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Kvartalsrapport Q1 2018
Januari-Mars 2018
•

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 25 189 (10 313), en ökning om 144 procent

•
•
•
•
•

Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 13 073 (6 031), en ökning om 117 procent
Periodens resultat uppgick till KSEK -24 785 (-7 146)
Periodens resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till KSEK -14 564 (-5 373)
Resultat per aktie var SEK -0,22 (-0,17)
Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,51 (1,17)

Väsentliga händelser under perioden:
•

Sivers IMA i partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd.

•

CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under kvartal 4 2017, Sivers IMA
Holding erlägger tilläggsköpeskilling genom nyemission av 13 962 499 aktier.

•

Sivers IMA:s kund CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC .

•

CST Global stärker produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.

•

Swedbank Robur & Nordic Cross Small Cap Edge nya aktieägare i Sivers IMA Holding vid
riktad nyemission av 4,4 miljoner aktier.

•

CST Globals CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt.

___________________________________________________________________________________________
En webbaserad presentation av kvartalsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, onsdagen den 23 maj 2018.
Anmälan till webinaret görs via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5831285597431248643
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VD kommentar

Sivers IMA Holding startar året med en fortsatt god omsättningstillväxt och fördubblar omsättningen
i det första kvartalet jämfört med första kvartalet 2017, och vi ser goda förutsättningar för en god
omsättningstillväxt även framöver. CST Global bidrar förstås positivt till omsättningstillväxten då
verksamheten ej var en del av koncernen under motsvarande period föregående år. Koncernens
negativa resultat har dock ökat under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2017. Detta beror
på att CST Globals resultat för första kvartalet har påverkats negativt av säsongsvariationer, samt att
Sivers IMA ABs resultat påverkas av att radarorder inte har levererats enligt normalt mönster under
kvartalet, vilket i sin tur berodde på förändringar i kundernas orderläggning på grund av vårt beslut
att avsluta produktion och försäljning av äldre radarprodukter.
Det första kvartalet 2018 har präglats av vårt deltagande i stora mässor och möten med kunder och
nya investerare. Mässorna har givit en mycket viktig bekräftelse på att vi bygger rätt affärer inom
våra affärsområden. Genom dessa mässor så lägger vi grunden för fortsatt stark tillväxt i bolaget.
Genom flytten till Nasdaq First North förra året har vi också lyckats attrahera nya investerare under
kvartalet, och det är mycket glädjande att välkomna Swedbank Robur Ny Teknik och Northern Cross
Small Cap Edge som nya aktieägare. Vi har även fortsatt vårt arbete att synliggöra bolaget både
bland nya kunder och investerare, exempelvis prövar vi nu investerarplattformen TradeVenue som ett
sätt att synas mer och vi jobbar vidare med att öka vår synlighet på flera sätt.
Inom fiber till hemmet (FTTH), så har vi flera nya produkter på väg till marknaden till exempel 1270
och 1490 nm GPON laserchip. Dessa är viktiga att få ut i volym till våra kunder redan under andra
kvartalet vilka på ett positivt sätt påverkar omsättning och marginal, då det äldre produktsortimentet
med 1310 nm, 2.5G GPON laserchip har varit under prispress på senare tid och påverkar marginaler
och omsättning inom detta område.
Inom Wireless har vi under ett antal år arbetat med att utveckla nya infrastrukturprodukter för
tillväxtområden med förväntat höga volymer inom Fixed Wireless Access (FWA) och 5G (femte
generationens mobilnät). Vi har för avsikt att starta volymproduktion av WiGig chip i slutet av 2018,
då vi även ska ha prototyper av 5G chip tillgängliga för kunder. För att säkerställa detta har vi
beslutat att avsluta vår interna produktion av äldre radar- och VCO-produkter i Kista. Något vi lämnar
mer information om längre ner i denna kvartalsrapport. Slutleveranser av dessa äldre radar- och VCOprodukter kommer att utföras under 2018 och tidigt 2019. Denna förändring ger möjlighet till ökat
fokus på WiGig och 5G framöver. Dessa nya produkter är i ett tidigt skede i sina livscykler och har inte
börjat generera större intäkter ännu. Vi ser dock en tydlig uppsida inom dessa områden så snart vi
startar serieproduktion.
Vi ser nu med tillförsikt fram emot att under resten av året fortsätta skörda frukterna av alla de
kundmöten vi haft på de stora mässor vi deltagit i under första kvartalet 2018. Detta ger goda
förutsättningar för ett fortsatt spännande år.

