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Styrelsen och verkställande direktören för Novus Group International AB (publ) avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2008-07-01 -- 2009-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning med en unik kombination
av erfarna konsulter och moderna angreppssätt. Novus hjälper kunder att växa och utveckla sina affärer.
Genom en aktiv dialog finns Novus till hands när och där det händer.

Novus erbjuder undersökningar med:
• Nytänkande där vi bland annat är specialister på sms-mätningar och kundpaneler
• Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum
• Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider mellan beställning och leverans och
genomför snabbare undersökningar

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni
2007.

VD Kommentar
Novus har haft ett framgångsrikt år med mycket stark tillväxt. Bolaget redovisar en nettoomsättning om
ca kSEK 20 000 vilket är en ökning med drygt 230 procent i relation till föregående räkenskapsår.
Samtidigt har bolaget förbättrat resultatet avsevärt och för andra halvåret, dvs. januari till juni 2009, visar
vi ett positivt rörelseresultat om kSEK 1 066, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 %.

Bolaget har haft en hög synlighet i medier och nyhetskanaler. Under försommaren var Novus
den mest citerade opinions- och marknadsundersökningsaktören i Sverige, vilket innebar att vi slog
aktörer som SIFO och Synovate. Det är ytterligare en bekräftelse på vårt genombrott.

Nyckeln till framgång är att vi lyckats kombinera erfaren analyskompetens med modern
undersökningsteknik och på så sätt skapar nya innovativa och kvalitetssäkrade lösningar. Det har lett
till en snabb utväxling det senaste halvåret. Vårt affärsområde Opinion har haft draghjälp av aktuellt
EU-val i juni 2009 samt ett riksdagsval 2010 i antågande. Våra publika opinionsmätningar har också i
hög grad hjälpt oss att få synlighet i media och att bygga Novus varumärke.

Vid sidan av Opinionsmätningar växer nu också våra affärsområden Marknad och Lojalitet. Inom dessa
områden genomförs varumärkes- och kommunikationsstudier, produkt- och koncepttester, olika former
av medieundersökningar samt kund- och medarbetarstudier. Vi kan i och med detta erbjuda våra
kunder en komplett undersökningstjänst där vår undersökningsidé med nytänkande, precision och
snabbhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Novus ser med tillförsikt fram emot ett nytt räkenskapsår. Vi räknar med en fortsatt tillväxt under det
kommande året med bland annat ett antal viktiga nya rekryteringar till företaget.

Lars Björkman
VD Novus Group International AB (publ)

ÅRSREDOVISNING FÖR
NOVUS GROUP INTERNATIONAL AB (PUBL)



Sid: 2 (33)

Novus Group International AB (publ)
556654-0786

Verksamhetsåret 2008/2009
Novus Opinion
Novus har under perioden tagit en stark position inom opinionsmätningar i Sverige. Inom affärsområdet
opinion har nyckelrekryteringar gjorts under året, Arne Modig har tillträtt som affärsområdeschef och
David Ahlin som affärskonsult. Båda bidrar med gedigen erfarenhet av undersökningar och ett stort
kontaktnät inom branschen.

Novus har ett långvarigt samarbete med TV4 genom bland annat publika snabbmätningar och
väljarbarometer. Under året har samarbetet ytterligare stärkts med månatlig publicering av TV4/Novus
Opinion Väljarundersökning sedan oktober 2008.

I samband med Europavalet i juni lyckades Novus bäst förutsäga valresultatet. Detta jämfört med de
övriga opinionsinstitutens sista mätningar inför Europavalet med valnattsresultatet som det finns
tillgängligt måndag morgon 8 juni. Traditionellt sett är det svårt att mäta opinionen i Europaval varför det
var extra glädjande när det visade sig att Novus sista mätning före valet låg mycket nära valresultatet.

Under Almedalsveckan i Visby 2009 genomförde Novus i samarbete med tidningen Resumé dagliga
mätningar av partiledarframträdanden. Undersökningarna publicerades i ett antal olika medieforum
under veckan och ledde till bra publicitet för bolaget. Novus genomförde också under veckan tre mycket
välbesökta seminarier med deltagare som Margot Wallström, Maria Abrahamsson, Jan Scherman,
Ibrahim Baylan och Per Schlingmann.

Novus var opinionsledare i svenska nyhetskanaler under försommaren och blev också den mest
citerade opinions- och marknadsundersökningsaktören under Almedalsveckan. Analysen gjordes under
våren av Newsline Group (tidigare Agent 25 och Affärsdata) som analyserar genomslag i samtliga
svenska nyhetskanaler.

Novus Marknad
Inom affärsområdet ingår undersökningar gällande varumärke & kommunikation, affärsutveckling och
media. Novus Marknad har under året fått ökad orderingång och en stärkt position inom detta område.
Nya produkter och modeller har med framgång introducerats vilket lett till att flera spännande
kundprojekt och samarbeten har inletts. Novus har inlett ett samarbete med tidningen Resumé, vilket är
ett led i att stärka varumärket inom kommunikations- och mediebranschen. Inom affärsområdet
planeras nyrekryteringar under det kommande året för att möta kunders efterfrågan.

Novus har inom det gångna året blivit anbudsvinnare i två stora offentliga upphandlingar;
Naturvårdsverket och Riksdagsförvaltningen. Uppdragsbeskrivningen på anbuden berör framförallt Novus
Marknads affärsområde men kan även tänkas beröra såväl Novus Opinion som Novus Loyalty.

Novus Loyalty
Inom området finns undersökningar med fokus på kund- och medarbetarskap. Området etablerades
under hösten 2008 i samband med att Per Fernström tillträdde som affärsområdeschef. Den nya
Novusmodellen för att mäta kundlojalitet har fått ett genomslag och nya kundavtal har slutits under
våren 2009. Företaget ser med tillförsikt fram emot en utökad verksamhet inom affärsområdet under
hösten 2009.
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Novus Undersökningspaneler
Novus har en högkvalitativ, riksrepresentativ Internetpanel med personer i åldern 15-74 år i vilken stor
del av bolagets undersökningar genomförs. Under året har det skett en löpande nyrekrytering av
panelister och Novus Internetpanel har utökats betydligt för att möta bolagets nya ökade
undersökningsbehov. I dagsläget består Novus konsumentpanel av drygt 20 000 aktiva medlemmar.
Novus har under året investerat i en ny teknisk plattform och även ett nytt panelhanteringssystem som
ger möjlighet att ännu mer effektivt kunna arbeta med panelrelationer, panelhantering, urvalshantering
och kvalitetssäkring. Novus har också haft en mycket bra tillväxt gällande kundpaneler, dvs. specifika
kundexklusiva paneler bestående av exempelvis kunder, medlemmar och läsare. Under det gångna
året har samarbeten slutits med bland annat Dagens Industri, Unionen, DIK, SJ, TCO- tidningen,
Resumé.

