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Generell information

Eurocon har träffat ett anslutningsavtal med Aktietorget om bland 

annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och 

övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och sam-

tidig information om bolagets utveckling. Detta innebär att bolaget 

i sin informationsgivning följer tillämpliga lagar och författningar 

samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag listade 

vid Aktietorget.

Förkortningarna Eurocon och bolaget används på ett flertal 

ställen i detta prospekt. Med detta menas Eurocon Consulting AB 

(publ). Eurocon används också, beroende på sammanhang, som 

övergripande förkortning för Euroconkoncernen. All information 

som lämnas i prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med av-

seende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Risk-

faktorer” på sid 9 och som beskriver risker som en investering i Eu-

rocons aktie innebär. Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, 

till sådana personer vars eventuella förvärv av aktier i Eurocon för-

utsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än 

som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till 

land där distributionen av prospektet förutsätter ytterligare regist-

rerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller 

strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken bolagets 

nuvarande aktier eller de nya aktierna har registrerats eller kommer 

att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller til-

lämplig lag i annat land och prospektet riktar sig inte till aktieägare 

med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika el-

ler Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution el-

ler offentliggörande av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller 

regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra 

åtgärder än de krav som följer av svensk lag. För detta prospekt gäller 

svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta prospekt skall avgö-

ras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Registrering hos Finansinspektionen

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i 

enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning 

(EG) nr 809/2004. Godkännandet och registreringen innebär inte att 

Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i registreringsdo-

kumentet är riktiga eller fullständiga. De nya reglerna för prospekt 

som infördes den 1 januari 2006 möjliggör spridning av prospektet 

inom hela EES. I förekommande fall kan person som med anledning 

av detta prospekt väcker talan mot Eurocon bli tvungen att själv stå 

för översättningskostnad av dokumentet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Handlingar som bolagets bolagsordning samt historisk finansiell 

information avseende Gamla Eurocon som till någon del ingår el-

ler hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspektion på  

bolagets huvudkontor med adress Eurocon, Hörneborgsvägen 6,  

SE-892 50 Domsjö. Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar 

ta del av dessa handlingar i pappersformat, vänligen kontakta bola-

gets huvudkontor på telefonnummer 0660-29 56 00.

Uttalanden och bedömningar om framtiden

Detta prospekt innehåller uttalanden och bedömningar av framtids-

inriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning 

och bedömning om framtida tänkbara händelser och finansiell ut-

veckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förut-

ser”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”anser”, ”borde” och liknande ut-

tryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade 

uttalanden och bedömningar. Även om bolaget anser att gjorda utta-

landen och bedömningar om framtidsinriktad information är rimli-

ga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar 

kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar 

uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten för prospektets 

publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informatio-

nen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida ut-

veckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets 

nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser 

att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden 

och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser el-

ler annat utöver vad som krävs enligt lag.

Information från tredje part

Detta prospekt innehåller information om Eurocons marknad och 

bransch. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal käl-

lor, bland annat branschpublikationer, marknadsundersökningar 

från tredje part och allmänt tillgänglig information, exempelvis via 

Internet. Varken bolaget, styrelsen, ledande befattningshavare eller 

bolagets huvudaktieägare garanterar att informationen från dessa käl-

lor är korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsbedömningar i 

olika former är förenade med stor osäkerhet och att inga garantier kan 

lämnas att sådana bedömningar kommer att infrias.

Information från tredje part, har återgivits korrekt och, såvitt bola-

get kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan infor-

mation som offentliggjorts av berörd tredje part, har inga uppgifter 

utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informa-

tionen felaktig eller missvisande. 
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Sammanfattning

Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till 
prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all informa-
tion för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbe-
slut skall baseras på prospektet i dess helhet. Den som väcker 
talan vid domstol med anledning av prospektet kan bli tvung-
en att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. 
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upp-
rättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med övriga delar av prospektet.

Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst 
mått av risktagande. En investering i Eurocon medför att en 
investerare måste beakta de risker som bolaget utsätts för och 
hur dessa hanteras. Några av riskerna har identifierats här. I 
bolagets strategi ingår att utvärdera expansion genom förvärv 
av verksamheter. Det kan ej försäkras att eventuella förvärv 
genererar förväntade mervärden samt att förvärvspriset åter-
speglar ett rättvist marknadsvärde. Eurocon kontrolleras idag 
av fem stora ägare. Detta kan vara till nackdel för aktieägare 
med andra intressen än majoritetsägarna. Det kan ej heller 
uteslutas att bolaget i framtiden kommer att behöva ytter-
ligare finansiering. En investerare påverkas dessutom alltid 
av en s k aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte fram-
ställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara hel-
täckande.

Affärsidé
Eurocon ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveck-
la kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lön-
samhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv ut-
veckling för Eurocon.

