 
Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se/hedson 
och Mellby Gårds hemsida www.mellby-gaard.se.

Förvärv av aktier utanför Erbjudandet
GFAB och dess närstående bolag, rådgivare, mäk-
lare eller andra personer som agerar för eller på 
uppdrag av GFAB kan från tid till annan, köpa eller 
vidta åtgärder för att köpa aktier i Hedson annat 
än under Erbjudandet från det att Erbjudandet of-
fentliggjordes till utgången av acceptfristen av Er-
bjudandet eller därefter, inklusive förvärv på den 
öppna marknaden till rådande priser eller i privata 
transaktioner till förhandlade priser. Alla sådana för-
värv kommer att ske i enlighet med tillämpliga lagar, 
regler och förordningar. Inga sådana förvärv får ske 
till högre priser än vederlaget i Erbjudandet eller på 
villkor som är mer förmånliga än de som erbjuds en-
ligt Erbjudandet, om inte ersättningen i Erbjudandet 
ökas med motsvarande belopp, respektive villkoren 
i Erbjudandet anpassas. All information om sådana 
förvärv kommer att offentliggöras i den utsträckning 
som erfordras. 
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InformatIon avseende hedsons 
styrelses utvärderIng

Hedsons styrelses uttalande om Erbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna II. 19 har ej offentliggjorts i så-
dan tid att det kunnats redogöras för i Erbjudandehandlingen. I enlighet med pressmeddelande från Hedson 
(återgivet nedan) avser styrelsen i Hedson att senast två veckor före accepttidens utgång offentliggöra sin 
uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning.  

 

Pressmeddelande                  Malmö den 1 april 2014 

Styrelsen för Hedson Technologies International AB (publ) utvärderar 
kontanterbjudandet från Mellby Gård 

Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) har idag den 1 april 2014 genom det helägda dotterbolaget 
Gusgus Förvaltnings AB (”GFAB”) offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson 
Technologies International AB (”Hedson”) att överlåta samtliga sina aktier i Hedson till GFAB till 
ett pris av 16,00 kronor kontant per aktie i Hedson (”Erbjudandet”).  

Mellby Gård har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras kort före 
inledningen av acceptfristen omkring den 28 april 2014. Vidare har Mellby Gård preliminärt 
angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 23 maj 2014. 

Av pressmeddelandet från Mellby Gård framgår att aktieägare i Hedson, vilka tillsammans 
innehar 4 494 812 aktier, motsvarande cirka 62,0 procent av aktierna, enligt avtal med GFAB 
har förbundit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till GFAB i Erbjudandet. 

Styrelsen avser att senast två veckor före acceptfristens utgång återkomma med sin uppfattning 
om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning. 

För mer information vänligen kontakta: 

Fredrik Hansson, styrelseordförande Hedson Technologies International AB, 
pfr.hansson@gmail.com, tel. +46 73 331 3076, 

Peter Löprick, CEO Hedson Technologies International AB, peter.loeprick@hedson.se,  
tel. +49 172 561 5890 eller 

Jörn Henrikson, CFO Hedson Technologies International AB, jorn.henrikson@hedson.se,  
tel. +46 40 53 42 62 

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

Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.  De svenska verksamheterna finns i Malmö och 
Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike och Nordamerika. 

 Hedson Technologies International AB (publ.) är noterat på AktieTorget och har ca 2 000 aktieägare.  
www.hedsontechnologies.se
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skattefrågor I sverIge

I detta avsnitt sammanfattas de skatteeffekter som enligt nu gällande lagstiftning kan uppkomma med an-
ledning av Erbjudandet till aktieägarna i Bolaget. Sammanfattningen riktar sig till aktieägare i Bolaget som 
är fysiska och juridiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Det som 
beskrivs nedan är inte uttömmande och berör inte samtliga skatteeffekter som kan aktualiseras, utan inne-
håller information av generell karaktär. Exempelvis berörs inte de särskilda regler som gäller för så kallande 
kvalificerade aktier i fåmansföretag eller juridiska personer vars aktieinnehav räknas som lagertillgångar i en 
näringsverksamhet. Ej heller berörs de särskilda skattekonsekvenser som kan uppkomma för vissa kategorier 
av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag och investmentfonder.