Händelser efter balansdagen
Novus fortsätter att expandera och fyra nya medarbetare har knutits till Bolaget under perioden juli till
september 2009.

Finansiell ställning
Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK 1 694 (-898). Bolagets likvida medel uppgår per den
30 juni 2009 till kSEK 2 619 (925). Med outnyttjad del av beviljad checkkredit uppgår bolagets likvida
medel per den 30 juni 2009 till kSEK 4 619. Soliditeten per den 30 juni 2009 uppgår till 36,3 % (48,1 %)
och eget kapital uppgår per den 30 juni 2009 till kSEK 4 242 (3 390).

Investeringar
Bolagets investeringar under perioden uppgår till kSEK 408 (127). Investeringarna består främst i en
vidareutveckling av Novus Internetpanel.

Omsättning, resultat och ställning
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

(18 mån)
Nettoomsättning, kSEK 19 665 5 912 3 117 1 988 2 500
Omsättningsförändring, % 232,6% 89,7% 56,8% -20,5% e/t
Rörelseresultat, kSEK -642 -5 331 -1 252 27 -66

Resultat efter skatt, kSEK*
787 -5 448 -1 312 23 -68

Rörelsemarginal, % (1) -3,3% -90,2% -40,2% 1,4% -2,6%
Avkastning på eget kapital, % (2) 20,6% -117,7% -29,0% 1,4% -103,0%
Avkastning på totalt kapital, % (3) -6,6% -73,2% -22,1% 1,3% -35,4%
Soliditet, % (4) 36,3% 48,1% 79,2% 81,6% 11,7%
Balansomslutning, kSEK 11 671 7 050 7 410 3 905 273
Investeringar, kSEK 408 127 2 214 3 000 65
Medelantal anställda, st 9 6 3 1 1

* Resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2008/2009 har påverkats positivt med kSEK 1 578 till följd av
uppbokning av uppskjuten skattefordran avseende ackumulerade skattemässiga underskott. För vidare
information, se not 8.

(1) Rörelseresultat / Nettoomsättning

(2) (Resultat efter skatt) / Genomsnittligt justerat eget kapital

(3) (Rörelseresultat+ ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning

(4) Justerat eget kapital/ Balansomslutning
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Forskning och utveckling
Novus har haft fokus på tre övergripande utvecklingsprojekt under året

Novus konsumentpanel
Novus konsumentpanel består nu av drygt 20 000 medlemmar. Novus har en högkvalitativ,
riksrepresentativ Internetpanel med personer i åldern 15-74 år i vilken stor del av bolagets
undersökningar genomförs. Under året har det skett en löpande nyrekrytering av panelister och Novus
Internetpanel har utökats betydligt för att möta bolagets nya ökade undersökningsbehov.

Kundpaneler
Novus har haft en mycket bra tillväxt gällande kundpaneler, dvs. specifika kundexklusiva paneler
bestående av exempelvis kunder, medlemmar och läsare. En kundpanel är ett viktigt verktyg för de
kunder som bl.a. behöver synas i debatten, vässa argumenten, ha den bästa servicen och de nöjdaste
kunderna. För att lyckas med det behövs kundernas röst och deras åsikter. Under det gångna året har
samarbeten slutits med bland annat Dagens Industri, Unionen, DIK, SJ, TCO- tidningen och tidningen
Resumé.

Ny teknisk plattform för panelhantering
Novus har under året investerat i en ny teknisk plattform. Det nya panelhanteringssystemet MARSC
ger oss möjlighet att ännu mer effektivt kunna arbeta med upplägg av panelsajter, panelrelationer,
panelhantering, urvalshantering och kvalitetssäkring.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, International Financial Reporting
Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) med de undantag och tillägg som anges av Rådet för finansiell rapportering; RFR
2.1 Redovisning för juridiska personer.

Miljöinformation
Bolaget bedriver ej någon miljöpliktig verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamhetsrisker
Nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets
verksamhetsområde. En förlust av flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet och resultat. Denna risk minskar med tiden när Bolaget utvecklat sin organisation
och anställt fler medarbetare.

Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande
områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Risken reduceras genom att
Novus styrelse och anställda har stor branschkompetens och väl upparbetade affärsrelationer.
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Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på
rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering
kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Marknadstillväxt
Bolaget planerar en fortsatt expansion de kommande åren. En eventuell etablering i nya länder och
regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och
därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra
företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl
Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det
organisatoriska planet, dels genom svårigheter att rekrytera rätt personal och dels genom att integrera
den nya personalen i organisationen.

Finansieringsbehov och kapital
Risken att Bolaget får svårigheter att finansiera sin fortsatta verksamhet bedöms som låg, men för att
att finansiera vidare expansion kan ytterligare tillskott av kapital komma att behövas. Detta kan
medföra att ytterligare ägarkapital kan komma att krävas. Det finns inga garantier för att Bolaget i en
sådan situation kommer att kunna anskaffa ytterligare kapital.

Finansiella risker
För en beskrivning av finansiell riskhantering inom Novus, se not 3.

Tvister
Bolaget är sedan år 2006 involverad i en tvist med en tidigare leverantör. Bolaget har därefter erhållit
utslag i första instans, vilket i huvudsak var till fördel för motparten. Bolaget har överklagat detta utslag
och styrelsens bedömning att man kommer väl ut i nämnda tvist kvarstår.

Aktien
Novus aktie är sedan den 1 juni 2007 noterad på aktietorget.

Slutkursen per sista handelsdag 30 juni 2009 var SEK 0,96. Lägsta kurs aktien handlades till var SEK
0,48 den 20 november 2008 och den högsta kursen var SEK 1,38 den 14 juli 2008.

Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 10 372 250 (10 372 250).

För vidare information kring aktiedata och större aktieägare se not 15.

Personal
Medelantalet anställda under perioden är 9 (6) personer. Ett antal nyckelrekryteringar har gjorts.