Historisk utveckling
Eurocon startades av sju ingenjörer den 1 april 1990. Verk-
samheten bestod i att erbjuda kvalificerade konsulttjänster 
riktade mot pappers- och massaindustrin. Under konjunk-
tursvackan 1992 köptes två av grundarna ut från bolaget. Un-
der 1995 bildades dotterbolaget Eurocon Engineering AB där 
konsulttjänsterna var inriktade på olika typer av rörkonstruk-
tioner. 1996 förvärvade Eurocon den del av det kanadensis-
ka konsultbolaget Chemetics INCs verksamhet som var belä-
gen i Örnsköldsvik. Chemetics konsulter i Örnsköldsvik var 

specialiserade på automatiseringsprojekt inom industrin. Ef-
ter förvärvet placerades konsulterna från Chemetics i det ny-
bildade dotterbolaget Eurocon Automation AB. Tillväxten i 
de bägge dotterbolagen var mycket hög mellan åren 1996 – 
1998. I samband med att M-real Sverige AB under början av år 
2000 köpte upp MoDo Paper AB konstaterades att den forsk-
nings- och analysverksamhet som bedrivits i Örnsköldsvik 
sedan 1940-talet var överdimensionerad för M-reals interna 
behov. M-real beslutade då att bilda ett fristående forsknings- 
och utvecklingsbolag vid namn MoRe Research AB. Eurocon 
deltog i bildandet av MoRe och har haft en 30 procentig äga-
randel i bolaget sedan dess. Under 2002 tecknade Eurocon 
ett treårigt exklusivitetsavtal med AKZO Nobel i Örnskölds-
vik innebärande att Eurocon övertog delar av deras projekt-
verksamhet. Ett liknande avtal med en löptid på fem år slöts 
med M-real Husum under år 2005. Under 2007 har belägg-
ningen inom samtliga i koncernen ingående bolag fortsatt va-
rit mycket god. Minoritetsposterna i dotterbolagen Eurocon 
Engineering AB och Eurocon Automation AB förvärvades av 
Gamla Eurocon under hösten 2007. Vidare har styrelsen i Eu-
rocon fastställt en framtidsplan där ett av målen är att koncer-
nens omsättning skall ökas med 50 procent inom tre år med 
bibehållen vinstmarginal. Som ett led i denna expansion har 
styrelsen i Eurocon fattat beslut om att uppta bolagets aktie 
till handel på Aktietorget. I samband med aktiens upptagan-
de till handel på Aktietorget planeras genom emissionen som 
beskrivs i detta prospekt att stärka bolagets finansiella ställ-
ning med MSEK 6,6 efter avdrag för emissions- och anslut-
ningskostnader uppgående till MSEK 1,4. Emissionslikviden 
kommer att användas till förvärv av verksamheter samt till 
ökade investeringar i teknikutveckling. 

Mål
Eurocon skall ses som det självklara alternativet som teknisk 
rådgivare och arbetsgivare på de regionala marknader där Eu-
rocon verkar. Vidare skall omsättningen ökas med 50 procent 
inom den kommande treårsperioden. Expansionen skall ske 
såväl organiskt som via förvärv. Expansionen skall ske med 
bibehållen vinstmarginal.
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Strategiska överväganden
I syfte att uppnå de uppställda målen har bolagets styrelse 
gjort följande strategiska överväganden:

n Ständig utveckling av metoder och produkter
n Systematisering av kunskapsbanken
n Profilering av produktportföljen
n Förvärv och tillväxt
n Ökade insatser inom marknadsföring och 
 varumärkesbyggande

Marknadsaspekter

Den svenska marknadens struktur
Den tekniska konsultbranschen i Sverige består av cirka 1100 
företag. Företagen delas in i tre huvudgrupper baserat på 
tjänsteutbud och kundinriktning. Dessa grupper är Teknis-
ka konsulter, Industrikonsulter och Arkitektkonsulter. De fö-
retag som kategoriseras som Tekniska konsulter innehar ett 
komplett tjänsteutbud och riktar sina tjänster till såväl indu-
strin som till bygg och anläggningsbranschen. Industrikon-
sulterna har ett tjänsteutbud anpassat efter behoven hos in-
dustriföretagen. Arkitektkonsulterna är arkitekter och arbetar 
primärt mot bygg och anläggningsbranschen. Den tekniska 
konsultbranschen i Sverige domineras av ett tiotal internatio-
nella aktörer, i denna grupp ingår bland annat AB Ångpanne-
föreningen, SWECO AB och Teleca AB. Merparten av de tek-
niska konsulterna på den svenska marknaden utgörs av bolag 
med en årlig omsättning understigande MSEK 50. Eurocon är 
ett industrikonsultföretag med ett tjänste- och produktutbud 
anpassat och utvecklat efter industriföretagens behov. 