Den skattemässiga bedömningen för varje enskild aktieägare måste ske utifrån dennes specifika situation. 
Varje aktieägare rekommenderas att rådfråga skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan upp-
komma med anledning av Erbjudandet, exempelvis på grund av utländska skatteregler och skatteavtal.

Kapitalvinst
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer 
aktier i Bolaget blir i regel föremål för kapitalvinst-
beskattning. Vid försäljning kan en kapitalvinst eller 
kapitalförlust uppstå. En kapitalvinst beräknas som 
skillnaden för ersättningen för sålda aktier (efter av-
drag för eventuella försäljningsutgifter) och omkost-
nadsbeloppet (det skattemässiga anskaffningsvär-
det för aktierna). Omkostnadsbeloppet fastställs 
genom den så kallade genomsnittsmetoden, vilket 
innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga ak-
tier av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med beaktande av förändringar i innehavet. I fråga 
om marknadsnoterade aktier får som alternativ till 
genomsnittsmetoden den så kallade schablonme-
toden användas. Det innebär att omkostnadsbe-
loppet bestäms till 20 procent av ersättningen vid 
försäljningen (efter avdrag för eventuella försälj-
ningsutgifter).

Fysiska personer
För fysiska personer beskattas en kapitalvinst på 
marknadsnoterade aktier normalt i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. Vid ka-
pitalförlust är i regel 70 procent av kapitalförlusten 
avdragsgill mot annan skattepliktig inkomst i in-
komstslaget kapital. Dock kan en kapitalförlust på 
marknadsnoterade aktier i sin helhet dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på andra marknads-
noterade delägarrätter (med undantag för andelar i 
investeringsfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder) och onote-
rade andelar.

En kapitalvinst eller kapitalförlust på onoterade 
aktier i svenska aktiebolag och utländska juridiska 
personer beskattas enligt samma principer som 

gäller för marknadsnoterade aktier. Dock kvoteras 
kapitalvinsten vid beskattningen till fem sjättede-
lar. Vid en motsvarande kapitalförlust är även kvitt-
ningsrätten begränsad till fem sjättedelar. Om kapi-
talförluster är hänförliga till såväl marknadsnoterade 
som onoterade aktier ska förlusten som uppstått på 
marknadsnoterade aktier dras av först. Kapitalför-
lust på onoterade aktier i svenska aktiebolag och 
utländska juridiska personer får dras av mot övriga 
kapitalinkomster med fem sjättedelar av 70 procent.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges skattereduktion på skatt som belöper på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fas-
tig hets skatt och kommunal fastighetsavgift. Skatte-
reduktionen uppgår till 30 procent av underskott 
som inte överstiger 100 000 kr och 21 procent av 
överskjutande del. Underskott kan bara utnyttjas 
det år de uppkommer och kan därför inte sparas till 
senare år.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer be-
skattas en kapitalvinst som regel i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 pro-
cent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas 
enligt samma regler som gäller för fysiska personer 
(se avsnittet ”fysiska personer” ovan). En avdrags-
gill kapitalförlust på aktier kan enbart dras av mot en 
skattepliktig kapitalvinst på andra delägarrätter. Un-
der vissa förutsättningar är det även möjligt att dra 
av en kapitalförlust mot en skattepliktig kapitalvinst 
på delägarrätter hos andra aktiebolag inom samma 
koncern. Kapitalförluster som inte kan utnyttjas un-
der ett beskattningsår sparas till nästkommande år 
utan begränsning i tiden.
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Skattefrågor i Sverige

Utländska aktieägare
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sve-
rige och som inte bedriver näringsverksamhet från 
ett fast driftställe i Sverige blir som huvudregel inte 
föremål för svensk beskattning vid en aktieförsälj-
ning. Beskattning kan dock aktualiseras i säljarens 
hemviststat. Gällande begränsat skattskyldiga fy-
siska personer kan de i vissa fall bli föremål för be-
skattning vid avyttring av aktier om de vid något till-
fälle under det kalenderår då försäljningen sker eller 
under något av de föregående tio kalenderåren har 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Denna beskattningsrätt är i många fall inskränkt på 
grund av skatteavtal mellan Sverige och hemvist-
staten. Vid aktieavyttring enligt Erbjudandet utgår 
ingen svensk kupongskatt. 
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beskrIvnIng av gfab, mellby gård 
och erbjudandets fInansIerIng 