Arne Modig, Affärskonsult och Affärsområdeschef Opinion, Arne har lång erfarenhet av att arbeta med

opinionsundersökningar och har en stark ställning som analytiker inom området opinion och
opinionsförändringar. De senaste nio åren har Arne arbetat som seniorkonsult med ansvar för
opinionsundersökningar inom Synovate Sweden (f.d. Temo). Tidigare har Arne arbetat med liknande
uppgifter inom Demoskop och IMU.
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Per Fernström, Affärskonsult och Affärsområdeschef Loyalty , Per ansvarar för affärsområdet Loyalty,

med fokus på kund- och medarbetarundersökningar. Per har lång erfarenhet av branschen. De senaste
12 åren har Per arbetat på Synovate Sweden (f.d. Temo), senast som Seniorkonsult inom affärsområde
Loyalty. Innan Per kom till Synovate verkade han som organisationskonsult samt bedrev egen
undersökningsverksamhet

David Ahlin, Affärskonsult Affärsområde Opinion, David arbetar som affärskonsult inom området Opinion

på Novus Group. David var tidigare chef för Synovate Opinion och har mångårig erfarenhet av rådgivning
och projektledning inom såväl opinions- och samhällsområdet som inom varumärkesutveckling och
strategisk kommunikation samt kampanjer. David har också under ett flertal år undervisat vid RMI
Berghs inom Strategisk Kommunikation och Omvärldsanalys. David har en bakgrund som civilekonom
från Handelshögskolan i Stockholm och har även läst journalistik vid JMK, Stockholms universitet samt
historia vid Stockholms universitet.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är utformade för att säkerställa att Novus
kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Bolagsledningens ersättning omfattar fast lön, eventuell rörlig lön och övriga
förmåner. Vidare finns ett aktierelaterat personaloptionsprogram. Delarna avses skapa ett välbalanserat
ersättnings- och förmånsprogram som speglar individens prestationer, ansvar och bolagets
resultatutveckling.

Styrelsens förslag inför årsstämman den 5 november innebär att bolaget i allt väsentligt skall fortsätta
tillämpa nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Information om ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i not 7.

Bolagsstyrning
Under perioden har årsstämma hållits. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Alf
Sjöström, Börge Österholm, Bertil Jacobson och Jan Nygren samt nyval av Torbjörn Sjöström som
ordinarie ledamot. Till styrelseordförande valdes Alf Sjöström.

På årsstämman den 7 november 2008 beslutades även om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst
600 000 kr genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 3 000 000 aktier. Bemyndigandet
innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest villkor. Syftet
med bemyndigandet är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag eller knyta nya
ägargrupperingar till Bolaget.

Årsstämman beslutade även om ändringar i tidsplan och villkor för tecknande av optioner och aktier i
tidigare beslutat incitamentsprogram, se vidare information i not 15.

Styrelseledamöterna i Novus representerar erfarenheter inom områden som media, näringsliv och
offentlig sektor.

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras
genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets
styrelse.
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Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft 11 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med
möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av Verkställande direktören och med ledning av
denna information i samtliga för Bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a. frågor avseende
Bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och
åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna
och av Bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden
leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens
arbete.

Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad, dvs förnärvarande OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Koden är
således inte obligatorisk för Novus. Bolaget avser att successivt implementera tillämpliga regler om kod
för bolagsstyrning.

Anders Meyer, Grant Thornton AB, är vald revisor och han leder revisionsarbetet i Novus. De på
styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. För att säkerställa
styrelsens informationsbehov medverkar ansvarig revisor personligen vid styrelsemötet när Bolagets
bokslut och bokslutsrapport behandlas. Revisorn rapporterar då sina iakttagelser från granskningen och
bedömningen av bolagets interna kontroll.

Årsstämma och förslag till utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 5 november 2009, kl 10:00 på Sveavägen 47, 113 59 Stockholm.
Årsredovisningen beräknas finnas tillänglig på bolagets kontor och hemsida www.novusgroup.se den
22 oktober 2009. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 1 185 775
Tillfört överkursfonden 65 550
Årets resultat 786 359

2 037 684

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras 2 037 684

2 037 684

Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-
och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska
kronor (kSEK) där ej annat anges.
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Not 2008-07-01 2007-07-01

RESULTATRÄKNING (kSEK) 2009-06-30 2008-06-30

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 5 19 665 5 912
Aktiverat arbete för egen räkning 10 449 100
Övriga rörelseintäkter 131 136

20 245 6 148

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 6 -13 165 -6 472
Personalkostnader 7 -6 599 -4 073
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 10,11 -1 123 -934

-20 887 -11 479

Rörelseresultat -642 -5 331

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 21 36
Räntekostnader -170 -153

-149 -117

Resultat efter finansiella poster -791 -5 448

Skatter 8 1 578 0

ÅRETS RESULTAT 787 -5 448

Resultat per aktie och aktiedata 15

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,08 -0,92
- efter utspädning, SEK 0,07 -0,92
Föreslagen utdelning per aktie, SEK Ingen utdelning Ingen utdelning
Medelantal aktier före utspädning, st 10 372 250 5 927 000
Medelantal aktier efter utspädning, st 10 657 250 5 927 000

Tillhörande noter är en integrerad del av bolagets bokslut.
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Not 2009-06-30 2008-06-30

BALANSRÄKNING (kSEK)

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 9 0 875

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken, databaser samt liknande tillgångar 10 2 978 3 619

2 978 3 619

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 69 43

69 43

Finansiella anläggningstillgångar
Obligationer 0 100
Uppskjuten skattefordran 8 1 578 0

1 578 100

Summa anläggningstillgångar 4 625 3 762

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 3 363 981
Skattefordran 145 145
Övriga fordringar 13 10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 906 352

4 427 1 488

Kassa och bank 14 2 619 925

Summa omsättningstillgångar 7 046 2 413

SUMMA TILLGÅNGAR 11 671 7 050
0

Tillhörande noter är en integrerad del av bolagets bokslut.
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Not 2009-06-30 2008-06-30

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 15

Aktiekapital 2 074 1 185
Ej registrerat aktiekapital 0 889
Reservfond 130 130

2 204 2 204

Fritt eget kapital
Överkursfond 5 870 5 805
Balanserat resultat -4 619 829
Årets resultat 787 -5 448

2 038 1 186

Summa eget kapital 4 242 3 390

Långfristiga skulder 16
Skulder till kreditinstitut 1 113 546

1 113 546

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 432 218
Leverantörsskulder 1 250 435
Övriga kortfristiga skulder 1 087 450
Skulder till moderföretag 763 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 784 1 248

