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Delårsrapport januari–mars 2008 

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

Finansiell utveckling (januari–mars 2008 i 
jämförelse med föregående år)

Den totala omsättningen ökade med 135 % (försäljning till •	
butik med 70 % (se not 1)) till 80,8 mkr (34,5). 

rörelseresultatet ökade med 121 % till 6,3 mkr (2,9).•	

resultatet efter finansnetto ökade med 114 % till 4,7 mkr  •	
(2,2).

resultatet per aktie ökade med 84 % till 0,35 kr (0,19). •	

resultatet per aktie för rullande 12 månader ökade med 246 •	
% till 2,63 kr (0,76)

Våra varumärken

 
empire är ett marknadsförings- och distributionsföretag 
inom hem- och hushållsprodukter.

empire, med nuvarande verksamhet, grundades 2004 
och är noterat på aktietorget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

vi har lanserat ett nytt varumärke, scandinavian standard, som •	
kommer att finnas i handeln till hösten.

Nya produkter inom C3-familjen har tagits fram som kommer •	
att lanseras under andra halvåret.

empire har slutit avtal med Nordens största elektronikkedja, •	
norska elkjöp. avtalet innebär att våra kolsyremaskiner,  
sodastream, kommer att säljas i ytterligare minst 70 stora 
butiker i Norge, med början i maj.

vi har sett över finansieringen och lyckats få ner lånekostnaden •	
och öka flexibiliteten.

Väsentliga händelser under perioden

empire har blivit distributör för Jarden Corporations varumärke •	
Bionair, med produkter inom luftmiljö. Dessa produkter passar 
väl in i vår produktportfölj, då vi kan sälja dessa till minst 70 % 
av våra kunder. 
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Kraftig tillväxt första kvartalet 2008

Jag känner mig tacksam över att ha ett unikt varumärke som soda- 
stream i vår portfölj.

trots stor oro på många marknader, som också drabbat oss i 
form av vikande försäljning och marginaler, fortsatte vi första kvar-
talet 2008 med vår kraftiga tillväxt; en tillväxt som till och med var 
betydligt högre än vi förväntade oss.

vi håller nu på att anpassa oss efter efterfrågan och ökar där-
för våra varuinköp och stärker de administrativa resurserna. med 
hjälp av dessa åtgärder, nya administrativa system och förbättrade 
processer, gör vi allt för att i framtiden kunna tillfredsställa våra 
kunders efterfrågan på såväl produkter som god service.

inom de produktområden, där vi sett en minskad försäljning un-
der första kvartalet, har vi satt in åtgärder som kommer att ha en 
positiv effekt på försäljning och kapitalbindning i varulager. Utöver 
dessa insatser, kommer en rad olika produktlanseringar att höja 
försäljningen under andra halvåret.

Det land som står för merparten av tillväxten är fortfarande sve-
rige, och vår försäljningssuccé i Finland har fortsatt under första 
kvartalet 2008. Flera nya avtal har tecknats med stora butikskedjor, 
t ex elkjöp, som innebär ca 70 nya stora butiker i Norge. i Danmark 
har vi på allvar etablerat oss genom Coop. vi har rekryterat en ny 
landschef för Danmark, kåre Jensen. i Baltikum har införsäljningen 
startat och vi har idag cirka 30–50 kunder.

VD har ordet

Genom samarbeten med alla större kedjor och deras tusentals 
butiker, blir produktlanseringarna effektiva och försäljningstillväx-
ten snabb.

Produktutvecklingen går på högvarv

vi har lanserat ett nytt varumärke, scandinavian standard, inom•	
 hem - och hushållsprodukter, som kommer att finnas i handeln 
 under hösten.

inom C3-familjen kan vi också förvänta oss nya produkter i höst.•	
Babyliss lanserar nya produkter med en nanoteknologi som  •	

sliter mindre på håret.
sodastream lanserar en ny spännande maskin till hösten.•	

vid lanseringarna kommer vi att dra nytta av vår distributionsplatt-
form, för att göra dessa snabba och kostnadseffektiva, se bild.