Marknadens storlek och tillväxt 
Den svenska marknaden för industrikonsulter omsatte un-
der 2006 cirka SEK 8 miljarder enligt statistik framtagen av 
STD (Svensk Teknik & Design). Antalet industrikonsultföre-
tag i Sverige uppgick vid utgången av 2006 till cirka 150 styck-
en. Omsättningstillväxten hos industrikonsultföretagen un-
der 2006 uppgick enligt STD till cirka 8 procent. Prognosen 
för 2007 och 2008 ligger i linje med utfallet under 2006 en-
ligt STD.

Drivkrafter och trender

Outsourcing
Under lågkonjunkturen i början av 2000-talet tvingades 
många industriföretag att öka sin fokusering på kärnverk-
samheten vilket ledde till en ökad outsourcing av tjänster 
inom områdena forskning och utveckling. Denna trend be-
döms av Eurocon förstärkas ytterligare under kommande år.

Huvudleverantörer
Eurocon har under senare år sett en allt tydligare trend mot 
att de stora industriföretagen endast vill ha en motpart när 
det gäller tekniska konsulttjänster. Detta ställer höga krav på 
konsulterna i form av kompetens men även på att finnas re-
presenterade internationellt.

Produktutveckling
Som ett led i en något avtagande investeringstakt inom in-
dustrin samt till följd av den ökande outsourcingen är be-
dömningen i industrikonsultbranschen att utvecklingen på 
uppdragen i allt högre utsträckning kommer att inriktas på 
produktutveckling.

Specialisering
Ökade krav från kunderna samt den ökade komplexiteten i 
system och processer kommer enligt Eurocon att leda till att 
många industrikonsulter specialiserar sig mot specifika seg-
ment inom industrisektorn.

Konsolidering
Industrikonsultbranschen har länge präglats av uppköp och 
samgåenden. Enligt Eurocon är detta en trend som kommer 
att bestå i framtiden.

Eurocons position på marknaden
Enligt statistik från STD placerade sig Eurocon på 23:e plats 
baserat på omsättning bland de svenska industrikonsulter-
na under 2006. Eurocon innehar rollen som huvudleverantör 
av tekniska konsulttjänster till ett antal industriföretag med 
geografisk anknytning till Ångermanland och Medelpad. 
Rollen som huvudleverantör innebär även att Eurocon har 
ett flertal internationella uppdrag som är kopplade till des-
sa industriföretag.
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Verksamhetsområden
Eurocon delar in sin verksamhet i sex verksamhetsområden: 
Anläggning, HVAC, Elkraft, Automation, Analys & Opti-
mering samt produkter. Samtliga Eurocons konsulter agerar 
ofta som projektledare under förstudie- och genomförande-
processen. 

Anläggning 
Inom detta verksamhetsområde erbjuder Eurocon sina kun-
der projektering av processanläggningar. All projektering 
sker med moderna projekteringsverktyg.

HVAC
Eurocons konsulter inom HVAC är specialiserade på värme 
och ventilationsfrågor inom industrin.

Elkraft
Eurocons konsulter inom detta verksamhetsområde utför 
kontroller och revisionsbesiktningar av elanläggningar i syf-
te att reducera risken för fel och skador. Vidare utförs beräk-
ningar av nät och selektivitet, dimensionering av elnät samt 
vid behov analyser, provningar och störningsutredningar.

Automation
Inom detta verksamhetsområde utför Eurocon automatise-
ringsprojekt från idé till genomförande. Oavsett storlek på 
projekt kan Eurocon medverka i delar av ett uppdrag eller er-
bjuda kompletta tjänster, från förprojektering, konstruktion 
och programmering till idrifttagning.

Analys & Optimering
Eurocons konsulter inom detta verksamhetsområde förser 
kunderna med relevanta beslutsunderlag oavsett om kun-
den står inför ett beslut om en större investering eller en op-
timering av en befintlig process.

Produkter
Eurocon har en egenutvecklad produktportfölj bestående av 
olika projekteringsverktyg i form av mjukvaror. Förutom att 
produkterna används i den egna verksamheten sker även för-
säljning till industriföretag och liknande industrikonsultfö-
retag. Bland de företag som köpt produkterna kan nämnas AB 
Ångpanneföreningen och Metso Paper AB.

