
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 219 015 tkr (2 295 tkr)
• Resultatet i koncernen uppgick till 16 670 tkr (-2 184 tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr 
• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 903 tkr (3 462 tkr) 
• Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 96 286 tkr (98 687 tkr)
• Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st
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Det har varit en väldigt händelserik period för koncernen 
där både omsättning och resultat har uppvisat positiva 
siffror vilket för mig är väldigt glädjande att kunna 
presentera för er aktieägare i denna delårsrapport. 
Bolagets förvaltningsverksamhet har dock under 
kvartalet blivit påverkad negativt då bolagets största 
innehav har haft en fallande aktieutveckling under andra 
kvartalet vilket i sin tur har påverkat bolagets resultat 
negativt med motsvarande belopp. Vår förhoppning är 
dock att utvecklingen av detta portföljbolag kommer 
utvecklas positivt under kommande kvartal då bolaget 
uppvisar både tillväxt och lönsamhet i sin verksamhet.

Bolaget har även under perioden blivit belastat med ca 
550 Tkr i kostnader avseende bolaget Pallas Group AB 
(publ) på grund av deras konkursbeslut i oktober 2019.

Intäkterna för de första 6 månaderna uppgick till 219 
Mkr och rörelseresultatet blev 16,7 Mkr vilket är en 
väsentlig förbättring från föregående år. Avkastning 
på eget kapital för de första 6 månaderna uppgick till 
hela 27,14% vilket är ett resultat som vi från ledningen 
är mycket nöjda med att kunna presentera i denna 
delårsrapport då aktiemarknaden har varit väldigt 
volatil under de senaste 6 månaderna. Vårt resultatmål

för verksamhetsåret 2019-2020 står kvar där vi 
förväntar oss att intäkterna landar på 300 - 350 Mkr 
med ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och 
avskrivningar.

Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) 
har under perioden redovisat ett negativt resultat om 
ca 1,1 Mkr vilket även var väntat då bolaget just nu 
genomför ett flertal kliniska studier med T2 Biosystem 
på ett antal större sjukhus i Sverige. Biotech-IgG 
Equity förväntar sig att dessa studier ska omvandlas 
till nya kommersiella avtal under hösten 2020 och 
därefter kommer bolaget kunna uppvisa ett positivt 
rörelseresultat.

Biotech-IgG Equity har en mycket god potential att 
kunna öka både försäljning och resultat de kommande 
åren om utvecklingen med T2 fortsätter som planerat. 
Mot bakgrund av detta, samt försöken att förenkla vår 
koncernstruktur, så har vi väsentligt utökat vårt innehav 
i Biotech-IgG Equity. Bolaget innehar per den 2020-01-
27 totalt 335.983.537 B-aktier och 26.250.000 A-aktier 
vilket motsvarar en ägarandel om cirka 36,22% av 
kapitalet och 48,41% av rösterna i Biotech- IgG Equity 
AB (publ).

Glenn Renhult, CEO
Capital Conquest AB (publ) 

KONCERNCHEF HAR ORDET
Bolagets portföljbolag Smart Energy Sweden Group 
AB (publ) har under perioden både redovisat ett starkt 
rörelseresultat och en ökad försäljning vilket ligger i 
linje med vår förväntan på bolagets utveckling även 
om aktiekursen har haft en negativ utveckling under 
samma period. Bolaget har tydligt kommunicerat att 
de kommer ha en stark tillväxtresa under 2020 och de 
har även antagit en ny utdelningspolicy vilket vi ställer 
oss mycket positiva till då vi föredrar utdelningsbolag i 
vår bolagsportfölj.

Bolaget meddelade i september 2019 att en större 
kapitalanskaffning säkrats genom utgivande av nya 
preferensaktier. Registreringen av denna emission har 
tyvärr tagit längre tid än beräknat då bolaget var tvunget 
att justera nuvarande bolagsordning till att inkludera 
de nya preferensvillkoren. Detta genomfördes på 
årsstämman den 2020-01-31 varav emissionen nu 
ligger för sin sluthantering hos bolagets ombud.

Bolaget har även efter periodens utgång amorterat 
1 Mkr vilket minskar långfristiga skulder med 
motsvarande belopp.