Anders Storm
VD
Sivers IMA Holding AB (publ)
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Verksamheten
Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör inom mikrovåg, millimetervåg och optiska
halvledare. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer
banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, egenutvecklad
halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Dessa chip, komponenter, moduler
och delsystem gör det möjligt att skicka information både trådlöst och via fiber för att erbjuda ökad
kapacitet i data- och telekommunikationsnäten. Millimetervågsteknik och optiska halvledare är avgörande
för alla nuvarande och framtida höghastighetskommunikationsnät. Sivers IMA utvecklar också
radarsensorer som används i olika industriella tillämpningar exempelvis mätning av avstånd, hastighet och
position.
I maj 2107 förvärvades CST Global Ltd grundades år 2000 i Glasgow som en avknoppning från
universiteten i Glasgow. Företaget designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra
halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och CST
Global har exempelvis produkter som är viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används för “Fiber-tothe-home” och “Fiber-to-the-office”. Bolaget besitter idag en kompetens som omfattar samtliga
materialkombinationer och tillverkningsprocesser som används för kommersiell framställning av
halvledarchips för optoelektroniska ändamål. Denna samlade kunskap är unik i elektronikbranschen, även
vid jämförelse med globala företag.
Bolagen skapar tillsammans en global halvledarkoncern med produkter i världsklass avsedda för dagens
och framtidens kommunikations- och sensorssamhälle. Marknaden för bredband växer kraftigt och de
tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. Med förvärvet av CST
Global Ltd kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår.
Sivers IMA i korthet
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB,
Compound Semiconductor Technologies Ltd (CST Global Ltd) och Trebax AB. Verksamheten bedrivs i
huvudsak i de två bolagen Sivers IMA AB och CST Global Ltd. Sivers IMA har huvudkontor i Kista och
utvecklingskontor i Göteborg. CST Globals huvudkontor och fabrik ligger i Glasgow, Skottland.
Denna rapport avser koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 31 mars
2018. CST Global Ltd:s verksamhet konsolideras från 18 maj 2017.
Väsentliga händelser under perioden
Sivers IMA ingår avtal med Fujikura Ltd, Japan, ett större noterat bolag på den japanska börsen. Syftet
med partneravtalet är att utveckla och sälja 5G mmWaves produkter.

CST Global överträffar det 80 procentigt tillväxtmål för tilläggsköpeskilling, därmed utfaller
tilläggsköpeskilling och betalning erläggs i form av en kvittningsemission om totalt 13 962 499 aktier.
Emission innebar ingen likviditetspåverkan.
Sivers IMA:s kund CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC. Under Mobile World Congress (MWC) 2017
signerade Sivers IMA och Cambridge Communications Systems (CCS) ett avtal om utveckling av en 60GHz
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radiomodul för CCS nya självorganiserande (s.k. Self Organizing Networks) millimetervågsbaserade Metnet-nod
för Fixed Wirelss Access- och transportnät. Under 2018 års kongress i Barcelona visade CCS visa upp sin nya
produkt.
CST Global stärker produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.
Den 22 februari tecknar Swedbank Robur samt Nordic Cross sammanlagt 4,4 miljoner aktier i bolaget för totalt
26,4 miljoner kronor i samband med en riktad nyemission. Aktieposten motsvarar cirka 4 procent av rösterna
och kapitalet i bolaget.
CST Globals CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt. CST Global har
framgångsrikt bekräftat prestanda hos sin icke-kylda, ridge waveguide, CWDM, DFB laser vid
transmissionshastigheter på 25 Gbps. Detta visar att CWDM, DFP DFB lasern är i fas på väg mot kommersiell
produkt, för så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter.