        
Resultaträkningar Gamla Eurocon Koncern  Koncern Koncern Koncern Koncernen
 Jan-jun jan-jun   
(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

Rörelsens intäkter 38.525 39.426 77.513 64.350 65.941
RÖRELSERESULTAT 5.320 5.163 7.203 2.379 5.532
RESULTAT FÖRE SKATT 7.129 5.210 7.092 2.257 6.674 

ÅRETS RESULTAT 3.976 2.523 3.535 826 3.356 

Balansräkningar Gamla Eurocon      
 Koncern Koncern  Koncern Koncern Koncern
 30 juni 30 juni  31 dec 31 dec 31 dec
(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 9.047 6.996 7.283 7.004 7.072
Omsättningstillgångar 36.044 29.198 35.838 28.565 26.546

SUMMA TILLGÅNGAR 45.091 36.193 43.121 35.569 33.618 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11.913 11.960 12.937 9.402 9.983
Minoritetsintresse  4.022 4.440 4.636 3.220 3.691
Avsättningar 1.639 1.245 1.639 1.245 1.252
Långfristiga skulder 500 421 500 421 431
Kortfristiga skulder 27.017 18.163 23.409 21.281 18.261

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45.091 36.193 43.121 35.569 33.618
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Konkurrenssituation
Den svenska marknaden för industrikonsulter domineras 
av ett antal internationella aktörer. Bland dessa har Eurocon 
identifierat AB Ångpanneföreningen och Pöyry Plc som sina 
huvudkonkurrenter till följd av deras goda geografiska täck-
ning på den svenska marknaden.

Medarbetare
Antalet anställda i företaget var den 31 augusti 2007 88 perso-
ner, varav 8 kvinnor (9,1 procent). Majoriteten av medarbe-
tarna arbetar på huvudkontoret i Domsjö. 

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

Styrelse      
Lennart Westberg (Ordförande, född 1949)  
Christer Svanholm (VD, född 1953)
Ulf Rask (född 1958)
Lars Arnerlöf (född 1964)
Marie Berglund (född 1958)     
   
Ledande befattningshavare
Christer Svanholm (VD, född 1953) 
Anita Sjöström (Ekonomichef, född 1949)

Revisorer
Bengt Söderström (född 1947)

Framtidsutsikter
Eurocon ser positivt på de förändringar som för närvaran-
de sker på den svenska marknaden för industrikonsulter. 
Trenden mot att industrikonsulterna blir allt mer integrera-
de i den operativa verksamheten hos industriföretagen samt 
de fortsatt gynnsamma konjunkturutsikterna för industrin 
gör att Eurocon har en positiv syn på den svenska markna-
den för industrikonsulter under den kommande treårsperio-
den. Eurocon har som ambition att expandera verksamheten 
genom förvärv inom den kommande treårsperioden. Euro-
con har identifierat Sundsvall med omnejd som den intres-
santaste marknaden för en expansion. Analysarbetet avseen-
de potentiella uppköpskandidater kommer att intensifieras 
under 2008 

Bakgrund och motiv 
Eurocon anser att koncernens goda utveckling sedan starten 
1990 verifierar att bolagets lagda strategi varit och är lycko-
sam. Eurocon bedömer möjligheterna för expansion som 
goda. En fortsatt stark utveckling kan dock komma att krä-
va expansionskapital. Bland annat till förvärv av verksamhe-
ter samt till ökade marknadsföringsinsatser. Det kapital som 
arrangeras genom emissionen beskriven i detta prospekt be-
döms vara tillräckligt för att verkställa expansionsplanerna 
för åtminstone 2008 och 2009. Vidare bedömer Eurocon att 
en listning på Aktietorget kommer att öka uppmärksamhe-
ten på bolaget och dess tjänster från kunder, kapitalmarkna-
den, media och allmänhet. Med en listad aktie ökar också för-
utsättningarna att genomföra förvärv genom att betala, helt 
eller delvis, med nyemitterade aktier.
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Aktiekapital och ägarstruktur
Antalet aktier i Eurocon uppgår före den i detta prospek-
tet presenterade emissionen till 32.396.000. Aktierna har 
ett kvotvärde på SEK 0,1 och aktiekapitalet uppgår till SEK 
3.239.600. Antalet aktieägare i Eurocon uppgick den 28 sep-
tember 2007 till cirka 600. Bolagets fem största aktieägare är 
Christer Svanholm, Ulf Rask, Lars Norehall, Ronald Anders-
son och Harry Forsgren som före den i detta prospekt presen-
terade emissionen innehar 71 procent av kapital- och röste-
andelen i bolaget.

Intressekonflikter och transaktioner med närstående
Eurocon eller dess dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt ga-
rantier, lämnat säkerheter eller ingått borgensförbindelser till 
förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshava-
re, revisor eller annan till bolaget närstående person. Mellan 
bolaget och de personer som nämns under rubriken Styrel-
se, ledande befattningshavare och revisorer eller andra perso-
ner i ledande befattningar förekommer inga intressekonflik-
ter. Det förekommer inte och har ej heller förekommit, några 
avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser 
mellan bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer el-
ler andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i 
bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller till-
satts i annan ledande befattning. Det har inte heller förekom-
mit några transaktioner inom kretsen med närstående. 