Tillsammans så skapar vi ett investmentbolag med både 
tillväxt och lönsamhet, säger en mycket nöjd Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).
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2019-10-02 - Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat 310 100 aktier i Pallas Group AB (publ) 
som är noterat på Nasdaq North Growth Market vilket motsvarar cirka 1,80% av aktierna i bolaget, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2019-10-02 - Capital Conquest ombildar dotterbolag till ett fastighetsbolag
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen 
haft en extra bolagstämma där man beslutade att ändra verksamhet, firmanamn samt även komplettera styrelsen 
i syfte att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget nya firmanamn är numera Capital Conquest 
Real Estate AB (publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB (publ) uppgår idag till 45,70% av 
kapitalet och 54,19% av rösterna.

2019-10-03 - Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat 417 039 aktier i Pallas Group AB (publ) som är 
noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till cirka 4,21% av aktierna i 
bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2019-10-04 - Capital Conquest utökar sin position i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat ytterligare 208 435 aktier i Pallas Group 
AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till 935 574 
aktier och motsvarar cirka 5,42% av aktierna i bolaget.

2019-10-09 - Capital Conquest ingår aktielån till förmån för Pallas Group AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har ingått ett aktielån till förmån för bolaget Pallas Group 
AB (publ) med anledning av att bolaget nyligen har tecknat avtal att ha en likviditetsgarant i syfte att främja 
likviditeten i bolagets aktie i fortsättningen.

2019-11-15 - Capital Conquest tar sitt huvudägaransvar i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Capital”) är sedan en tid tillbaka huvudägare i det svenska bränslebolaget Smart 
Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) och är noterat på NGM Börsen. Capital blev igår den 191014 
kontaktade av ett större antal investerare som ställt frågor angående Capitals innehav och rapporteringsskyldighet 
kring eventuella förändringar av detta.  Capital har varken sålt eller avyttrat några aktier i intressebolaget Smart 
Energy och bolaget har dessutom sedan tidigare ingått ett frivilligt lock-up avtal med Smart Energy om totalt 273 
000 000 aktier t.o.m. 31/12 – 2020, för mer information kring detta se tidigare PM publicerat den 190812. Smart 
Energy Sweden Group AB (publ) hade som tidigare kommunicerats via dem ett finansavtal med det amerikanska 
riskkapitalbolaget GEM Fund LLC. i New York, ett avtal som sedermera blev uppsagt på begäran av Smart Energy. 
Enligt villkoren i detta avtal så var Smart Energy skyldigt att leverera de aktier som GEM Fund valde att teckna 
inom en viss tidsperiod och för att kunna underlätta detta så har Capital erlagt motsvarande antal aktier direkt 
till GEM Found för att effektivisera Smart Energys emissionshantering och avtalsskyldigheter samt undvika 
eventuella extra avgifter. Capital kommer återfå motsvarande antal aktier direkt av Smart Energy när ärendet blir 
slutregistrerat på Bolagsverket och det samma gäller även för de tidigare utställda optionerna riktade till GEM 
Fund. Smart Energy Sweden Group AB (publ) ställer krav på att dess huvudägare ska fullfölja sina åtaganden 
gentemot de lock-up avtal som ingås. Avtalet ger dock tillåtelse till utlåning och/eller pantsättning av aktier till 
annan part om det övergripande syftet är till förmån för Bolaget. Detta medföljer att de aktier som överlåts vid en 
sådan transaktion ska kunna återlämnas av panthavaren.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
2019-12-23 - Capital Conquest föreslår fusion med intressebolaget Biotech-IgG Equity
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolaget ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity 
AB (publ) i syfte att förenkla koncernstrukturen samt minska de operativa kostnaderna som medföras genom att 
bedriva två olika publika verksamheter. Bolaget är sedan året 2017 ensam huvudägare i Biotech-IgG Equity AB 
(publ) och med bakgrund av detta så har bolaget begärt att styrelsen i Biotech-IgG Equity ska omgående kalla till 
en extra bolagstämma där fusionsfrågan ska prövas av Biotech-IgG Equity samtliga aktieägare.