6 316 3 114

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 671 7 050

POSTER INOM LINJEN Not 2009-06-30 2008-06-30

Ställda säkerheter 18 5 500 000 5 500 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Tillhörande noter är en integrerad del av bolagets bokslut.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Summa

kapital1)
fond fond resultat resultat eget kapital

Ingående eget kapital
1 juli 2007 1 185 130 3 723 2 141 -1 312 5 867
Vinstdisposition - - - -1 312 1 312 -
Nyemission, netto 889 - 2 082 - - 2 971
Årets resultat - - - - -5 448 -5 448
Utgående eget kapital
30 juni 2008 2 074 130 5 805 829 -5 448 3 390

Ingående eget kapital
1 juli 2008 2 074 130 5 805 829 -5 448 3 390
Vinstdisposition - - - -5 448 5 448 -
Teckning av optioner - - 65 - - 65
Årets resultat - - - - 787 787
Utgående eget kapital
30 juni 2009 2 074 130 5 870 -4 619 787 4 242

1) I summa aktiekapital per 2008-06-30 ingår ej registrerad nyemisson om 889 050 SEK.

Tillhörande noter är en integrerad del av bolagets bokslut.
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Not 2008-07-01 2007-07-01

KASSAFLÖDESANALYS 2009-06-30 2008-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -642 -5 331
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10,11 1 123 934

481 -4 397

Erhållen ränta 21 36
Erlagd ränta -170 -153

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 332 -4 514

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -2 382 -457
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -557 -13
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 815 301
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 2 172 1 271

Summa förändring i rörelsekapitalet 48 1 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 380 -3 412

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10 -449 -100
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -59 -27
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 100 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -408 -127

Finansieringsverksamheten

Nyemission1)
875 2 096

Betalning emitterade optioner 65 0
Upptagna lån 1 000 763
Amortering av skuld -218 -218

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 722 2 641

Årets kassaflöde 1 694 -898
Likvida medel vid årets början 925 1 823
Likvida medel vid årets slut 14 2 619 925

0
1) Av total emissionslikvid om 3 111 675 SEK i nyemissionen våren 2008 hade 2 236 814 SEK inbetalats per den 30 juni 2008. Inbetalning för

resterande del om 874 861 SEK erhölls den 11 juli 2008.

Tillhörande noter är en integrerad del av bolagets bokslut.
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NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Allmän information
Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning med en unik kombination
av erfarna konsulter och moderna angreppssätt. Novus hjälper kunder att växa och utveckla sina
affärer. Genom en aktiv dialog finns Novus till hands när och där det händer.

Novus erbjuder undersökningar med:
• Nytänkande där vi bland annat är specialister på sms-mätningar och kundpaneler
• Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum
• Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider mellan beställning och leverans och
genomför snabbare undersökningar

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan
juni 2007.

Huvudägare i Novus Group International AB (publ) är ALS Invest AB, organisationsnummer
556636-7750.

Denna årsredovisning har den 29 september 2009 godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Årsredovisningen fastställs av Novus bolagsstämma och kommer att framläggas för beslut på
årsstämman den 5 november 2009.

2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats
anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat
anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Alla belopp uttrycks i kSEK där ej annat anges. Belopp inom parantes avser föregående år. Bolagets
rapporteringsvaluta är svenska kronor. Resultaträkning är uppställd i kostnadsslag. Samtliga
tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, International Financial Reporting
Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) med de undantag och tillägg som anges av Rådet för finansiell rapportering; RFR
2.1 Redovisning för juridiska personer.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga
redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna anges i not 4.

Nya redovisningsnormer och standarder som gäller från och med 2008:
Under 2008 har några nya standarder och rekommendationer samt tolkningsutalanden
publicerats IFRIC 11, IFRS 2, IFRIC 13 samt ändringarna i IAS 39 och IFRS 7. Dessa nya regler har
inte haft någon påverkan vid upprättande av Novus finansiella rapporter.
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Publicerade standarder, ändringar och tolkningar som träder ikraft 2009 eller senare
Bolaget tillämpar inte standarder och tolkningar i förtid. Kommande standarder och tolkningar
förväntas enbart påverka upplysningskrav för Novus.

2.2 Segmentrapportering
Nettoomsättningen är till sin helhet hänförlig till en och samma verksamhetsgren och bolaget är
endast verksam på den svenska marknaden.

2.3 Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Årsredovisningen upprättas i svenska kronor (SEK) som är Bolagets funktionella valuta och
rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enlig de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.

2.4 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjande period. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång,
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner
som är förknippade med tillgången kommer att komma Bolaget tillgodo och tillgångens
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll
redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det
beräknade restvärdet, görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande:

- Maskiner och andra tekniska anläggningar 20%

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och
redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.

2.5 Immateriella tillgångar
Förvärvade programvaran och den bakomliggande teknikplattformen Wireless Opinion samt alla
rättigheter förknippade med denna teknik, vilken förvärvades under juni månad 2006, aktiveras på basis
av de kostnader som uppstått då den aktuella programvaran förvärvats och satts i drift. Wireless
Opinion är en teknikplattform vilken möjliggör opinionsundersökningar via SMS. Dessa aktiverade
kostnader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden vilken är fem år.
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Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Kostnader som är
direkt förknippade med utveckling av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av
Bolaget och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år och som överstiger
kostnaderna, redovisas som immateriella tillgångar. I balanserade utgifter ingår de kostnader för
anställda som uppkommit genom utvecklingen av programvaruprodukter och en skälig andel av
indirekta kostnader. Utvecklingsutgifter för programvara som redovisas som tillgång skrivs av under sin
bedömda nyttjandeperiod vilken är fem år.

2.6 Nedskrivningar
Bolaget innehar enbart tillgångar som skrivs av. Dessa bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är
återvinningsbart. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde
skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningsvärde och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare
har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning om återföring bör göras.

2.7 Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i kategorierna Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen samt Lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för
vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella
tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som
innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen
i syfte att säljas inom kort. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen vilket är det datum då Bolaget
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument, förutom finansiella tillgångar som
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader. Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och Bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Vinster och förluster till följd av
förändringar i verkligt värde avseende kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i den period då de uppstår och ingår i någon av posterna
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. Bolaget bedömer per varje balansdag om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiella tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar.



Sid: 16 (33)

Novus Group International AB (publ)
556654-0786

2.8 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En
reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Bolaget
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor.
Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i
resultaträkningen.