Lönsamhet och soliditet

vinstmarginalen och avkastningen på eget kapital samt syssel-
satt kapital är högre än under motsvarande period föregående 
år. vi har alltså lyckats behålla lönsamheten i verksamheten, och 
kombinera denna med en hög tillväxt. vår soliditet blev nästan  
34 %, vilket är i nivå med vårt mål (se sid 4). 

Försäljningsprognos

vår försäljningsprognos på minst 400 mkr för 2008 (exklusive för-
värv), med fortsatt god lönsamhet, gäller fortfarande.

agent- 
produkter

eget varumärke  
produkter 

DetalJhaNDel

m
a

r
k

N
a

D
s

F
ö

r
iN

g

s
l

U
t

k
o

N
s

U
m

e
N

t

agentprodukter

evm produkter

B2B

sverige

export

kedjor

kedjor

kedjor

kedjor

Butik

Butik

Butik

Butik

sverige Åf Företag

Finland & 
Baltikum

Norge & Danmark

”Flera nya avtal har tecknats med stora  
butikskedjor, t ex Elkjöp, som innebär ca 70 
nya stora butiker i Norge. I Danmark har vi 
på allvar etablerat oss genom Coop.”

Johan kalling, vD.
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Bolagets utveckling 2008

Soliditet

soliditeten den 31 mars 2008 uppgick till 33,9 %, att jämföra med 
38,8 % motsvarande dag föregående år, eller 24 % vid årsskiftet. 
att soliditeten var så hög föregående år berodde på att vi då fort-
farande sålde sodastream på kommissionsbasis, vilket innebar en 
avsaknad av såväl kundfordringar som lager, med följden att ba-
lansomslutningen blev liten. soliditeten varierar kraftigt under året 
som en följd av stora säsongsvariationer i försäljningen, resulte-
rande i extra stora kundfordringar och hög balansomslutning i slutet 
av året. empires mål är att i genomsnitt hålla en soliditet på 30 % 
för hela året.

Skuldsättningsgrad och nettoskuldsättningsgrad

skuldsättningsgraden uppgick till 1,9 ggr (1,6) och nettoskuldsätt-
ningsgraden till 1,0 ggr (0,6). Bolagets bedömning är att det finns 
utrymme för en ökning av nettoskuldsättningsgraden, så länge bo-
lagets totala lönsamhet ligger på en betryggande nivå. 

Likviditet och kassaflöde

likvida medel, i form av penningtillgodohavanden uppgick till ca 
4,2 mkr vid kvartalets utgång (4,4). Utöver detta fanns outnyttjade 
krediter på ca 20 mkr (2,9). kassaflödet för perioden var – 1,1 mkr 
(3,8).

Kapitalbindning

kapitalbindningen relaterad till varulagret ökade med ca 39 mkr 
till 55,5 mkr, och relaterad till fordringar med 23 mkr till 73,4 mkr. 
ökningen beror till allra största del på att sodastream under de för-
sta månaderna 2007 fortfarande såldes på kommissionsbasis, utan 
egen fakturering och utan eget lager. i maj 2007 omförhandlades 
avtalet med soda Club till ett distributionsavtal, resulterande i egen 
fakturering och lagerhållning och därmed högre balansomslutning.

Bolagets kapitalbindning i varulager inom vissa produktgrupper 
ligger för högt. ett åtgärdsprogram har satts in för att succesivt 
minska denna kapitalbindning.

Investeringar

anskaffningarna uppgick till 2,6 mkr huvudsakligen relaterat till ut-
bytescylindrar. 

Försäljning  
januari-mars

Under första kvartalet 2008 sålde koncernen för 80,6 mkr, att jäm-
föra med 47,5 mkr (försäljning till butik) för motsvarande period fö-
regående år . Detta innebär en tillväxt på 70 %, vilket är betydligt 
högre än vi förväntade oss i slutet av förra året. eftersom tillväxten 
överträffat våra förväntningar, har våra inköp inte varit tillräckligt 
stora, med följden att vi haft svårt för att tillfredsställa efterfrågan.  
inom produktområdena hushållsmaskiner och hårvårdsprodukter 
såg vi under första kvartalet en nedgång i försäljningen jämfört med 
motsvarande period föregående år. Denna nedgång beror främst 
på en allmän avmattning på dessa marknader . genom försäljnings-
stärkande åtgärder på befintligt sortiment och produktlanseringar 
under hösten, räknar vi med en återhämtning inom dessa produkt-
områden under andra halvåret.  
Försäljningen kan delas upp enligt följande: Dryckesmaskiner 66,8 
mkr, hushållsprodukter 8 mkr och hårvårdsprodukter 6 mkr. 