2019-12-23 - Capital Conquest föreslår fusion med intressebolaget Biotech-IgG Equity
Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 31 januari 2020 kl. 
11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

2019-12-30 - Capital Conquest förvärvar 25.333.333 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 25.333.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity 
AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.140.000 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt 
dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-
IgG Equity AB (publ) och ovanstående transaktion påverkar endast fusionen positivt då vår ägarandel ökar i vårt 
intressebolag genom detta förvärv, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2019-12-30 - Capital Conquest avyttrar 3 miljoner aktier i Smart Energy till kursen 0.18 kr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har i samband med ett annat aktieförvärv idag kommit överens om att 
avyttra 3.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till kursen om 0.18 kr per aktie och affären görs 
i sin helhet utanför marknaden direkt mellan parterna. Efter transaktionen uppgår Capital Conquest innehav till 
totalt 300.648.494 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET
2020-01-03 - Capital Conquest förvärvar ytterligare 14,52% i fastighetsbolaget Capital Real Estate
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 1.153.343 aktier i Fastighetsbolaget Capital 
Conquest Real Estate AB (publ) och av dessa var 200.000 A-aktier och 953.343 B-aktier. Bolaget andel uppgår 
efter förvärvet till 60,24% av kapitalet och 76,33% av rösterna i fastighetsbolaget och därmed blir bolaget nu ett 
nytt dotterbolag till Capital Conquest AB (publ). Förvärvet betalas kontant med egna medel och är inte villkorad 
av någon extern finansiering. En av våra första åtgärder som ny huvudägare i fastighetsbolaget är att slutföra 
den renovering som tidigare ägare påbörjade redan under 2018 och den beräknas nu bli klar under innevarande 
kvartal. Därefter kommer hela fastighetsbeståndet att kunna hyras ut vilket beräknas öka koncernens intäkter med 
ca 0,8 Mkr per år och bidra med en väsentlig värdetillväxt på vår investering, säger Glenn Renhult, VD i Capital 
Conquest AB (publ).

2020-01-07 - Capital Conquest förvärvar 38.987.720 aktier i Smart Energy för 4,6 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har via sin egen kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 38.987.720 aktier i 
Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 7 aug till den 31 december 2019 till ett belopp om ca 4,6 Mkr 
och vilket ger en genomsnittskurs om 0,118 per aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank 
direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar 300.648.494 aktier motsvarande 28,23% 
av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 38.987.720 aktier motsvarande 
3,66% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens 
innehav till 339.636.214 vilket motsvarar 31,89% av aktierna i Smart Energy. De aktier som Capital Conquest AB 
innehar genom kapitalförsäkringen ägs formellt av försäkringsbolaget som också registreras hos Smart Energy 
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som aktieägaren. Det finns således inte någon rättighet för Capital Conquest AB att rösta för de aktier som innehas 
genom kapitalförsäkringen. Capital Conquest AB har heller inte överenskommit med försäkringsbolaget att detta 
ska utöva rösträtten för kapitalförsäkringens aktier i Smart Energy på visst sätt. Eftersom Capital Conquest AB 
inte förfogat över kapitalförsäkringens aktier på sådant sätt att bolaget påverkat rösträtten för aktierna har Capital 
Conquest AB bedömt att det inte funnits skyldighet att flagga eller lämna publikt bud när det sammanlagda 
aktieinnehavet om 30% överskreds. Eftersom ett indirekt innehav genom en kapitalförsäkring kan begränsa 
marknadstransparensen har Capital Conquest AB dock i samråd med Finansinspektionen och NGM beslutat att 
lämna detta meddelande till aktiemarknaden samt snarast även låta Aktiemarknadsnämnden pröva om budplikt 
skulle kunna anses föreligga, och i så fall, om dispens från budplikten.