2.9 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag
inom tre månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland Kortfristiga
skulder.

2.10 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

2.11 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.12 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta
upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

2.13 Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder förutom temporära skillnader i form av
obeskattade reserver. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar årets resultat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller
som är aviserade per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka
de temporära skillnaderna kan utnyttjas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
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2.14 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensioner. En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken
Bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.

Ersättningar vid uppsägningar
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp av Bolaget före normal pensionstidpunkt
eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Bolaget redovisar
avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av
ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång, Förmåner som förfaller mer än 12
månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

2.15 Avsättningar
Avsättningar redovisas när Bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har
beräknats på ett tillförlitligt sätt.

2.16 Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt, returer
och rabatter.

Novus säljer tjänster i form av olika typer av undersökningar. Dessa tjänster tillhandahålls baserat på
tid och material eller som fastprisavtal där avtalsvillkoren vanligen har en löptid på ligger i spannet 1-3
månader. För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till
uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att
nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett
tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning
som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.
En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
När värdet på en fordran har gått ner, minskar Bolaget det redovisade värdet till det
återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med ursprunglig
effektiv ränta för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.
Ränteintäkter på nedskrivna lån redovisas antingen när kontanter erhålls eller baserat på
Återvunna kostnader i takt med att villkoren uppfylls.

2.17 Leasing
All leasing redovisas som operationell leasing.

2.18 Utdelning
Utdelning till Bolagets aktieägare redovisas som skuld i Bolagets finansiella rapporter i
den period då utdelningen fastställs av Bolagets aktieägare.
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3. Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella riskfaktorer
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk
(inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.
Bolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Bolagets
finansiella resultat.

Finansiella instrument
Bolaget använder sig ej av några finansiella instrument i form av derivatinstrument varav risken
förknippade med sådana är obefintliga.

Kreditrisk
Bolaget har fastställt policys och uppföljning för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig
betalningshistorik. Bolaget har ett fåtal större kunder med god betalningshistorik varför kreditrisken
förnärvarande bedöms som balanserad.

Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Bolaget strävar efter tillräckliga likvida medel och tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade
kreditmöjligheter. Ledningen följer också noga rullande prognoser för Bolagets likviditetsreserv,
som består av outnyttjade lånelöften och likvida medel (se not 14), på basis av förväntade kassaflöden.

Risken att Bolaget får svårigheter att finansiera sin fortsatta verksamhet bedöms som låg, men för att
att finansiera vidare expansion kan ytterligare tillskott av kapital komma att behövas. Detta kan
medföra att ytterligare ägarkapital kan komma att krävas. Det finns inga garantier för att Bolaget i en
sådan situation kommer att kunna anskaffa ytterligare kapital.

Valutarisk
Inköp och försäljning sker i all väsentlighet i svenska kronor varför valutaexponeringen är mycket
begränsad.

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är Bolagets intäkter
och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i
marknadsräntor. Bolagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs
med rörlig ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med
fast ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende verkligt värde.

3.2 Hantering av kapitalrisk
Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga Bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet,
så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla optimal kapitalstruktur för att hålla kostnader för kapitalet nere. För att upprätthålla eller
justera kapitalstrukturen, kan Bolaget förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala
kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

3.3 Beräkning av verkligt värde
Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar, för kundfordringar och
leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga värden. Verkligt värde på finansiella skulder
beräknas genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den aktuella marknadsränta
som är tillgänglig för Bolaget för liknande finansiella instrument.
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4. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Bolagets ledning gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa bedömningar utvärderas
löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.

Nedskrivningsprövning för immateriella tillgångar
Bolagets materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Bolaget redovisar inga immateriella
anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs över beräknad
nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Det redovisade värdet på bolagets anläggningstillgångar
prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan
återvinnas, dock minst varje år. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs
tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.
Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde från tillgången.

Immateriella anläggningstillgångar utgör cirka 26 procent av bolagets tillgångar. Inga nedskrivningar
har förekommit i bolaget, men nedskrivningar kan aktualiseras om prognoser för framtida kassaflöden
förändras till följd av ändringar i affärsmodell och strategi, konkurrenssituation eller lagliga
förutsättningar för verksamheten.

Värdering av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag
Värdet av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag bedöms löpande. Så
snart tillräcklig säkerhet föreligger att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas, mot vilka
underskottsavdragen kan avräknas, åsätts den uppskjutna skatten ett värde.

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Not 6 Övriga externa kostnader

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 2008/2009 2007/2008
Grant Thornton

Revisionsuppdrag 92 62
Övriga uppdrag 28 34

Summa 120 96

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Upplysning om leasingkostnader 2008/2009 2007/2008
Lokalhyra 636 462
Leasingavgifter övrigt 62 38

Summa 698 500
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Not 7 Personalkostnader

2008/2009 2007/2008
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till

Kvinnor 2 2
Män 7 4

Totalt 9 6

2008/2009 2007/2008
Löner och ersättningar uppgår till:

Styrelsen och verkställande direktören 867 709
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning se nedan) (61) (0)
Övriga anställda 3 409 2 010

Totala löner och ersättningar 4 276 2 719

Sociala kostnader enligt lag och avtal 1 527 929
Pensionskostnader

Styrelsen och verkställande direktören 196 120
Övriga anställda 524 201

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 6 523 3 969

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Inga styrelsearvoden har utgått under räkenskapsåret.

Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är utformade för att säkerställa att Novus
kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare. Bolagsledningens ersättning omfattar fast lön, eventuell rörlig lön,
övriga förmåner. Vidare finns ett aktierelaterat personaloptionsprogram. Delarna avses skapa ett
välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som speglar individens prestationer, ansvar och
bolagets resultatutveckling.