Resultat och lönsamhet 
januari-mars

Bruttovinstmarginalen har gått ner i jämförelse med motsvarande 
period föregående år. orsaken till detta är främst att sodastream 
såldes på kommissionsbasis föregående år (t o m april), d v s bo-
laget hade ingen egen fakturering (med matchande kostnad för 
sålda varor), utan omsättningsbeloppet inkluderade en kommis-
sionsintäkt . i och med att avtalet gick över i ett distributionsavtal, 
har bolaget nu egen fakturering, med tillhörande kostnad för sålda 
varor, vilket resulterar i en lägre marginal. 

De externa kostnaderna som andel av omsättningen uppgick till 
24,2 %, (28,6 (försäljning till butik)).

Finansnettot uppgick till -1,6 mkr (-0,7), vilket är en effekt av den 
kraftigt expanderande verksamheten, med betydligt större inköp än 
föregående år.

resultatet efter finansnetto ökade med 114 % till 4,7 mkr (2,2), 
vilket motsvarar en vinstmarginal på 5,8 % (4,6 % (försäljning till 
butik)). 

avkastningen på eget kapital för kvartalet uppgick till 8 % (5,7). 
sett över en rullande tolvmånadersperiod uppgick detta nyckeltal 
till 53,7 % (23,8 %). avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 
5,2 % (4,2) och till 30,8 % (17,8) sett över en rullande tolvmåna-
dersperiod. 

Segment och geografisk indelning

empire har geografiska områden som primära segment. i dagsläget 
är sverige helt dominerande, och stod för ca 90 % av omsättningen 
under perioden januari till mars. resterande del av omsättningen är 
främst relaterad till den finska marknaden.
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Under första kvartalet har resultatet belastats med ca 1,4 mkr i 
form av kostnadsförda investeringar: 

Uppstart i Baltikum och Norge•	
produktutveckling•	

 
Personal och organisation 
antalet anställda uppgick till 56 (41) personer per den 31 mars 
2008 varav 29 % var kvinnor och 71 % män.

Styrelse
empires styrelse består av ian Wachtmeister (ordförande), hans 
risberg, Åsa mitsell, tina Nordström, marianne östlund, Ulf Chris-
tensen, hans langenskiöld och Johan kalling (vD).

Ledning
se organisationsschema nedan.

Teckningsoptioner och konvertibler 
vid den ordinarie bolagsstämman den 15 april 2005 beslöts att 
godkänna styrelsens två tidigare beslut om att emittera skuldebrev 
med avskiljbara optionsrätter till utvalda nyckelpersoner. totalt 
85 000 optioner (20 000 + 65 000) beslutades och tecknades, 
med löptid upp till på fem år. om samtliga optionsrätter skulle 
ha utnyttjats skulle aktiekapitalet komma att ökas med totalt 
25 500 kr. optionerna betalades med en marknadsmässig 
premie som beräknats enligt Black & scholes formel, varvid ingen 
förmån förelåg i programmet. Det finns inga intjänandevillkor. 
De optionsrätter (65 000 st) som utgavs enligt det ena 
styrelsebeslutet har förfallit utan att utnyttjas. De optionsrätter 
(20 000 st) som utgavs enligt det andra styrelsebeslutet har 
utnyttjats av den teckningsberättigade. aktiekapitalet kommer till 
följd härav att ökas med 6 000 kronor.