Gusgus Förvaltnings AB (org.nr 556726-1119) 
(GFAB) är ett svenskt aktiebolag med säte i Malmö 
kommun och dess adress är c/o Mellby Gård AB, 
Box 5322, 200 72 Malmö. Bolaget är indirekt helägt 
av Mellby Gård som i sin tur indirekt ägs av Rune 
Andersson med familj. GFAB bildades den 14 febru-
ari 2007 och registrerades hos Bolagsverket den 13 
mars 2007. GFAB har bedrivit verksamhet genom 
att vara delägare i Handelsbolaget Milano i Malmö 
som i sin tur drivit handel med värdepapper. I övrigt 
är det ett vilande bolag och har så varit under de se-
naste åren. 

Mellby Gård-koncernen grundades 1986 av Rune 
Andersson och är idag en internationell familjeägd 
koncern där Johan Andersson är verkställande di-
rektör och koncernchef. Moderbolaget Mellby Gård 
AB (org.nr. 556280-6330) (Mellby Gård) har sitt säte 
i Malmö. Mellby Gård består huvudsakligen av två 
verksamhetsgrenar; Jordbruk & Skog och därtill 
förenlig verksamhet, samt Privata & Noterade bo-
lag. För verksamhetsåret 2012/2013 (juli-juni) hade 
Mellby Gård en omsättning på 4,6 miljarder kronor. 
Vinst före skatt samma år var ca 550 miljoner kronor, 
eget kapital uppgick per den 30 juni 2013 till 5,5 mil-
jarder kronor.

Mellby Gård-koncernen består utav ett antal rörel-
sedrivande dotterbolag och intressebolag vilka är 
organiserade under Mellby Gård AB. Mellby Gård 
AB grundades den 15 juni 1986 och registrera-
des hos bolagsverket den 2 juli 1986. Mellby Gård 
AB:s koncernbolag i bokstavsordning: BM Agri AB 
(40%), Cale Holding AB, Duni AB (29,9%), Excali-
bur Värdepappersfond AB (45%), Feralco AB, Flash 
AB, KappAhl (20,3%), Meet Your Future Group AB 
(30%), Roxtec AB, Smarteyes International AB, Sö-
derberg & Haak Maskin AB samt Älvsbyhus Intres-
senter AB (50%).

För ytterligare information vänligen se: www.mellby-
gaard.se 

Erbjudandet är inte föremål för något finansierings-
villkor. GFAB kommer att finansiera Erbjudandet ge-
nom egna likvida medel och/eller aktieägarlån från 
Mellby Gård.
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InformatIon om hedson

Nedan följer en övergripande beskrivning av Hed-
son. Informationen i denna beskrivning bygger på av 
Hedson offentliggjord tillgänglig information. 

Kort om verksamheten
Bolaget är ett miljöteknikföretag och världsledande 
leverantör av tvätt- tork- och lyftutrustning för fram-
förallt lackerings- och däckverkstäder. Torkutrust-
ning säljs också för bredare industriapplikationer. 
Hedsonprodukterna säljs under de globala varu-
märkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. Varumär-
kena är välkända bland professionella användare, 
och deras position har byggts upp under lång tid ge-
nom konsekventa satsningar på produktutveckling, 
distribution, marknadsföring och service. Bolaget 
har dotterbolag i Sverige, Tyskland, Frankrike och 
Nordamerika. Hedson-gruppen har en global när-
varo i 60 länder och omsatte 2013 cirka 232 MSEK.

Vision
Bolaget är och skall fortsätta att vara den globala 
marknadsledaren inom sina produktnischer och 
fortsätta att växa genom att addera nya produkt-
områden eller kundgrupper som anknyter till nuva-
rande verksamhet.