2020-01-07 - Koncernchef har ordet (lägesuppdatering)
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har haft en mycket god utveckling under de senaste 6 månaderna då 
både bolagets intäkter och resultat har ökat väsentligt under första halvåret jämfört med förgående år. Bolaget står 
därför väl rustad inför framtiden och ser goda möjligheter att kunna utveckla vidare vår kapitalförvaltning så väl 
som bolagets olika portföljbolag under de kommande åren. Bolagets målsättning är även att kunna hålla en hög 
utdelningspolicy till bolagets aktieägare även under den höga tillväxtfasen. Under december 2019 så har vi även 
föreslagit att bolaget ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och godkänns fusionen på 
den kommande extra bolagsstämman i Biotech-IgG så beräknas fusionen kunna slutföras redan till sommaren. 
Fusionen kommer att öka både eget kapital med cirka 33 – 34 Mkr samt öka antalet aktieägare i bolaget från 
nuvarande 500 st till cirka 3 500 st. Vilket stärker bolaget finansiellt samt ger bolaget en bredare ägarstruktur 
och skapar goda förutsättningar för att kunna marknadsnotering bolagets B-aktie under 2020. Bolagets övriga 
aktieinnehav har till större del haft en positiv aktieutveckling under andra kvartalet förutom ett av bolagen och det 
är intressebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) vars aktiekurs haft en negativ utveckling. Verksamheten 
har dock istället haft en positiv utveckling vilket vi anser är det viktigaste då bolaget både ökat i intäkter och 
tecknat nya kundavtal i miljonklassen under de senaste kvartalen, vilket med största sannolikhet kommer att 
stärka bolagets position på marknaden under kommande år. Efter deras senaste emission som gjordes den 2019-
12-30 så uppgår nu vår andel till ca 31,89% (339.636.214 aktier) i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Vilket 
gör oss till bolagets enskilt största aktieägare och vi har även sedan tidigare ett lockup avtal om 273.000.000 aktier 
fram till den 31/12 – 2020 direkt med Smart Energy.

2020-01-07 - Capital Conquest har avyttrat aktier i Nokia Oyj för 10,8 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har sålt 290.000 aktier i Nokia Oyj till ett värde av 10.812.616 kr och 
försäljning har skett direkt över marknaden. Vi tog en mindre position i Nokia när de offentliggjorde att de ställde 
in kommande utdelningar vilket visade sig vara en bra affär, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB 
(publ).

2020-01-07 -Capital Conquest har förvärvat 112.700 aktier i Catena Media för 4,3 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 112.700 aktier i Catena Media till ett värde av ca 4,3 
Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 131.000 aktier i Catena 
Media och ytterligare 59.645 aktier via koncernbolag, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

2020-01-08 -Capital Conquest har förvärvat 59.000 aktier i Catena Media för 2,2 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 59.000 aktier i Catena Media till ett värde av 
ca 2,2 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 190.000 aktier i 
Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via övriga koncernbolag så totalt innehav är 249.645 aktier i bolaget. Vi 
ser idag en väldigt god potential i Catena Media och känner oss mycket trygga med att ha både Bodenholm och 
Öresund som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET
2020-01-13 -Capital Conquest förvärvar 41.083.333 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 41.083.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity 
AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.848.748 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt 
dotterbolag under 2020.

2020-01-14 -Capital Conquest förvärvar 28.503.346 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 28.503.346 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity 
AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.282.644 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt 
dotterbolag under 2020.

2020-01-14 -Capital Conquest har inte budplikt i Smart Energy enligt Aktiemarknadsnämnden
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 
beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med bolagets senaste aktieförvärv i Smart Energy och 
nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa.
Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.
se, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Capital Conquest AB (publ) är sedan hösten 2019 
huvudägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som specialiserat sig på business to business 
(B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, 
åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via 
mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under 
kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

2020-01-17 -Capital Conquest förvärvar 27.128.742 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 27.128.742 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity 
AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.220.793 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt 
dotterbolag under 2020.
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AKTIEÄGARE