i juni 2007 utgav empire ett räntefritt konvertibellån uppgående 
till högst 4 721 tkr riktat till ägare av C-aktier preferens, varav skul-
debrev om totalt 4 337 tkr (346 986 st á 12,50 kr) tecknades. 
skuldebreven förfaller till betalning den 31 december 2009, i den 
mån de inte konverteras dessförinnan. Utspädningseffekten vid full 
konvertering av skuldebreven blir 3,8 % av kapitalet och 3,3 % av 
rösterna. konvertering kan ske från och med den 1 mars 2008 till 

och med den 31 mars 2008, eller från och med den 1 mars 2009 
till och med den 31 mars 2009. konverteringskursen är 12,50 kr 
för en ny aktie av serie B. Under perioden den 1 mars – den 31 
mars 2008 har konvertibelinnehavare konverterat skuldebrev i en 
sådan utsträckning att 322 762 nya B-aktier tillkommit.

på årsstämman den 31 mars 2008 fattades beslut om op-
tionsprogram för samtliga anställda. löptid 3 år, pris 2,92 kr per 
teckningsoption samt ”strike price” 27,39 kr. Den maximala utspäd-
ningen är högst 5 %.

Moderbolaget 
moderbolagets omsättning under perioden januari till mars 
uppgick till 5,3 mkr (3,9), varav internt 5,0 mkr (3,9), och resultatet 
efter finansiella poster till 0,8 mkr (0,7). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
empire är utsatt för finansiella risker så som valuta-, upplånings- 
och ränterisker samt likviditets och kreditrisker. Utöver detta 
finns också politiska risker. De redovisade riskerna är i allt 
väsentligt oförändrade sedan årsskiftet. vi hänvisar därför till 
årsredovisningen för 2007, sid 3.

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är för koncernen upprättad i enlighet med ias 34, 
och för moderbolager i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer. 

Kalendarium
•	Q1:	Delårsrapport	2008-04-29 
•	Q2:	Delårsrapport	2008-08-20 
•	Q3:	Delårsrapport	2008-10-23 
•	Q4/Helår:	Bokslutskommuniké	2009-02-19

Tillgänglig ekonomisk information
empires årsredovisning och delårsrapporter kan beställas via mail 
info@empire.se, via fax 08 - 661 07 40 eller hämtas från bolagets 
hemsida www.empire.se.

vD 
Johan kalling

vvD 
michael Christensen

CFo 
Dick holmgren

Försäljning 
Ulrika kruse

administration 
Johanna alm

key account 
thomas irstam

affärsutveckling 
per Björkman

inköp 
Jonas holmström

marknadsföring 
michael Christensen

B2B 
Ulf enhöring
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Koncernens resultaträkning

   Kvartalsvis acKumulerat 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

mkr Q1 Q4 Q 3 Q 2 Q 1 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

total omsättning 80,8 327,7 180,5 97,0 34,5 170,2 92,2 49,1 10,1 25,6 17,8 12,2 3,9

rörelseresultat (eBit) 6,3 34,6 18,3 8,7 2,9 10,1 6,7 4,0 1,0 4,0 1,5 0,7 0,1

resultat efter finansiella poster 4,7 29,2 15,1 7,2 2,2 7,8 5,6 3,4 0,8 3,6 1,6 0,7 0,1

resultat efter skatt 3,3 22,7 10,9 5,2 1,8 5,7 5,6 3,4 0,8 2,9 1,6 0,7 0,1

soliditet (%) 33,9 24,0 31,1 29,7 38,8 26,1 31,2 30,4 31,2 44,2 44,0 37,4 52,5

likvida medel (periodens slut) 4,2 5,3 1,4 2,3 4,4 0,6 1,0 10,9 14,7 9,2 6,9 7,2 7,6

eget kapital (periodens slut) 59,1 55,9 48,6 39,8 38,6 36,8 36,5 34,4 31,8 14,3 14,4 12,0 11,8

   Kvartalsvis utvecKling 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

mkr Q1 Q4 Q 3 Q 2 Q 1 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 Q 4 Q 3 Q 2 Q 1

total omsättning (kvartal) 80,8 147,2 83,5 62,5 34,5 78,0 43,1 39,0 10,1 7,8 5,6 8,3 3,9

rörelseresultat (eBit) (kvartal) 6,3 16,3 9,6 5,8 2,9 3,4 2,7 3,0 1,0 2,5 0,8 0,6 0,1

resultat efter finansiella poster (kvartal) 4,7 14,1 7,9 5,0 2,2 2,2 2,2 2,6 0,8 2,0 0,9 0,6 0,1