Affärsidé
Bolaget utvecklar och säljer tvätt-, tork- och lyftut-
rustningar till lackerings- och däckverkstäder samt 
till bilindustrin och annan industri.

Övergripande mål och strategier
Tillväxten skall långsiktigt vara en intäktsökning 
med 10 procent per år och lönsamheten (EBIT) skall 
överstiga 9 procent av omsättningen. Tillväxten 
skall ske organiskt och genom förvärv.

Verksamhetsområden
Verksamheten är indelad i följande tre affärsområ-
den:

Tvätt
Affärsområde Tvätt består av affärssegmenten lack 
och däck, under vilka varumärkena Drester och Her-
kules ingår. Genom kontinuerlig produktutveckling 
och långsiktig uppbyggnad av försäljningskanaler 
är dessa varumärken de högst ansedda inom res-
pektive segment.

Lacksegmentet innehåller produkter till lackerings-
verkstäder, till exempel sprutpistoltvättar, lösnings-
medelsdestillatorer och utsugssystem. Lackseg-
mentet inkluderar även flertalet produkter som säljs 
under private label, framförallt i USA och Frankrike. 
Däcksegmentet innehåller produkter till däckverk-
städer, främst hjultvättar. Hjultvättarna marknads-
förs under de egna varumärkena Drester och Her-
kules, och säljs även som private label i framför allt 
Tyskland.

Inom affärssegmentet lack har det under 2013 skett 
en större lansering av en ny linje sprutpistoltvättar 
med avsikt att försvara positionen på den amerikan-
ska marknaden. Inom affärssegmentet däck, pågår 
för närvarande ett större utvecklingsprojekt.

Bilförsäljningen av större bilar, främst av typ SUV 
(stadsjeepar), med större och tyngre däck har konti-
nuerligt ökat de sista åren, vilket i sin tur ställer krav 
på däckverkstädernas hantering av desamma. Det 
pågående hjultvättsprojektet skall bl.a. möta och 
tillgodose dessa nya krav. Affärsområde tvätt som 
helhet uppvisar en ökning som är hänförbar till af-
färssegment lack där försäljningen av sprutpistol-
tvättar till den amerikanska marknaden har ökat un-
der 2013 från relativt låga nivåer under 2012. 2013 
hade affärsområdet en försäljning på 90 MSEK, vil-
ket motsvarar 39 procent av den totala försäljningen 
för samma period.

Tork
Affärsområde Tork består av två affärssegment, 
fordonstork och industritork. I affärssegment for-
donstork erbjuds ett brett produktsortiment omfat-
tande såväl mindre mobila enheter som större fasta 
installationer under varumärkena IRT och Trisk. Af-
färssegment industritork arbetar i huvudsak med 
industriella applikationer och specialdesignade pro-
dukter för bil, flyg- och övrig industri.

Inom affärsområdet pågår utvecklingsarbeten för 
att kontinuerligt möta marknadens krav på nya tork-
teknologier för bl.a. billacker, t.ex. ultraviolett tork-
ning, men även inom andra industriapplikationer. 
Affärsområdet uppvisar snarlika volymer jämfört 
med fjärde kvartalet 2012 för samtliga produktgrup-
per. 2013 hade affärsområdet en försäljning på 82 
MSEK, vilket motsvarar 35 procent av den totala för-
säljningen.
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Lyft
Affärsområdet Lyft utgörs framför allt av billyftar, 
men även personlyftar, uteslutande till karosseri- 
och lackverkstäder under varumärket Herkules. 
Billyftarna har till uppgift att lyfta fordon till ”arbets-
bänkshöjd” för att möjliggöra arbete på ett ergono-
miskt riktigt och effektivt sätt. Personlyftarna drivs 
precis som fordonslyftarna med tryckluft och an-
vänds främst i samband med lackering och förbe-

redelse för lackering. Produkterna inom segmentet 
kännetecknas av en ovanlig lyftteknik som baseras 
på en speciell luftbälg som drivs på tryckluft. Detta 
möjliggör en låg underhållskostnad, lång livslängd 
och miljövänliga egenskaper.