Stammaktieägare A-aktier B-aktier Andel Röster

Hugo & Partner AB 2 625 000 41 685 842 89,65% 93,00%

Swedbank AB 0 688 962 1,39% 0,94%

Svenska Handelsbanken AB 0 572 328 1,16% 0,78%

Åke Swahn 0 280 000 0,57% 0,38%

Henrik Johansson 0 250 000 0,51% 0,34%

Rune Olsson 0 229 292 0,46% 0,31%

Mangold Fondkommission AB 0 206 439 0,42% 0,28%

Skandinaviska Enskilda Banken AB 0 165 033 0,33% 0,23%

Rolf Wennberg 0 120 000 0,24% 0,16%

Björn Bredsås 0 106 860 0,22% 0,15%

Sten Sörstadius 0 102 000 0,21% 0,14%

Marcus Nilsson 0 88 888 0,18% 0,12%

Britt Landberger 0 69 777 0,14% 0,10%

Göran Svensson 0 67 239 0,14% 0,09%

Aktiebolaget Bylander & Co 0 66 333 0,13% 0,09%

Lennart Arnrup 0 65 333 0,13% 0,09%

Christer Johansson 0 50 000 0,10% 0,07%

Johan Lee Backman 0 50 000 0,10% 0,07%

Göran Ryding Aktiebolag 0 47 111 0,10% 0,06%

Lars Hylander 0 46 890 0,09% 0,06%

Övriga aktieägare (ca 500) 0 1 842 120 3,73% 2,52%

2 625 000 46 800 447 100,00% 100,00%

Aktieägare per 2020-01-25

1)

2)

1) Ägs och drivs av Glenn Renhult som även är koncernchef i Capital Conquest AB (publ)
2) Johan Lee Backman är styrelseledamot i Capital Conquest AB (publ)

* Bolaget har 38 750 st preferensaktier utgivna med en årlig utdelning om 1.70 kr per aktie.
** Bolaget har 250 000 st preferensaktier under registering med en årlig utdelning om 6.75 kr per aktie.

*** Bolaget har 1 913 978 st stamaktier (b-aktie) under registering för en kvittningsemission på 5 741 935 kr.
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CAPITALS INNEHAV OCH TILLGÅNGAR

NOTERADE INNEHAV

Catena Media Mid Cap Stockholm catenamedia.com

Fingerpriunt Cards AB Mid Cap Stockholm fingerprints.com

Nokia Oyj Stockholmsbören (externa lista) nokia.com

Oasmia Pharmaceutical Mid Cap Stockholm oasmia.com

Serneke Group B Small Cap Stockholm serneke.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ) NGM MTF Stockholm smartenergysweden.se

Öresund Investment Mid Cap Stockholm oresund.se

Summa noterade portföljbolag 69 049 277 SEK

ONOTERADE INNEHAV

Biotech-IgG Equity AB (publ) biotech-igg.com

Capital Conquest Real Estate AB (publ)                         capital-conquest.se

Summa onoterade portföljbolag 20 225 907 SEK

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Likvida medel                                                                       903 611 SEK

Kortfristiga placeringar och övriga tillgångar                6 107 605 SEK

Summa övriga tillgångar     96 286 400 SEK

1

2
3

4

1)

2)

3)

4)
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Operativa risker
En investering i Capital Conquest, vilket innefattar 
Capital Conquest koncernen, innebär betydande 
risker. Bolaget befinner sig i en hög tillväxtfas, vilket 
innebär att risken är hög finansiellt. En investering i 
Capital Conquest medför hög risknivå, vilket vid en 
negativ utveckling kan innebära att hela det investerade 
kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda 
sig en uppfattning om bolagets möjligheter och 
risker. Följande faktorer, som inte framställs i någon 
prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara 
heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av 
bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd 
inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Beroende av nyckelpersoner
Capital Conquest är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på 
förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. 
Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle 
lämna bolaget, skulle detta kunna få en negativ effekt på 
bolagets möjligheter att nå sina planerade tillväxtmål.

Organisation
Bolaget bedrivs idag på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt med en liten organisation varav anställd 
personal är placerade på bolagets kontor i Karlstad.

Konkurrenter
Vissa konkurrenter både inom och utanför Sverige har 
avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik 
än Capital Conquest vilket alla investerare bör vara 
medvetna om vid sin investering i bolaget.

RISKFAKTORER
Finansiella risker
Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten 
för Capital Conquest s framtida kapitalbehov beror 
bland annat på hur bolagets kapitalförvaltning har 
utvecklas under året. Capital Conquest kan behöva 
genomföra framtida nyemissioner. Det finns inga 
garantier för att nytt kapital, om behov uppstår, kan 
anskaffas eller att det kan anskaffas på för befintliga 
aktieägare fördelaktiga villkor.