resultat efter skatt (kvartal) 3,3 11,8 5,7 3,4 1,8 0,1 2,2 2,6 0,8 1,3 0,9 0,6 0,1

soliditet (förändring i procentenheter) 9,9 -7,1 1,4 -9,1 12,7 -5,1 0,8 -0,8 -13,0 0,2 6,6 -15,1 4,9

likvida medel (förändring i mkr) -1,1 3,9 -0,9 -2,1 3,8 -0,4 -9,9 -3,8 5,5 2,3 -0,3 -0,4 -1,4

eget kapital (förändring i mkr) 3,2 7,3 8,8 1,2 1,8 0,3 2,1 2,6 17,5 -0,1 2,4 0,2 0,1

   Koncernens resultaträKning 2008 2007 2007

tkr not Kvartal 1 Kvartal 1 Δ Helår

Försäljning 1 80 596 33 778 139 % 322 184

Övriga rörelseintäkter  245 685  5 471

Total Omsättning  80 841 34 463 135 % 327 655

Direkta kostnader för sålda varor  -54 916 -17 973 206 % -208 661

Övriga externa kostnader  -10 039 -7 290 38 % -55 647

Personalkostnader  -8 480 -5 989 42 % -26 789

avskrivningar  -1 058 -334 217 % -1 988

Rörelseresultat  6 348 2 877 121 % 34 570

Finansiella intäkter  76 1 7500 % 230

Finansiella kostnader  -1699 -673 152 % -5 585

Resultat efter finansiella poster  4 725 2 205 114 % 29 215

skatt  -1323 -415 219 % -5 891

uppskjuten skatt     -587

minoritetens andel  -144    

Periodens resultat  3 258 1 790 82 % 22 737

resultat per aktie efter skatt (kr)  *0,35 0,19 82 % **2,48

* vid full konvertering av skuldebrev 0,34
** vid full konvertering av skuldebrev 2,39
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Koncernens balansräkning och förändring av eget kapital

Koncernens BalansräKning 2008 2007 2007

tkr not 31-mar 31-mar 31-dec

Tillgångar     

immateriella anläggningstillgångar 2 27 989 26 712 28 069

materiella anläggninstillgångar 3 13 102 2 066 11 486

Summa anläggningstillgångar  41 091 28 778 39 555

varulager 4 55 503 16 376 48 112

Fordringar  73 362 49 887 139 638

likvida medel  4 184 4 440 5 324

Summa omsättningstillgångar  133 049 70 703 193 073

SUMMA TILLGÅNGAR  174 140 99 481 232 628

Eget kapital och skulder     

eget kapital    59 115 38 646 55 857

Summa Eget kapital    59 115 38 646 55 857

minoritetsintresse  144   

långfristiga skulder  4 872 11 867 5 739

Övriga avsättningar  8 760 8 578 8 883

Summa långfristiga skulder  13 632 20 445 14 622

räntebärande kortfristiga skulder  58 640 15 851 82 324

Övriga kortfristiga skulder  42 609 24 539 79 825

Summa kortfristiga skulder  101 249 40 390 162 149

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  174 140 99 481 232 628

FÖränDring av Koncernens eget KaPital

aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet

kapital

Balanserade
vinstmedel inkl

årets resultat

totalt
eget

Kapitaltkr

Eget Kapital, 1 jan 2007 2 761 22 522 11 491 36 774

utdelning   -4 750 -4 750

eget kapitaldel i konvertibellån  1 095  1 095

Periodens resultat   22 737 22 737

Eget Kapital, 1 jan 2008 2 761 23 617 29 479 55 857

Periodens rersultat   3 258 3 258

Eget Kapital, 31 mars 2008 2 761 23 617 32 737 59 115
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Kassaflödesanalys och nyckeltal