För 2013 hade affärsområdet en försäljning på 60 
MSEK, vilket motsvarar 26 procent av den totala för-
säljningen.

Försäljning per affärsområde 
januari–december

Belopp i MSEK 2013 2012 2011

Tvätt 90 91 123

Tork 82 84 79

Lyft 60 67 67

Total 232 242 269
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hedsons fInansIella InformatIon 
I sammandrag

Nedan presenteras Hedsons finansiella utveckling i sammandrag för perioden 1 januari 2011 – 31 december 
2013. Samtliga nedanstående helårssiffror är upprättade i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU, Årsredovisningslagen och Rådet för finan-
siell rapportering (RFR) – RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncernen”. Samtliga helårssiffror 
för åren 2011, 2012 och 2013 är reviderade. Informationen för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 är häm-
tade ur Hedsons årsredovisningar för 2011, 2012 respektive 2013. Den finansiella informationen som återges 
i tabellerna nedan bör läsas i anslutning till kompletterande information i respektive årsredovisning. Historisk 
finansiell rapportering i sin helhet går att ladda ner från Bolagets hemsida, www.hedsontechnologies.se.

Resultaträkning i sammandrag för koncernen
januari-december

Belopp i TSEK 2013 2012 2011

Nettoomsättning 232 247 241 680 268 622

Övriga rörelseintäkter 7 308 6 597 9 580

Summa 239 555 248 277 278 202

Rörelsens kostnader

Råmaterial och förbrukningsmaterial –90 144 –90 783 –110 991

Övriga externa kostnader –44 969 –52 768 –51 274

Personalkostnader –80 227 –82 820 –81 272

Av- och nedskrivningar –6 576 –36 802 –6 759

Övriga rörelsekostnader –2 112 –3 183 –5 532

Rörelseresultat 15 527 –18 079 22 374

Ränteintäkter och liknande resultatposter 163 98 154

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 627 –2 986 –3 892

Resultat efter finansiella poster 14 063 –20 967 18 636

Skatt –2 637 –2 134 –5 055

Årets resultat 11 426 –23 101 13 581
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Hedsons finansiella information i sammandrag

Balansräkning i sammandrag för koncernen
januari–december

Belopp i TSEK 2013 2012 2011

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggnings tillgångar 49 378 51 621 84 959

Materiella anläggningstillgångar 6 578 7 701 7 793

Finansiella anläggningstillgångar 1 897 1 818 4 815

Summa anläggningstillgångar 57 853 61 140 97 567

Omsättningstillgångar

Varulager 41 898 49 340 47 713

Kundfordringar 32 114 28 391 34 209

Övriga fordringar 2 480 6 409 6 860

Likvida medel 16 290 6 660 7 232

Summa omsättningstillgångar 92 782 90 800 96 014

Summa tillgångar 150 635 151 940 193 581

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 78 166 66 609 91 157

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 9 069 14 374 21 130

Övriga långfristiga skulder – – 3 500

Avsättningar 10 153 10 377 11 891

Summa långfristiga skulder 19 222 24 751 36 521

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 18 314 26 877 31 029

Leverantörsskulder 14 730 15 239 14 083

Övriga kortfristiga skulder 16 888 15 371 17 946

Övriga avsättningar 3 315 3 093 2 845

Summa kortfristiga skulder 53 247 60 580 65 903

Summa eget kapital och skulder 150 635 151 940 193 581
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Hedsons finansiella information i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen
januari–december

Belopp i TSEK 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 19 892 15 890 24 024

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 3 717 140 –9 438

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 609 16 030 14 586

Investeringar i anläggnings tillgångar –4 064 –5 131 –6 449

Avyttring Reha-verksamhet 4 336 0 0

Försäljning av anläggnings tillgångar 312 366 211

Investeringar i dotterbolag 0 –1 500 –1 994

Kassaflöde från investeringsverksamheten 584 –6 265 –8 232

Upptagna lån och amortering –14 563 –10 337 –4 666

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –14 563 –10 337 –4 666

Periodens kassaflöde 9 630 –572 1 688

Likvida medel vid periodens början 6 660 7 232 5 544

Omräkningsdifferens – – –

Likvida medel vid periodens slut 16 290 6 660 7 232
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Hedsons finansiella information i sammandrag