Nyligen genomfört s k omvänt förvärv
I syfte att åstadkomma en bred ägarspridning i bolagets aktie 
och därmed öka förutsättningarna för en god likviditet i ak-
tiehandeln ingicks den 9 augusti 2007 ett avtal med dåvaran-
de Eurocon Consulting AB (”Gamla Eurocon”) innebärande 
att genomföra ett så kallat omvänt förvärv med ett till 1,618 
STRICT AB (publ) nybildat dotterbolag (”STRICT Ny”). 
Vid denna transaktion förvärvade STRICT Ny Gamla Euro-
con genom en apportemission där betalning skedde genom 
emission av 31.100.000 aktier. Förvärvet godkändes på extra 
bolagsstämma i STRICT Ny den 31 augusti 2007. På samma 
bolagsstämma firmaändrades STRICT Ny till Eurocon Con-
sulting AB (publ) (Eurocon).

Erbjudandet i korthet

Riktad emission  Emissionen riktar sig till STRICTs  aktie-
 ägare, allmänheten och professionella 
 investerare.

Teckningskurs  SEK 1,77

Anmälningsperiod  16 – 30 november 2007

Likviddag  Omkring den 7 december 2007

Antal aktier som tillkommer
genom emissionen  4.520.000

Utspädning vid full teckning 13,9 procent

Upptagande till handel
på Aktietorget Omkring den 14 december 2007

Kortnamn Aktietorget  EURO

Tilldelningsprinciper I de fall erbjudandet övertecknas är det 
vid teckning styrelsens avsikt och mål att denna 
 överteckning skall fördelas mellan samtliga 
 som anmält intresse för teckning av aktier. 
 Styrelsen föbehåller sig dock rätten att 
 prioritera anmält intresse från personer i 
 ledning, styrelse eller andra personer som 
 bedöms vara särskilt betydelsefulla för 
 bolagets verksamhet och resultat.

Emissions och 
anslutningskostnader MSEK 1,4
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Riskfaktorer

Nyckelpersoner och rekrytering
Eurocon har som målsättning att expandera verksamheten 
och öka sina marknadsandelar. För att Eurocon skall lyckas 
med denna målsättning är bolaget beroende av kvalificerad 
och motiverad personal inom alla funktioner. Det är av stor 
vikt att Eurocon lyckas locka till sig och bibehålla nyckelper-
sonal samt att denna upplever Eurocon som en stimulerande 
arbetsgivare. För att lyckas med detta kommer det att ställas 
stora krav på professionell ledning och profilering av bolaget 
samt att prognostiserad utveckling infrias.  

Snabb tillväxt anstränger organisation 
Den förväntade tillväxttakten i bolaget kommer bland annat 
att innebära ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbild-
ning av personal. Detta kan komma att ställa stora krav på bo-
lagets ledning och övriga organisation. Det kan även innebära 
utmaningar för ledningen att motivera redan befintliga med-
arbetare, då vissa av dessa kan komma att tvingas till andra ar-
betsuppgifter i takt med att bolagets organisation kan komma 
att ändras. För att lyckas med detta krävs det av Eurocon att 
bolagets organisation kan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 
och att detta kan ske i en takt som motsvarar expansionen.

Förvärv
I bolagets strategi ingår att utvärdera expansion genom för-
värv av verksamheter. Detta gäller i synnerhet mindre loka-
la aktörer. Med denna strategi finns risker för felbedömning-
ar vid förvärvstillfället samt risker då den nya verksamheten 
skall integreras i den befintliga rörelsen. Det kan ej försäkras 
att eventuella förvärv genererar förväntade mervärden samt 
att förvärvspriset återspeglar ett rättvist marknadsvärde.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
Eurocon redogör för framtidsutsikter och marknadstillväxt 
i detta prospekt. Samtliga antaganden som legat till grund 
för dessa redogörelser är ledningens bästa skattningar av den 
framtida utvecklingen. Det skall dock betonas att dessa re-
dogörelser endast är framtida bedömningar av en tänkbar ut-
veckling. Det finns således inga garantier för att den prognos-
tiserade utvecklingen kommer att infrias.

Ägare med betydande inflytande
Bolaget kontrolleras idag av fem stora ägare. Detta kan vara 
till nackdel för aktieägare med andra intressen än majoritets-
ägarna.

Konjunkturkänslighet
Konsultbranschen är relativt känslig för konjunktursväng-
ningar. En konjunkturförsämring kan påverka bolag och 
myndigheters vilja och möjlighet att upphandla konsult-
tjänster negativt, vilket med stor sannolikhet kommer att 
leda till försämrad lönsamhet för Eurocon. 