Händelser efter periodens utgång
Sivers IMA beslutade i slutet av april att avsluta den egna produktionen av radar-och VCO-produkter i Kista.
Beslutet motiveras av den strategiska övergången till att använda externa partners för volymproduktion, samt
det tidigare beslutet att fasa ut äldre radarprodukter, vilket nu också beslutats gäller även VCO-produkter för
att fokusera bolagets resurser till produkter inom WiGig och 5G. Enligt överenskommelse med
arbetstagarrepresentanter kommer produktionen att läggas ned efter att slutleveranser av berörda produkter
fullföljts, vilket beräknas ske om cirka ett år från nu. Arbetstagarrepresentanter och Sivers IMA är dock
fortfarande i förhandlingar om de framtida organisatoriska behoven 2019, efter att internproduktionen har
upphört.
Försäljning och resultat
Under perioden januari – mars uppgick rörelsens intäkter till KSEK 25 189 (10 313), en intäktsökning med
144 procent. Av periodens intäkter härrör KSEK 14 371 från CST Global vilket vid jämförelseperioden 2017
inte var en del av koncernen.
Nettoomsättningen ökade för samma period med 117 procent till KSEK 13 073 (6 031). Periodens resultat
för första kvartalet uppgick till KSEK -24 836 (-7 146) vilket är en försämring om KSEK 1 387, hänförlig
främst till ökade kostnader i form av goodwillavskrivningar av den goodwillpost som uppstod i samband
med förvärvet av CST Global.
Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2018 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 69 375 (8 274). Koncernen hade per den 31
mars 2018 räntebärande skulder om KSEK 33 903 (0) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500
vilken per den 31 mars 2018 var utnyttjad med KSEK 0 (0).
Investeringar
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 16 521 (5 534) och avser immateriella
anläggningstillgångar med KSEK 12 180 (5 534) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad
avser materiella anläggningstillgångar KSEK 4 341 (0) såsom inventarier och verktyg. Den ökade
investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av
produkter bolaget utvecklar.
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Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 10 538 (1 706) i avskrivningar varav KSEK 7 597 (366) avser
avskrivningar av goodwill, 1 300 (99) avser avskrivningar på inventarier och verktyg, KSEK 1 651 (1 194)
avser avskrivningar på balanserade utgifter för avslutade utvecklingsprojekt.
Eget kapital
Per 31 mars 2018 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 280 176 (48 947). Aktiekapitalet uppgår till 55
722 912,50kr.
Aktien
Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 111 445 815 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga
aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 1
december på Nasdaq-First North under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798 och LEI-kod
ONBOEECCOUH9DZIYJLXG4ANNY.
Anställda
Per den 31 mars 2018 hade Sivers IMA-koncernen 94 (38) anställda. Ökningen i antalet anställda är
hänförligt till förvärvet av CST Global.
Ägarstruktur
Per den 31 mars 2018 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier
motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka
1 900 aktieägare.
Utsikter för bokföringsåret 2018
Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark
produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och
investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat
framgår.
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Kommande rapporttillfällen
Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
30 augusti 2018
16 november 2018
15 februari 2019

Kvartalsrapport Q2: 2018
Kvartalsrapport Q3: 2018
Kvartalsrapport Q4: 2018

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Sivers IMA Holding (publ)
Kista den 23 maj 2018
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, verkställande direktör
Telnr: 0702-626390
e-post: anders.storm@siversima.com
Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.
Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA Holding AB, med dotterbolagen Sivers IMA AB och CST Global, UK levererar nyckelteknologi för
hypersnabba fiber- och trådlösa nätverk. Koncernens har egna kontor i Stockholm, Glasgow och Göteborg
med sälj, utvecklings och produktion. Koncernens arbetar med internationella kunder. Sivers IMA Holding
AB är listat på Nasdaq First North under kortnamnet SIVE.
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Resultaträkning
Koncernen
(KSEK)