Nyckeltal för koncernen
januari–december

2013 2012 2011

Operativa nyckeltal

Rörelsemarginal, % 6,7 –7,5 8,3

Vinstmarginal, % 6,1 –8,7 6,9

Räntabilitet på operativt  

kapital, % 15,6 neg 17,2

Räntabilitet på eget kapital, % 16,0 neg 15,8

Soliditet, % 52,2 43,8 47,1

Antal anställda, medeltal 151 156 154

Data per aktie

Eget kapital per aktie, kronor 10,78 9,18 12,57

Resultat per aktie, kronor 1,58 –3,18 1,87

Utdelning per aktie, kronor – – –

Antal utstående aktier vid årets/periodens slut, tusental 7 254 7 254 7 254

       

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Räntabilitet på operativt kapital
Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansnetto minskat med betald och uppskjuten skatt hänförlig till under året gjorda boksluts-
dispositioner i procent av genomsnittligt eget kapital. Vid beräkning av uppskjuten skatt har en skattesats om 
22,0 procent använts.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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aktIekapItal och 
ägarförhållanden

Hedsons aktie är listad på Aktietorget och handlas under symbolen HEDS. 

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2013 till 21 762 000 kronor. Aktiekapitalet var fördelat på 
7 254 000 aktier med ett kvotvärde om 3 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman 
och samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Hedson innehar inga egna aktier. 

Aktiekapitalets utveckling
Registrerade aktier, antal Aktiekapital, SEK

År Förändring/Transaktionstyp Förändring Totalt  Förändring Totalt

Kvot-

värde

2004 Apportemission 176 876 522 396 222 616 17 687 652 39 622 262 0,100

2004 Kontantemission 65 217 392 461 440 008 6 521 739 46 144 001 0,100

2005 Nyemission 22 009 992 483 450 000 2 200 999 48 345 000 0,100

2005 Nyemission 9 950 000 493 400 000 995 000 49 340 000 0,100

2005 Nyemission 25 000 000 518 400 000 2 500 000 51 840 000 0,100

2005 Minskning av aktiekapitalet – 518 400 000 –11 923 200 39 916 800 0,077

2005 Nyemission 100 000 000 618 400 000 7 700 000 47 616 800 0,077

2007 Nyemission 91 600 000 710 000 000 7 053 200 54 670 000 0,077

2007 Omvänd split 1:100 –702 900 000 7 100 000 – 54 670 000 7,70

2009 Minskning av aktiekapitalet – 7 100 000 –33 370 000 21 300 000 3,00

2011 Nyemission 154 000 7 254 000  462 000 21 762 000 3,00

Aktieägare
Antalet aktieägare i Hedson uppgick per den sista december 2013 till 1 972 stycken. 

Bolagets 10 största aktieägare per den 28 december 2013 
Aktieägare Totalt antal aktier Innehav, % Röster, %

Backahill Utveckling 1 651 587 22,8 22,8

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 017 884 14,0 14,0

Carl-Eric Hansson Förvaltning AB 391 275 5,4 5,4

Svenska Handelsbanken SA 362 725 5,0 5,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB 317 490 4,4 4,4

SEB LIFE (Ireland) Ass. Co Ltd 232 843 3,2 3,2

Mikael Lange med bolag 174 000 2,4 2,4

Pia Larsson 170 382 2,3 2,3

Henrik Hedman 159 925 2,2 2,2

Six SIS AG, W8IMY 147 000 2,0 2,0

10 största aktieägarna 4 625 111 63,8 63,8

Övriga 2 628 889 36,2 36,2

Totalt 7 254 000 100,0 100,0

Källa: Euroclear.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieägaravtal etc.
Såvitt Hedsons styrelse känner till finns det inga ak-
tieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieä-
gare i Hedson i syfte att skapa ett gemensamt infly-
tande över Hedson.