Framtida finansieringsbehov
Utöver det kapital som inkommer genom den i detta prospekt 
beskrivna emissionen bedöms Eurocons expansionsplan 
kunna finansieras via egna medel. Det kan dock inte uteslutas 
att behovet av rörelsekapital kommer att öka eller att expan-
sionen kommer att ske i en snabbare takt än bolaget prognos-
tiserat. Om ett ytterligare kapitalbehov uppstår finns ingen 
garanti för att ytterligare kapital kan anskaffas på fördelakti-
ga villkor, eller att sådant anskaffat kapital är tillräckligt för att 
finansiera verksamheten i enlighet med expansionsbehovet, 
eller att sådant kapital kan anskaffas överhuvudtaget. Om yt-
terligare finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär 
ytterligare nyemissioner av aktier för nuvarande aktieägare – 
såvida de inte deltar i sådana eventuella emissioner – en ut-
spädning av deras ägarandel i Eurocon.
 
Aktiemarknads- och likviditetsrisk
En tänkbar investerare i Eurocon bör iakttaga att en investe-
ring i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte kan 
försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiekursen påverkas även av utomstående faktorer utanför 
Eurocons påverkan och kontroll. Även om bolagets verksam-
het utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid för-
säljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav. Det kan 
heller inte garanteras att aktien kommer att handlas med till-
räcklig likviditet så att en investerare kan avyttra sitt aktiein-
nehav utan att påverka aktiekursen negativt.
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Konkurrenter
Några av Eurocons konkurrenter är idag stora internationel-
la aktörer med starka finansiella resurser. Risk finns för att 
dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya 
teknikkrav och nya marknadsbehov i jämförelse med Euro-
con. Samtidigt som de kan avsätta väsentligt mer resurser för 
marknadsbearbetning. 
 
Övriga risker
Bland övriga risker bör nämnas prisrisk. Priskonkurrens kan 
komma från ekonomiskt starka aktörer som genom prisre-
duktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar eller eta-
blera sig med snarlika eller angränsande tjänster. 



11



12

Kommentarer från verkställande direktören

Välkommen till Eurocon! Det är nu dags för Eurocon att in-
leda en ny fas i sin utveckling. Den verksamhet som vi på-
började för drygt sjutton år sedan har utvecklats på ett sätt 
som vi knappast kunde tänka oss då. Vi har givetvis gynnats 
av den strukturomvandling som skett hos våra kunder och 
som medfört ett ökat behov av våra tjänster. Detta har med-
fört en kontinuerlig tillväxt av verksamheten under de senas-
te tio åren. 

Den höga investeringstakten hos våra kunder, som rått 
ett antal år, visar inte någon tendens till avmattning, snarast 
det motsatta. Vidare upplever vi att karaktären på uppdra-
gen går mot längre avtalstider med en högre andel produkt-
utveckling.

 Det råder idag en tydlig resursbrist inom de områden där 
Eurocon är verksamt. För att säkerställa en god återväxt av 
kompetent personal har vi som målsättning att kunna erbju-
da våra anställda intressanta arbetsuppgifter i en kreativ före-
tagsmiljö som präglas av korta beslutsvägar och ett stort ut-
rymme för individuella initiativ. Vår ambition är att vi skall 
ses som det självklara alternativet som arbetsgivare på de re-
gionala marknader där vi verkar. 

Vi kan idag erbjuda våra kunder inom industrin ett 
mycket brett sortiment av tjänster och produkter och har 
en mycket stark marknadsposition i Örnsköldsvik med 

omnejd. Med den trygghet som vår kompetens och histo-
riskt goda lönsamhet ger bedömer vi våra möjligheter till en 
expansion av verksamheten såväl geografiskt som volym-
mässigt som goda.

Vi har med det som utgångspunkt fastställt att vi skall 
öka omsättningen med 50 procent inom den kommande tre-
årsperioden. Omsättningsökningen skall ske med bibehål-
len vinstmarginal. Expansionen planeras ske såväl organiskt 
som via förvärv. Vår bedömning är att listningen på Aktie-
torget kommer att förse oss med de nödvändiga verktyg som 
behövs för den planerade expansionen.
Det är min övertygelse att Eurocon genom vår gedigna kom-
petens och goda marknadsposition inom våra verksamhets-
områden samt de starka underliggande krafterna i markna-
den även i framtiden kommer att leverera god tillväxt under 
lönsamhet.

Jag hoppas att du finner vår verksamhet intressant och 
kommer att fortsätta följa oss. Välkommen som aktieägare i 
Eurocon Consulting AB (publ). 