Bolagets värdeutveckling
Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av bolagets 
aktiva kapitalförvaltning samt på de investeringar som 
Bolaget gör samt resultatet av Bolagets hantering av 
likvida medel. Det finns en risk att Bolagets tillgångar 
inte ökar i värde, eller att värdet inte förblir intakt, vilket 
innebär att det finns en risk för att investerat kapital inte 
kan återfås i samband med en likvidation av Bolaget. Det 
finns även en risk att Bolaget misslyckas med att återfå 
det investerade kapitalet i Bolagets investeringar vilket 
kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt med vidbehållen 
lönsamhet 
I takt med att organisationen växer behöver effektiva 
planerings och ledningsprocesser utvecklas. Det finns 
en risk att Bolaget misslyckas med att hantera en 
snabb tillväxttakt, vilket kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver handel och distribution 
av produkter till sjukvårdsbranschen. Bolaget är ett publikt avstämningsbolag och har cirka 3 000 aktieägare varav 
huvudägare är Capital Conquest AB (publ) sedan 2017. Bolagets vision är att bli den ledande distributören av 
sjukvårdsprodukter inom Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv förvaltningsverksamhet genom 
att direkt eller indirekt handla aktier och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets 
ägare.

Bolaget bedriver verksamhet i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland och kunder till bolaget 
är framfört allt stora centralsjukhus i form exempelvis: Oslo Universitetssjukhus, Hvidovre Universitetssjukhus, 
Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Karolinska Universitetssjukhus, Helse 
Bergen HF, Sahlgrenska Sjukhus, Örebro Sjukhus m.fl.

Biotech-IgG Equity  huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) som drivs av entreprenören 
och riskkapitalisten Glenn Renhult.

BIOTECH-IGG EQUITY AB (PUBL)

2019-01-01 - 2019-12-31 omsättning för perioden uppgick till: 39,3 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 resultat för perioden uppgick till: -21,3 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 finansiella tillgångar uppgick till: 15,0 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 likvida medel uppgick till: 1,4 Mkr
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Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både 
återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många 
villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på 
landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM 
Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

2019-01-01 - 2019-12-31 omsättning för perioden uppgick till: 1 359 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 resultat för perioden uppgick till: 1,7 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 finansiella tillgångar uppgick till: 346,6 Mkr

2019-01-01 - 2019-12-31 likvida medel uppgick till: 40,4 Mkr

2019-10-01 - 2019-12-31 omsättning för perioden uppgick till: 351 Mkr

2019-10-01 - 2019-12-31 resultat för perioden uppgick till: 14,3 Mkr

2019-10-01 - 2019-12-31 finansiella tillgångar uppgick till: 346,6 Mkr

2019-10-01 - 2019-12-31 likvida medel uppgick till: 40,4 Mkr
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CAPITAL CONQUEST REAL ESTATE
Kort om Capital Conquest Real Estate AB
Bolaget äger och förvaltar fastigheter och är ett delägt dotterbolag till Capital Conquest AB (publ) sedan 2019. 
Bolaget förvärvade under 2019 ett fastighetsbolag i Hammarö kommun som går under namnet Fastighetsbolaget 
Vidövägen 52 AB av ett konkursbolag för en köpeskilling om 10.250.000 kr. Bolaget förvaltar kontor och lagerlokaler 
till ett 10 tal hyresgäster och förväntas omsätta 1.5 - 2.0 Mkr under verksamhetsår 2020.

Finansiell information

Omsättning 2019-01-01 - 2019-12-31 251 000 SEK

Resultat 2019-01-01 - 2019-12-31 4 031 000 SEK

Finansiella tillgångar 2019-01-01 - 2019-12-31 12 515 995 SEK

Bolaget har beslutat att avyttra fastigheten Hammarö Vidön 1:133 och en försäljningsprocess kommer startas 
under innevarande kvartal samtidigt undersöker styrelsen möjlighet att ombilda Hammarö Vidön 1:134 till en 
BrF förening under hösten 2020.
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Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi Stockholm som hanterar bolagets 
administration och löpande ekonomihantering. Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå 
med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade 
på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.