Utdelningspolicy
Aktieutdelning ska, enligt de finansiella målen, lång-
siktigt uppgå till mellan 25–30 procent av Hedsons 
vinst efter skatt. För räkenskapsåret 2013 föreslås 
emellertid ingen utdelning.

Aktiekursutveckling
Hedsons aktie är sedan den 26 juli 2000 listad på 
Aktietorget och handlas under kortnamnet HEDS 
med ISIN-kod SE0000458390. Diagrammet nedan 
illustrerar utvecklingen för Hedsons aktie under de 
senaste tolv månaderna före Erbjudandets offent-
liggörande den 1 april 2014.

Innehav av egna aktier
Hedson innehar inga egna aktier.

Bemyndigande att besluta om 
emission, återköp eller överlåtelse av 
egna aktier
På årsstämman 2013 bemyndigades styrelsen att 
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till 
ett högsta sammanlagt antal om 725 400 nomi-
nellt med en ökning av aktiekapitalet av som mest 
2 176 200 kronor. Emissionskursen skall vara mark-
nadsmässig och skall bestämmas av styrelsen med 
iakttagande av marknadsförutsättningarna vid tid-
punkten för styrelsens beslut.

 

Volym Aktiekurs OMX Small Cap
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styrelse, ledande befattnIngs
havare och revIsorer4 

Nedan angivna innehav inklusive aktier ägda via bolag och/eller av närstående för respektive styrelseleda-
mot samt ledande befattningshavare avser innehav av aktier och andra aktierelaterade instrument per den 
17 april 2014.

Styrelseledamöter
Fredrik Hansson (1971)
Styrelseordförande sedan 2013
Utbildning: Civilekonom
(Bs.c Economics and Finance)
Övriga styrelseuppdrag: Roxtec Group, Cale Group, 
NordLock Group och Wapro Group
Innehav i Hedson: 0

Anders Nelson (1969)
Styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: BBA Management, AR, USA
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot APQ El, 
Brinova Fastigheter AB, Ängelholms Näringsliv AB
Innehav i Hedson: 0

Rolf Bergström (1942)
Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning: Ingenjör, studier i materialvetenskap, 
KTH samt universitetsstudier i ekonomi
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Innehav i Hedson: 0

Tomas Nilsson (1952)
Arbetstagarrepresentant (Ledarna) sedan 2010
Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola
Innehav i Hedson: 1 000

Ursula Klapperich (1955)
Arbetstagarrepresentant (Unionen) sedan 2000
Utbildning: Tekniker
Innehav i Hedson: 200

Ledande befattningshavare
Peter Löprick (1956)
VD och koncernchef
Anställd sedan 2005
Utbildning: PHD, Business Administration
Innehav i Hedson: 120 000

Mats Jonsson (1966)
Teknik- och utvecklingschef
Anställd sedan 2005
Utbildning: Civilingenjör
Innehav i Hedson: 4 400

Jörn Henrikson (1970)
Finanschef
Anställd sedan 2007
Utbildning: Agronom, Civilekonom
Innehav i Hedson: 20 000

Stéphane Lindeskog (1961)
Försäljnings- och marknadschef
Anställd sedan 2000
Utbildning: Civilingenjör, Marknadsekonom DIHM
Innehav i Hedson: 0

Revisorer
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor, Maria Ekelund, född 1970, 
medlem i FAR.
Revisor för Hedson sedan 2013

 

4 Se sidan 5 avseende intressekonflikter.
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hedsons bolagsordnIng

§ 1 Firma
Bolagets firma är Hedson Technologies Internatio-
nal AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte och plats för bolagsstämma
Styrelsen har sitt säte i Arlöv i Burlövs kommun, 
Skåne län.