Christer Svanholm

Verkställande direktör
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Erbjudandet i korthet

Riktad emission  Emissionen riktar sig till STRICTs aktieägare, 
 allmänheten och professionella investerare.
Teckningskurs  SEK 1,77
Anmälningsperiod  16 – 30 november 2007
Likviddag  Omkring den 7 december 2007
Antal aktier som tillkommer
genom emissionen  4.520.000
Utspädning vid full teckning 13,9 procent
Upptagande till handel
på Aktietorget Omkring den 14 december 2007
Kortnamn Aktietorget  EURO
Tilldelningsprinciper vid teckning I de fall erbjudandet övertecknas är det styrelsens avsikt och mål att denna 
 överteckning skall fördelas mellan samtliga som anmält intresse för teckning 
 av aktier. Styrelsen föbehåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från 
 personer i ledning, styrelse eller andra personer som bedöms vara särskilt 
 betydelsefulla för bolagets verksamhet och resultat.
Emissions och anslutningskostnader MSEK 1,4

Tidpunkter för ekonomisk information
Eurocon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2007 Maj 2008
Årsredovisning 2007 Maj 2008
Årsstämma 2008 Maj 2008
Delårsrapport januari - juni 2008 19 augusti 2008 

Ordlista och förkortningar
Eurocon/bolaget Eurocon Consulting AB (publ). Eurocon används också, beroende på 
 sammanhang, som övergripande förkortning för Eurocon-koncernen.
Eurocon Consulting AB (publ) Före detta STRICT Ny
Gamla Eurocon Eurocon Consulting AB som via apportemission förvärvats av Eurocon
STRICT  1,618 STRICT AB (publ) 
KSEK Tusen svenska kronor
MSEK Miljoner svenska kronor
SEK  Svenska kronor
VPC VPC AB



Bakgrund och motiv

Bakgrund 
Eurocon anser att koncernens goda utveckling sedan starten 
1990 verifierar att bolagets lagda strategi varit och är lycko-
sam. Eurocon bedömer att möjligheterna för expansion på 
den svenska marknaden för industrikonsulter för närvaran-
de är goda. Eurocon har idag en mycket stark position i Örn-
sköldsvik med omnejd. Eurocon tittar på möjligheten att 
expandera såväl via organisk tillväxt som via förvärv. Fokuse-
ringen ligger primärt på tillväxt inom närliggande städer med 
likartad industri. Vidare bedömer Eurocon att investerings-
behovet kommer att öka i framtiden beroende på utveckling-
en mot att ansvaret för forskning och utveckling i allt större 
utsträckning läggs över på industrikonsulterna. 

Motiv

Tillväxt kräver expansionskapital
En fortsatt stark utveckling kan dock komma att kräva expan-
sionskapital. Bland annat till investeringar i produktportföl-
jen och eventuellt även i anpassningar till nya behov hos in-
dustriföretagen. Vidare bedöms det krävas kapital till ökade 
insatser inom marknadsföring och försäljning. I sin strävan 
att expandera verksamheten analyseras även möjligheten till 
förvärv vilka kan komma att kräva kontanta medel. Det kapi-
tal som arrangeras genom emissionen beskriven i detta pro-
spekt bedöms vara tillräcklig för att verkställa expansionspla-
nerna för åtminstone 2008 och 2009. Motivet till emissionen 
är således att anskaffa expansionskapital till bolagets fortsat-
ta utveckling.

Listning skapar stabilitet och möjligheter
Listning på Aktietorget bedöms av Eurocon öka uppmärk-
samheten på bolaget och dess tjänster från kunder, kapital-
marknaden, media och allmänhet. Att vara listad bedöms 
öka intresset för bolagets aktie från såväl allmänheten som 
institutionella placerare. Med en listad aktie ökar också för-
utsättningarna att genomföra förvärv genom att betala, helt 
eller delvis, med nyemitterade aktier. Bolaget bedömer vida-
re att listningen stärker bolaget i dess befintliga och nya re-
lationer till kunder och samarbetspartners samt att det blir 
lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbeta-
re i bolaget. 

Kapitalanvändning

(MSEK)   

Förvärv 5,0
Marknadsföring och försäljning  1,0
Investeringar i teknikutveckling   0,6
Emissions- och anslutningskostnader  1,4 

Summa  8,0

Emissions- och anslutningskostnader
Emissionskostnaderna samt kostnaden för notering bedöms 
uppgå till totalt MSEK 1,4. Av detta belopp avser MSEK 1,3 
emissionskostnader och MSEK 0,1 kostnader för listning.
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Inbjudan till teckning av aktier

Emissionserbjudandet
På extra bolagsstämma den 31 augusti 2007 beslutades att 
öka bolagets aktiekapital med högst SEK 452.000 från SEK 
3.239.600 till högst SEK 3.691.600 genom emission av 
4.520.000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1 per aktie. 
Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom kontant nyemis-
sion med avsteg från nuvarande aktieägares företrädesrätt. 
Emissionen riktar sig till STRICTs aktieägare, allmänheten 
och professionella investerare. Teckningskurs är fastställd till 
SEK 1,77.