Koncernens KassaFlÖDesanalys i sammanDrag 2008 2007 2007

tkr jan–mar jan–mar jan–dec

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 152 101 24 829

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 26 253 11 935 -52 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 405 12 036 -27 925

investeringsverksamheten -2 594 -67 -12 440

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 594 -67 -12 440

upptagna lån 49 837

amortering av låneskuld -25 951 -8 131

utbetald utdelning   -4 750

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 951 45 087 45 087

Periodens kassaflöde -1 454 57 056 4 722

likvida medel vid periodens början 5 324 602 602

Likvida medel vid periodens utgång 4 184 4 440    5 324

nycKeltal 2008 2008 2007 2007 2007

 31-mar 12 mån **        31-mar 12 mån**        31-dec

rörelsemarginal (%) 7,9  10,2 8,4***             6,2 10,6

vinstmarginal (%) * 5,8  8,5 6,4***             4,7 8,9

avkastning på eget kapital (%) 8,0 53,7 5,7 23,8 52,3

avkastning på totalt kapital (%) 3,7 22,0 2,9 12,3 15,0

avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,2 30,8 4,2 17,8 23,9

ränteteckningsgrad (ggr) 3,8  5,8 4,3  4,0 6,2

soliditet (%) 33,9  38,8  24,0

skuldsättningsgrad (ggr) 1,9  1,6  3,2

nettoskuldsättningsgrad (ggr) 1,0  0,6  1,5

resultat per aktie (kr) 0,35 2,63 0,19 0,76 2,48

eget kapital per aktie (kr) 6,4  4,2  6,1

* ändrat beräkningssätt mot tidigare rapporter
** rullande 12 månader (1/4 - 31/3)
*** om man räknade med försäljning till butik (se not 1), så blev rörelsemarginalen 6 % och vinsmarginalen 4,6 %, 
för motsvarande period föregående år.

DEFINItIoNEr

•   Rörelsemarginal rörelseresultatet efter avskrivningar, eBit, i % av 
omsättningen.

•   Vinstmarginal reslutat efter finansiella poster i procent av omsätt-
ningen (definitionen för detta nyckeltal är förändrad i jämförelse med 
tidigare rapporter).

•   Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella poster i % av 
justerat eget kapital.

•   Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
% av balansomslutningen.

•   Avkastning på sysselsatt kapital rörelseresultat plus finansiella intäk-
ter i % av sysselsatt kapital.

•  Sysselsatt kapital balansomslutningen minus icke räntebärande  
skulder (inkl uppskjuten skatteskuld).

•  Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatteskuld.

•  Räntetäckningsgrad rörelseresultatet efter avskrivningar plus  
finansiella intäkter/kostnader.

•  Soliditet justerat eget kapital i % av balansomslutningen.

•  Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och 
avsättningar dividerat med justerat eget kapital (ggr).

•  Nettoskuldsättningsgrad räntebärande nettoskuld dividerat  
med eget kapital.

• Likvida medel företagets penningtillgodohavanden exklusive outnytt-
jade krediter.
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Empires aktie

   aKtieData 2008 2007 2007

 31 mars 31 mars 31 december
antal aktier efter periodens slut* 9 202 951 9 202 951 9 202 951 
antal aktier genomsnitt 9 186 336 9 186 336 9 186 336 
resultat per aktie, genomsnittligt antal, kr** ***0,35 0,19 ***2,48 
eget kapital per aktie, kr 6,4 4,2 6,1 

* vid full konvertering av skuldebreven stiger antalet aktier med 346 986 st.  
** resultat per aktie baserat på rullande tolv månader uppgår till 2,63 (0,76).
*** vid full konvertering av skuldebrev 0,34 respektive 2,39

Utdelningspolicy

Utdelningen anpassas till vilken fas bolaget befinner sig i. så länge 
bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas, behövs pengarna i verk-
samheten för att möjliggöra en fortsatt expansion, och någon utdel-
ning sker inte. Då tillväxtakten avtar, under förutsättning att solidite-
ten är tillfredsställande, kan utdelning komma i fråga.

Preferensaktie C

aktierna av serie C preferens skall enligt bolagsordningen med-
föra förträdesrätt framför aktierna av serie a och serie B till årlig 
utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill delbeloppen  a) 
1 750 000 kr, b) 3 000 000 kr samt c) 1 000 000 kr eller sam-
manlagt 5 750 000 kr med viss avrundning nedåt. vid årsstämman 
den 23 april 2007 fattades beslut i enlighet med bestämmelserna 
a) och b) att dela ut sammanlagt 4 749 943 kr till ägarna av C-
aktier. styrelsen noterade i sitt utdelningsförslag att utdelning till 
C-aktieägarna motsvarande 1 000 000 kr enligt punkt c) varken 
kan ske vid 2007 års årsstämma eller vid senare årsstämma. Nå-
gon ytterligare utdelning med företrädesrätt på C-aktierna kan så-
ledes inte påräknas.