Styrelsen må besluta att bolagsstämma skall kun-
na hållas förutom i Burlöv, i Malmö, Göteborg eller 
Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt 
eller indirekt genom dotterföretag – bedriva tillverk-
ning och försäljning av utrustning och förbruknings-
material till bil-, däck-, och lackverkstäder

samt bilindustrin och därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget skall även tillhandahålla tjänster avseende 
koncerngemensamma funktioner samt äga rätt att 
äga och förvalta värdepapper.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 000 000 kronor 
och högst 84 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier m.m.
Antalet aktier skall vara lägst 3 246 753 och högst 
12 987 012. Aktierna skall utges i ett aktieslag. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har 
aktieägarna företrädesrätt till nya aktier i förhållande 
till det antal aktier de tidigare äger. Aktierna som inte 
tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna 
skall erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte 
hela antalet aktier som tecknas på grund av sist-
nämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall för-
delas mellan tecknarna i förhållande till det antal de 
tidigare äger, i mån det ej kan ske igenom lottning. 
Vid fondemission skall nya aktier emitteras i förhål-
lande till det antal aktier av samma slag som finns 
sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge fö-
reträdesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel 
av aktiekapitalet. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon in-
skränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt. 

§ 6 Styrelse och firmateckning
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamö-
ter med högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring av bolagsord-
ningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfär-
das tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse 
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på 
bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av hela aktieboken avse-
ende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den 
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sist-
nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte varda-
gen före stämman. Vidare får biträde åt aktieägare 
medföras vid bolagsstämma endast om aktieäga-
ren i motsvarande ordning anmäler antalet biträden 
(högst två).

§ 9 Bolagsstämman
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 

revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberät-
telse.
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Hedsons bolagsordning

7. Beslut
a.  om fastställande av resultaträkning och ba-

lansräkning samt i förekommande fall kon-
cernresultaträkning och koncernbalansräk-
ning.

b.  om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen.

c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
verkställande direktören när sådan förekom-
mer.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella re-

visorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman en-

ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta 
för hela antalet av honom ägda och företrädda ak-
tier.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument. Detta förbehåll gäl-
ler fr.o.m. 2003-10-30. 

Bolagsordningen antagen vid ordinarie årsstämma 
2011-05-12.
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revIsors rapport avseende 
sammandrag av hIstorIsk 
fInansIell InformatIon

Till styrelsen i Hedson Technologies International AB (publ)
Org.nr: 556450-9874

Revisorsrapport avseende sammandrag av historisk finansiell information
Vi har granskat historisk finansiell information i sammandrag för Hedson Technologies International AB (publ) 
på sidorna 16–19, som omfattar den period om 3 år som slutar den 31 december 2013.

Styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen ansvarar för att den historiska finansiella informationen i sammandrag på sidorna 16–19 i erbjudan-
dehandlingen avseende Hedson Technologies International AB (publ) är hämtad från årsredovisningarna för 
år 2013, 2012 och 2011 och har återgivits korrekt. Styrelsen ansvarar även för att den finansiella historiska 
informationen i sammandrag på sidorna 16–19 tas fram och presenteras i enlighet med Kollegiet för svensk 
bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden samt Aktietorgets regelverk.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om den historiska finansiella informationen i sammandrag på grundval av vår 
granskning, som utförts i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt. 

Uttalande
Vi anser att de uppgifter som är angivna i den historiska finansiella informationen i sammandrag för räken-
skapsåren 2011–2013 har återgivits korrekt. Årsredovisningarna för år 2012 och 2011 har reviderats av en 
annan revisor som lämnat revisionsberättelser enligt standardutformningen för samtliga dessa räkenskaps-
år. Vidare har årsredovisningen för 2013 reviderats av oss.

Malmö den 25 april 2014

Deloitte AB

Maria Ekelund
Auktoriserad Revisor
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redogörelse av 
hedsons styrelse

Beskrivningen av Hedson på sidorna 14–24 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Hedson. 
Den kortfattade beskrivningen av Hedson ger enligt styrelsen för Hedson en korrekt och rättvisande – om än 
inte fullständig – bild av Hedson.

Arlöv 25 april 2014

Hedson Technologies International AB (publ)
Styrelsen 
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kontaktdetaljer

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

Mellby Gård AB
Box 5322
200 72 Malmö

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

Erneholm Haskel AB 
Västra Trädgårdsgatan 11A 
111 53 Stockholm

Advokatfirman Cederquist
Hovslagargatan 3
Box 1670
111 96 Stockholm

Erik Penser Bankaktiebolag
Biblioteksgatan 9
Box 7405
103 91 Stockholm