Styrelsen fastställer ersättning och anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör. Ersättning till
verkställande direktören utgörs av grundlön, i förekommande fall rörlig lön, förmån i form av tjänstebil
samt pension. Rörlig lön skall baseras på Bolagets resultattillväxt. Nuvarande lön till VD Lars
Björkman uppgår till 65 000 SEK per månad samt tjänstebil. Verkställande direktören har en
pensionsförmån som motsvarar 25 procent av fast lön. Pensionspremien betalas per månad och
pensionsåldern är 65 år. Under räkenskapsåret har VD tilldelats och tecknat 150 000 st
teckningsoptioner i det incitamentsprogram som beslutades om på årsstämman 2008. För vidare
information om tilldelning till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare, se not 15.
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Ersättningar och övriga förmåner under räkenskapsår 2008/2009 respektive 2007/2008:

Räkenskapsår Grundlön/ Rörlig-/ Övrig
2008/2009 styrelsearvode Pension ersättning Totalt
Styrelsens ordf. 0 0 392 392
Styrelsens led. 0 0 366 366
VD 806 196 124 1 126
Andra ledande
befattningshavare 1 624 314 1 230 3 168
Summa 2 430 510 2 112 5 052

Räkenskapsår Grundlön/ Rörlig-/ Övrig
2007/2008 styrelsearvode Pension ersättning Totalt
Styrelsens ordf. 0 0 0 0
Styrelsens led. 0 0 0 0
VD 709 120 46 875
Andra ledande
befattningshavare 0 0 0 0
Summa 709 120 46 875

Kommentarer till tabellen:
Rörlig-/Övrig ersättning till styrelsen samt övriga ledande befattningshavare avser tillfullo fakturering för
utförda tjänster. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor, se
vidare i not 20.

Rörlig-/Övrig ersättning till VD avser bonuslön om kSEK 61 samt förmån av tjänstebil om kSEK 63.

Avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid om 6 månader, både vid egen uppsägning och vid
uppsägning från företagets sida. VD har också ett avgångsvederlag om ytterligare 6 månader vid
uppsägning från företagets sida för andra än oegentliga skäl.

Mellan Bolaget och övriga befattningshavare gäller avtalsenliga uppsägningstider på 3 - 6 månader.
Några avtal om avgångsvederlag eller liknande finns ej.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2008/2009 2007/2008
Antal styrelseledamöter 5 4

Varav kvinnor (0) (0)
Antal övriga befattningshavare inkl VD 5 1

Varav kvinnor (1) (0)

Upplysning om sjukfrånvaro
Då antalet anställda för de två senaste räkenskapsåren understigit 10 anställda lämnas ingen uppgift
avseende sjukfrånvaro.
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Not 8 Inkomstskatt

2008/2009 2007/2008

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 1 578 0

Redovisad skatt 1 578 0

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserat på gällande skattesats förklaras
av tabell nedan:

2008/2009 2007/2008
Redovisat resultat före skatt -791 -5 448

Skatt enligt gällande skattesats 28% 221 1 525
Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -13 -9
Ej skattepliktiga intäkter 1 0
Övriga utgifter redovisade direkt mot eget kapital 0 39
Skatteeffekt av sparade underskottsavdrag 2 213 658
Förändring av skattesats till 26,3% -148 0
Balanserade underskottsavdragSkatteeffekt av ej aktiverade underskottsavdrag -696 -2 213

Redovisad skatt 1 578 0

I tabellen nedan framgår Bolagets uppskjutna skattefordringar.

Uppskjutna skattefordringar 2009-06-30 2008-06-30
Avseende skattemässiga underskott 1 578 0
Summa 1 578 0

Bruttoförändring av uppskjutna skattefordringar 2009-06-30 2008-06-30
Ingående balans 0 0
Redovisning i resultaträkning 1 578 0
Vid årets slut 1 578 0

Skattemässiga underskottsavdrag
Vid räkenskapsårets slut fanns skattemässiga underskottsavdrag på totalt kSEK 8 644, vilket
motsvarar en uppskjuten skattefordran om kSEK 2 273. Samtliga underskottsavdrag löper utan
tidsbegränsning. I bokslutet per 2009-06-30 har för första gången en uppskjuten skattefordran bokats
avseende skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran som bokats i balansräkningen
per balansdagen uppgår till kSEK 1 578, vilket motsvarar skattemässiga underskott om kSEK 6 000,
och baseras på en bedömning om bolagets framtida intjäningsförmåga. Uppskjuten skattefordran på
resterande underskott om kSEK 2 644 har av försiktighetsskäl ej åsatts något värde i
balansräkningen.

Not 9 Tecknat men ej inbetalt kapital

Posten om 875 kSEK per 2008-06-30 avser den del av den pågående nyemissionen som ej var
inbetalad per den 30 juni 2008. Inbetalning erhölls den 11 juli 2008.
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Not 10 Varumärken, databaser samt liknande tillgångar

2009-06-30 2008-06-30

Ingående anskaffningsvärden 5 200 5 100
Inköp 449 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 649 5 200

Ingående avskrivningar -1 581 -668
Årets avskrivningar -1 090 -913
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 671 -1 581

Utgående bokfört värde 2 978 3 619

Investering i varumärken, databaser samt liknande tillgångar avser förvärvet av teknikplattformen,
programvaran och rättigheter för Wireless Opinion. Bolaget har således oinskränkt nyttjanderätt
gällande samtliga delar av Wireless Opinion och inga ytterliggare kostnader i form av licenser eller
liknande kommer att belasta Bolaget. Tillgången förvärvades och togs i bruk under juni månad 2006,
då även avskrivning påbörjades.

Bolaget har därefter ytterligare investerat i utveckling och uppbyggnad av teknologi avseende produkter
för opinions- och marknadsundersökningar. Nedlagda kostnader består framförallt av kostnader för
underkonsulter samt kostnader för anställda.

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2009-06-30 2008-06-30

Ingående anskaffningsvärden 106 79
Inköp 59 27
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 165 106

Ingående avskrivningar -63 -42
Årets avskrivningar -33 -21
Utgående ackumulerade avskrivningar -96 -63

Utgående bokfört värde 69 43

Not 12 Kundfordringar

Inga kundfordringar per 2009-06-30 är förfallna i mer än 30 dagar. Någon avsättning för kreditförluster
föreligger ej.
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Specifikation av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009-06-30 2008-06-30
Upparbetade ej ännu fakturerade intäkter 569 115
Förutbetald hyra 154 148
Förutbetalda kostnader 183 89
Summa 906 352

Not 14 Likvida medel

2009-06-30 2008-06-30
Kassa och bank 2 619 925
Summa 2 619 925

I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår följande:
2009-06-30 2008-06-30

Kassa och bank 2 619 925
Summa 2 619 925

2009-06-30 2008-06-30
Limit checkräckningskrediter 2 000 2 000
varav utnyttjad 0 0
Outnyttjade checkräkningskrediter 2 000 2 000

Not 15 Resultat per aktie och aktiedata

Antal Kvot Antal röster
Aktieslag aktier värde (SEK) per aktie

A-aktie 10 372 250 0,20 1
Summa 10 372 250 0,20 1

Aktiekapitalet och antal aktier har fr. o. m. 2003 genom nyemissioner, split och nedsättning förändrats

enligt nedanstående:

Ökning av Inbetalt

Kvotvärde Antal aktiekapital belopp, netto

År Händelse (SEK) aktier (st) (kSEK) (kSEK)

2003 Bolagsbildning 100 1 000 100 100

2006 Split 1:99 1 99 000 - -

2006 Nyemission 1 600 000 600 600

2006 Nyemission 1 2 350 000 2 350 2 350

2006 Minskning av 0,30 - -2 135 -

aktiekapitalet

2006 Split 1:1,5 0,20 1 525 000 - -

2007 Nyemission 0,20 1 352 000 270 3 994

2008 Nyemission 0,20 4 445 250 889 2 971

30 juni 2009 0,20 10 372 250 2 074
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Aktien och ägarstruktur

Bolagets aktie är noterad på Aktietorget sedan 1 juni 2007. Den 30 juni 2009 uppgick antalet

aktieägare till 147 stycken och det totala antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 10 372 250 (10

372 250) stycken med ett kvotvärde på 0,20 SEK. Bolagets största ägare är ALS Invest AB med 58 %

av kapital och röster. Därutöver finns inga aktieägare med en kapital- eller röstandel överstigande 10%.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att årets resultat divideras med ett vägt genomsnittligt antal
utestående stamaktier under perioden

2008/2009 2007/2008
Resultat per aktie;
- före utspädning, SEK 0,08 -0,92
- efter utspädning, SEK 0,07 -0,92
Medelantal aktier före utspädning (st) 10 372 250 5 927 000

Personaloptioner, vägt genomsnitt (st)1
285 000 0

Medelantal aktier efter utspädning (st)1
10 657 250 5 927 000

1) Tidigare optionsprogram från 2005 förföll i januari 2009 utan att någon teckning av aktier skett. I syfte att öka jämförbarhet har även

jämförelsetal rensats för utspädningseffekt avseende detta optionsprogram.

Utestående optioner
På extra bolagsstämma den 13 maj 2008 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD,
personal och styrelse i huvudsak enligt följande. Programmet består av högst 400 000
teckningsoptioner. Verkställande direktören skall erbjudas att förvärva 150 000 teckningsoptioner.
Styrelseledamöter skall enligt styrelsens bestämmande erbjudas att förvärva teckningsoptioner baserat
på betydande insatser för Bolaget. Personal i bolaget skall enligt styrelsens bestämmande erbjudas
en möjlighet att förvärva teckningsoptioner baserat på prestation och anställningstid. Maximalt antal
teckningsoptioner som anställd kan förvärva uppgår till 50 000. Betalning för teckningsoption skall
motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället. På årsstämma den 7
november 2008 beslutades sedermera om ändring av tidsplanen för tecknande av optioner och aktier
såtillvida att varje teckningsoption ger rätt att under tiden 20 november 2011 till och med 20 juni 2012
teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid sådan nyteckning skall uppgå till ett belopp som
motsvarar 120 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för Bolagets aktie på Aktietorget
under tiden 1 oktober 2008 till 30 oktober 2008. Under perioden har 285 000 teckningsoptioner
fördelats och tecknats enligt nedan:

Antal

Optionsinnehavare optionsrätter

Verkställande direktören 150 000

Andra ledande befattningshavare 100 000

Övriga anställda 35 000

Summa 285 000

Utdelningspolitik
Novus är ett utvecklingsföretag som befinner sig i en fas av uppbyggnad och expansion.
Därför har styrelsen idag ej för avsikt att föreslå utdelning inför de två kommande räkenskapsåren.
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Bemyndigande
På årsstämman den 7 november 2008 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst
600 000 kr genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 3 000 000 aktier. Bemyndigandet
innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest villkor. Syftet
med bemyndigandet är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag eller knyta nya
ägargrupperingar till Bolaget.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen för Novus känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser
mellan några av Novus aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Vidare finns det
inte, såvitt styrelsen för Novus känner till, några överenskommelser eller motsvarande avtal som kan
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Bolagets exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga
tidpunkter för ränteomförhandling är som följer:

6 månader 6-12
30 juni 2009 eller mindre månader 1-5 år Mer än 5 år
Kreditinstitut 1 113 0 0 0
Summa 1 113 0 0 0

Räntesatsen på krediter uppgår till 7,0 %. Förfallodagar för total upplåning är som följer:

2008/2009 2007/2008
Mellan 1 och 2 år 432 218
Mellan 2 och 5 år 681 327
Mer än 5 år 0 0
Summa 1 113 545

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2009-06-30 2008-06-30
Upplupna semesterlöner 354 290
Upplupna sociala avgifter 237 186
Upplupen särskild löneskatt pension 247 84
Upplupen panelbelöningsskuld 786 0
Övriga upplupna kostnader 1 160 688
Summa 2 784 1 248
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Not 18 Ställda säkerheter

2009-06-30 2008-06-30
Checkräkningskredit

Företagsinteckningar 2 000 2 000
Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 3 500 3 500
Summa 5 500 5 500

Not 19 Åtaganden

Åtaganden avseende operationell leasing – där Bolaget är leasetagare
Bolaget hyr kontor enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Bolaget leasar också fordon
enligt uppsägningsbara operationella leasingavtal. Upplysning om de leasingkostnader som redovisats
i resultaträkningen under året återfinns i not 6.

Not 20 Transaktioner med närstående

Styrelseordföranden Alf Sjöström äger, tillsammans med sin son Torbjörn Sjöström, ledamot i
styrelsen, lika delar 70 % av Streamtel AB som bl a sköter IT-drift och IP-telefoni för Novus, till ett
värde om kSEK 216 under perioden. Novus har under perioden även fakturerat Streamtel kSEK 131 för
hyra av kontorslokal under perioden.

Ett konsultavtal mellan Novus och Gallup Nordic AB (Alf Sjöström) har upprättats per den 1 juli 2008.
Avtalet innebär att Novus köper tjänster på konsultbasis gällande affärsutveckling och specifika
kundkontakter. Under perioden har tjänster köpts till ett värde av kSEK 392.

Ett konsultavtal föreligger även mellan Novus och Bertil Jacobson Information AB, som ägs och drivs
av styrelseledamoten Bertil Jacobson. Avtalet innebär att Novus köper tjänster på konsultbasis
gällande affärsutveckling och specifika kundkontakter. Under perioden har tjänster köpts till ett värde
om kSEK 150.