RESULTATRÄKNING

2019-10-01 2019-06-01 2018-06-01

2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 108 802 625,52 215 769 679,83 2 295 591,80

Övriga rörelseintäkter 0,00 3 246 200,00 0,00

Summa rörelseintäkter 108 802 625,52 219 015 879,83 2 295 591,80

Rörelsekostnader

Inköp av råvaror, aktier & värdepapper -118 008 523,00 -241 653 385,00 -1 400 000,00

Kostnader från koncernbolag 0,00 0,00 -51 508,05

Förändring av lager av värdepapper 12 468 685,00 31 329 243,00 0,00

Personalkostnader -199 502,02 -201 753,52 -170 746,42

Avskrivningar/Nedskrivningar -56 934,00 -109 584,00 -240 184,00

Redovisning och administrationsavgifter -56 641,18 -89 747,61 -41 775,00

Övriga externa kostnader -697 660,81 -1 207 712,92 -1 425 052,05

Summa rörelsekostnader -106 550 576,01 -211 932 940,05 -3 329 265,52

Resultat 2 252 049,51 7 082 939,78 -1 033 673,72

Resultat från finansiella poster

Summa finansiella poster -1 367 595,50 9 587 223,81 -1 150 939,89

Resultat efter finansiella poster 884 454,01 16 670 163,59 -2 184 613,61

Resultat före skatt 884 454,01 16 670 163,59 -2 184 613,61

Årets resultat 884 454,01 16 670 163,59 -2 184 613,61
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Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi Stockholm som hanterar bolagets 
administration och löpande ekonomihantering. Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå 
med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade 
på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Summa eget kapital -61 404 726,15 -61 218 542,22 -16 631 447,00

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder -24 000 000,00 -29 000 000,00 0,00

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder -10 631 674,71 -8 468 963,21 -10 298 517,00

Summa eget och främmande kapital -96 036 400,86 -98 687 505,43 -26 929 964,00

2019-12-31 2019-09-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 40 164 041,30 39 047 570,30 14 467 977,00

Omsättningstillgångar

Varulger m.m. 49 111 142,50 35 517 645,00 10 576 426,00

Kortfristiga fodringar 6 107 605,45 20 660 008,77 1 885 222,00

Kassa och bank 903 611,61 3 462 281,36 338,00

Summa omstättningstillgångar 56 122 359,56 59 639 935,13 12 461 986,00

Summa tillgångar 96 286 400,86 98 687 505,43 26 929 963,00

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Aktiekapital Överkursfond

Ej registrerat 
aktiekapital

Emissions-
kostnader

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 25 770 681 6 469 126 -13 505 165 452 115 19 186 757

Nyemission 25 000 000 25 000 000

Disposition enligt beslut av 
årets årstämma 452 115 -452 115

Överkursfond

Emissionskostnader -44 694

Omräkningsdifferens 592 499

Årets resultat 16 670 164

Belopp vid årets utgång 25 770 681 6 469 126 25 000 000 -44 694 -12 460 551 16 670 164 61 404 726
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Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi Stockholm som hanterar bolagets 
administration och löpande ekonomihantering. Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå 
med rikstäckande tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva börsnoterade 
på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.

KASSAFLÖDESANALYS

Förändring rörelsekapital

Förändring lager -32 454 055,00

Förändring fordringar -3 513 163,00

Förändring korfristiga skulder -4 605 265,00

Finansieringsverksamhet

Nyemission 25 000 000,00

Emissionskostnader -505 858,00

Utdelningar 0,00

Långfristiga skulder 24 000 000,00

Kassaflöde finansieringsverksamhet 48 494 142,00

Materiella anläggningstillgångar -47 875,00

Finansiella anläggningstillgångar -24 984 000,00

Omräkningsdifferens värdepapperskredit 3 418 161,00

Investeringsverksamhet

Kassaflöde investeringsverksamhet -21 613 714,00

Kassaflöde 202 109,00

Ingående kassa 701 502,00

Utgående kassa 903 611,00

Kassaflöde löpande verksamhet -26 678 319,00

2019-12-31

Löpande verksamhet

Rörelseresultat efter avskrivningar 7 082 939,00

Återläggning avskrivningar 0,00

Finansiella inbetalningar 7 642 516,00

Finansiella Utbetalningar -831 291,00

Skatt 0,00



Capital Conquest AB (publ)
556934-3469

Adress
Starrbäcksgatan 1

172 74 Sundbyberg

Webb
www.capital-conquest.se
info@ capital-conquest.se

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, 
förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och 
preferensaktier utgivna och har sitt huvudkontor i Karlstad. För mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på 

hemsida www.capital-conquest.se