2018
Jan-Mars

2017
Jan-Mars

2017
Jan-Dec

13 073
7 811
4 305
25 189

6 031
3 361
921
10 313

65 493
17 313
13 032
95 837

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-6 799
-14 480
-18 473
-10 548

-1 930
-4 804
-8 952
-1 706

-26 525
-40 511
-48 370
-31 778

Summa Rörelsens kostnader

-50 301

-17 392

-147 182

RÖRELSERESULTAT

-25 112

-7 079

-51 345

0
-582
908

1
-1
-78

1
-1 190
474

-24 785

-7 157

-52 061

-51

11

6 444

-24 836

-7 146

-45 617

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag
Summa Rörelsens intäkter

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT

S i d a 7 | 12

Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

127 215
72 876
200 091

2 559
30 965
33 524

138 111
62 512
200 623

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

30 627
30 627

2 272
2 272

28 554
28 554

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Långfristiga fordringar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

0
0
0

448
0
448

0
0
0

230 719

36 244

229 177

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa Varulager

20 698
0
20 698

2 308
2 668
4 976

16 126
0
16 126

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

19 439
0
8 630
8 881
36 950

6 579
566
2 184
1 139
10 468

22 880
9 638
1 097
7 323
40 938

Kassa, bank

69 375

8 274

61 920

Summa Omsättningstillgångar

127 023

23 718

118 984

SUMMA TILLGÅNGAR

357 742

59 962

348 161

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

280 176

48 947

196 945

242
2 033
2 275

284
481
765

253
85 203
85 455

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder

33 903
33 903

0
0

32 929
32 929

Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

0
0
15 789
12 421
13 178
41 387

0
0
2 490
1 257
6 503
10 250

0
0
11 897
10 757
10 178
32 832

357 742

59 962

348 161

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Summa Eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Totala avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Koncernen
(KSEK)
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

18-01-01
18-03-31

17-01-01
17-03-31

17-01-01
17-12-31

-7 569

-5 452

-20 095

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-4 572
3 440
548
3 892
4 663
403

-1 976
-1 128
1 460
-382
2 473
-5 005

-3 958
-1 361
-14 626
2 232
7 370
-30 437

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0
-4 341
-12 180
-16 521

0
0
-5 534
-5 534

-8 521
-6 559
-18 067
-33 148

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättningar
Personaloptioner
Checkräkningskredit
Lån
Teckningsoptioner
Fordran emissionsinstitut
Erlagda emissionskostnader - Skuld
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0
0
0
0
0
0
-2 827
26 400
23 573

-113
-56
0
0
117
0
0
0
-52

0
0
0
32 929
-140
0
-7 597
81 448
106 640

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Likvida medel vid periodens slut

7 455
61 920
0
69 375

-10 591
18 865

43 055
18 865
0
61 920

8 274
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Nyckeltal
Koncernen
(SEK)

18-01-01
18-03-31

17-01-01
17-03-31

17-01-01
17-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Nettoomsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
EBITDA
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

144,2%
neg
-14 564
neg
neg

44,9%
neg
-5 373
neg
neg

259,4%
neg
-19 568
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

280 176
357 742
314 079
-35 472
0,1
78%
12,1%
neg

48 947
59 962
48 947
-8 274
0,1
82%
0%
neg

196 945
348 161
229 874
-28 991
0,5
57%
16,7%
neg

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)

403
-16 521
69 375

-5 005
-10 539
8 274

-30 437
-63 585
61 920

INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar

-4 341
-12 180
0
0
0

0
-5 534
0
0
0

-6 559
-18 067
0
-8 521
0

92
274
94

30
344
38

90
1 065
99

111 445 825
-0,22
2,51

41 887 497
-0,17
1,17

93 083 326
-0,49
2,12

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
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Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut, inkl aktier under
registrering
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier
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