Upplöses bolaget, skall aktierna av serie C preferens äga företräde 
att ur bolagets behållna tillgångar erhålla aktiernas kvotvärde fram-
för aktierna av serie a och B.

enligt bolagsordningen kommer C-aktierna att omvandlas till aktier 
av serie B på den vardag som infaller närmast före den 31 decem-
ber 2010.
 

Aktiekapital

serie a (135 000 st) aktiens kvotvärde är 30 öre. 10 röster/aktie. 

serie B (9 052 844 st) aktiens kvotvärde är 30 öre. 1 röst/aktie.

serie c (15 107 st) aktiens kvotvärde är 30 öre. 1 röst/aktie.

totala antalet aktier är 9 202 951. Under 2006 gjordes en riktad 
emission av 2 853 846 st B-aktier, som del av förvärvsfinansie-
ringen av gerby.

Egna aktier

av det totala antalet aktier äger the empire aB 16 615 stycken 
aktier i serie B. värdet på dessa aktier är kr 199 437 och ingår i 
balanserade vinstmedel.

aKtieägare: 10 stÖrsta antal aktier andel i %
av kapital

andel
röster

andel i %
av röster(Per 31 Dec 2007) serie a serie B serie c

ian Wachtmeister* 135 000 404 613 5 626 5,92 1 760 239 16,90

ulf christensen  1 004 616  10,92 1 004 616 9,64

Hans langenskiöld* 961 900  10,45 961 900 9,23

Johan Kalling* 825 900 2 8,97 825 902 7,93

michael christensen 798 846  8,68 798 846 7,67

Per Björkman* 604 348 14 6,57 603 898 5,80

Försäkringaktiebolaget avanza Pension 503 215  5,47 503 215 4,83

robert alpert 275 600 2 756 3,02 278 356 2,67

thomas irstam 252 500  2,74 252 500 2,42

mats tibell 248 800  2,70 248 800 2,39

Övriga 3 172 506 6 709 34,55 3 179 215 30,52

Summa 135 000 9 052 844 15 107 100,00 10 417 951 100,00
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Noter

Ytterligare information lämnas av Johan kalling, vD, telefon 08-586 30 500 alternativt johan.kalling@empire.se, 
eller av  Dick holmgren, CFo, telefon 08 586 30 461 alternativt dick.holmgren@empire.se. alla rapporter finns 
efter publicering på bolagets hemsida www.empire.se.

Johan kalling, vD

stockholm den 29 april 2008.

Noter

1. Försäljningen under perioden jan-mar 2007 bestod av gerbys 
försäljning till butik och soda Clubs kommission för försäljning 
till butik. i maj 2007 omförhandlades kommisionsavtalet till ett 
distributionsavtal, vilket innebar att soda Club började fakturera till 
butik.

2. immateriella tillgångar består av patent, distributionsav-
tal, agenturavtal, varumärken och goodwill. 
3. materiella anläggningstillgångar inkluderar pool av   
utbytescylindrar. 
4. i varulagret ingår förskottsbetalda varor som är på väg 
till lager om ca mkr 14,5.
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sverige
Stockholm (HK)
the empire aB och soda Club 
scandinavia aB
östermalmsgatan 87 C
114 59 stockholm
telefon: 08 586 30 400
info@empire.se

Malmö
gerby produkter aB
Box 8
mobilvägen 5
246 21 löddeköping
telefon: 08 586 30 400
info@gerby.com

FinlanD
ETACAP OY
vantia porvoontie
229 vantaa, Finland
telefon: +358 (0) 947 304 421
info@sodastream.fi

BaltiKum
SIA Empire Baltics
pulkveza Brieza street 41-209
lv-1045, riga
latvia
telefon: +371-29 42 38 34