Arne Modig anlitas av Novus i sin roll som affärsområdeschef för Opinion på konsultbasis genom sitt
bolag Arne Modig AB. Under perioden har tjänster köpts till ett värde om kSEK 1 230.

Vid räkenskapsårets utgång uppgår skuld till bolagets huvudägare till kSEK 864.

Överenskommelse om tjänster och finansiering med närstående sker på marknadsmässiga villkor.
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Not 21 Händelser efter balansdagen

Novus fortsätter att expandera och fyra nya medarbetare har knutits till Bolaget under perioden juli till
september 2009.

Styrelsens underskrift

Stockholm den 29 september 2009

Lars Björkman Alf Sjöström Bertil Jacobson Jan Nygren
Verkställande Direktör Ordförande

Börge Österholm Torbjörn Sjöström

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 september 2009

Anders Meyer
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB



R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Till årsstämman i

Novus Group International AB (publ)
Org.nr 556654-0786

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Novus Group International AB (publ) för räkenskapsåret 2008-07-01—2009-06-30. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 29 september 2009

Anders Meyer
Auktoriserad revisor
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INFORMATION OM STYRELSEN, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH BOLAGETS REVISORER

Styrelsen

Alf Sjöström, 63 år
Styrelseordförande

Titel: Ägare/Direktör
Ledamot sedan: 2004
Antal aktier: 6 041 574 via ALS Invest AB
Antal aktieoptioner: Inga
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ALS Invest AB. Styrelseledamot i Gallup Nordic AB och

Streamtel AB.
Kort historik
Grundare och koncernchef för Softcom AB, avyttrat juni 2006. Tidigare ansvarig för opinionsverksamheten
och vVD på SIFO samt ansvarig för återuppbyggnaden av Svenska Gallup AB i Sverige. Delägare och
styrelseordförande för Novus Group International AB (publ).

Börge Österholm, 66 år
Styrelseledamot

Titel: Direktör
Ledamot sedan: 2005
Antal aktier: 8 750
Antal aktieoptioner: Inga
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BIBLUS AB, Spoon Publishing AB och Tarantech AB

Kort historik
Tidigare VD för Posten, befattningar dessförinnan vid Posten: vVD, Försäljningsdirektör, Affärsområdeschef,
Quality Manager. Numera egen verksamhet med bland annat uppdrag som styrelseordförande i Tarantech
AB, Senior advisor i Establish AB.

Jan Nygren, 59 år
Styrelseledamot

Titel: Direktör
Ledamot sedan: 2007
Antal aktier: 91 429
Antal aktieoptioner Inga
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i CombuTech AB, PrimeKey Solutions AB, ISAK -

Information & Samhällskontakt AB och Högskolan Väst, Trollhättan.
Styrelseledamot i GE Moneybank, Kungsleden AB, Norrtäljes Gemensamma
Hälso, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB och i Cerise Reklam AB.

Kort historik
Tidigare Samordningsminister och VVD för SAAB.
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Bertil Jacobson, 62 år
Styrelseledamot

Titel: Direktör
Ledamot sedan: 2007
Antal aktier: 529 822 (privat och via bolag)
Antal aktieoptioner Inga
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bertil Jacobson Information AB

Kort historik
Tidigare journalist inom Sveriges Radio och TV i många år. Chefredaktör för TCO-tidningen och därefter
informationschef i TCO. Numera mediekonsult i eget bolag, med uppdrag inom privata näringslivet,
organisationsvärlden samt den offentliga sektorn.

Torbjörn Sjöström, 35 år
Styrelseledamot

Titel: Direktör
Ledamot sedan: 2008
Antal aktier: 234 000
Antal aktieoptioner Inga
Övriga uppdrag: VD i Streamtel AB, Styrelseledamot i ALS Invest AB, Tusinvest AB och

Dacke Group AB (publ).

Kort historik
VD Streamtel AB. Tidigare förflutet inom telekom- och tjänstebranschen. Verksam i Softcom 2003 till 2005,
i Svenska Gallup AB 2002 till 2003, VD för Becon Mobile mellan åren 2000 till 2002, projektledare Symbian
fram till1999.

Ledande befattningshavare

Lars Björkman, 50 år
Verkställande direktör

Titel: VD
Anställd: 2007
Antal aktier: 100 000
Antal aktieoptioner 150 000

Kort historik
Tidigare anställd inom Ipsos koncernen. Har även varit verksam som VD under många år i bolag som
Jupiter Media Metrix, Sifo Interactive Media och Tidningsstatistik AB/Reklamstatistik AB.
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Gun Pettersson, 50 år
Affärsområdeschef, Marknad

Anställd sedan 2008
Antal aktier: 20 000
Antal aktieoptioner 50 000

Kort historik
Gun är Affärskonsult och Affärsområdeschef för Novus Marknad. Gun har över 20 års erfarenhet av
kommunikations- och varumärkesutveckling, dels som konsult och dels som marknadschef. Gun har
tidigare arbetat på Synovate Sweden (f.d Temo) som Seniorkonsult inom affärsområdet Branding &
Communication.

Mikael Ohlsson, 47 år
Operations & Panel Director

Anställd sedan 2008
Antal aktier: 40 000
Antal aktieoptioner 50 000

Kort historik
Mikael är Operations & Panel Director, ansvarsområde produktion, projektledning och panelmanagement.
Mikael har arbetat med paneler sedan 1985 och kommer närmast från Synovate Sweden (f.d Temo) där han
ingått i ledningsgruppen och verkat som Operations Director sedan 2002.

Per Fernström, 46 år
Affärsområdeschef, Loyalty

Anställd sedan 2008
Antal aktier: Inga
Antal aktieoptioner Inga

Kort historik
Per ansvarar för affärsområdet Loyalty, med fokus på kund- och medarbetarundersökningar. De senaste 12
åren har Per arbetat på Synovate Sweden (f.d Temo), senast som Seniorkonsult inom affärsområde
Loyalty.

Arne Modig, 63 år
Affärsområdeschef, Opinion

Anställd sedan 2008
Antal aktier: 100 000
Antal aktieoptioner Inga

Kort historik
De senaste nio åren har Arne arbetat som seniorkonsult med ansvar för opinionsundersökningar inom
Synovate Sweden (f.d Temo). Tidigare har Arne arbetat med liknande uppgifter inom Demoskop och IMU.
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