Kapitalökning och utspädningseffekter
Kapitalökningen uppgår till högst MSEK 8,0. Vid fullteck-
nad emission kommer bolaget att tillföras cirka MSEK 6,6 ef-
ter beräknade emissions- och anslutningskostnader om cir-
ka MSEK 1,4. Antalet aktier kommer att ökas med 4.520.000 
aktier från 32.396.000 aktier till 36.916.000. Vid fulltecknad 
emission motsvarar erbjudandet 12,2 procent av kapital- och 
rösteandelen i bolaget.

Dokument som detta prospekt hänvisar till
Beträffande Eurocon -  koncernens historiska finansiella in-
formation återfinns under avsnittet ”Utvald finansiell infor-
mation” på sid 30-41 en sammanfattning över koncernens tre 
senaste räkenskapsår. Fullständiga årsredovisningar avseen-
de de tre senaste räkenskapsåren införlivas genom hänvisning 
till detta prospekt enligt följande:

n Eurocon Consulting ABs årsredovisning 2006
n Eurocon Consulting ABs årsredovisning 2005
n Eurocon Consulting ABs årsredovisning 2004

Dessa dokument skall läsas som en del av prospektet. Doku-
menten kan laddas ner från bolagets hemsida www.eurocon.
se, alternativt rekvireras från bolagets huvudkontor på tele-
fonnummer 0660-29 56 00. Originalen avseende dessa rap-
porter finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkon-
tor med adress Hörneborgsvägen 6, SE-892 50 Domsjö.

Styrelsens försäkran
Eurocons styrelse är ansvarig för den information som läm-
nas i detta registreringsdokument och har vidtagit alla rim-
liga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kun-
na påverka dess innebörd.

Domsjö den 4 oktober 2007

Eurocon Consulting AB (publ)
Styrelsen
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Central information om Eurocon Consulting AB (publ) 

Associationsform m m.
Bolaget grundades i Sverige och registrerades hos Patent- och 
registreringsverket den 23 augusti 2007 och har sedan detta 
datum bedrivit verksamhet under firma Eurocon Consulting 
AB (publ) (Eurocon). För ytterligare information om bolagets 
och dess organisationsnummers historik, vänligen se även 
rubriken ”Information om nyligen genomfört s k omvänt 
förvärv” på sid 17. Bolaget är publikt (publ). Bolagets stiftare 
är STRICT Equity AB (publ). Bolagets verksamhet är att be-
driva konsultverksamhet mot industriföretag ävensom idka 
annan därmed förenlig verksamhet. Eurocon etablerades som 
ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna asso-
ciationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). 
Eurocons organisationsnummer är 556736-3188. Styrelsens 
säte är Örnsköldsviks kommun. Huvudkontorets bsöksad-
ress är: Hörneborgsvägen 6, SE-892 50 Domsjö. Bolagets te-
lefonnummer är 0660-29 56 00.

Historisk utveckling

1990 – 1994
Eurocon startades av sju ingenjörer den 1 april 1990. Verk-
samheten bestod i att erbjuda kvalificerade konsulttjänster 
riktade mot pappers- och massaindustrin. Bolaget hade god 
beläggning under de två första verksamhetsåren. Konjunk-
tursvackan under 1992 innebar ett stålbad för den svenska in-
dustrin och medförde stora påfrestningar för det relativt ny-
startade Eurocon. Bolaget redde dock ut krisen och lyckades 
visa svarta siffror även under detta år.  Konjunktursvackan 
1992 medförde dock att två av grundarna köptes ut från bola-
get. Under åren 1993 och 1994 upplevde Eurocon en kraftig 
efterfrågeökning, bland annat kontrakterades bolaget att ge-
nomföra ett förprojekt avseende en etanolanläggning i Örn-
sköldsvik. Den ökade efterfrågan resulterade i att bolaget un-
der dessa år anställde ett antal nya konsulter. 

1995 – 1999
Under 1995 utökades tjänsteutbudet till att även inkludera 
konsulttjänster avseende rörkonstruktion. Dessa konsult-
tjänster tillhandahölls av det nybildade dotterbolaget Euro-
con Engineering AB. I samband med att det norska bolaget 

Kvaerner ASA under 1996 köpte upp det kanadensiska bo-
laget Chemetics INC öppnades en möjlighet för Eurocon att 
överta den del av Chemetics konsultverksamhet som var be-
lägen i Örnsköldsvik. Chemetics konsultverksamhet i Örn-
sköldsvik var primärt inriktade på automatiseringsprojekt 
inom industrin. Efter att Eurocon övertagit denna verksam-
het placerades konsulterna i det nybildade dotterbolaget Eu-
rocon Automation AB. I och med bildandet av Eurocon Eng-
ineering AB och Eurocon Automation AB kunde Eurocon 
erbjuda sina kunder inom industrin ett komplett sortiment av 
konsulttjänster. Tillväxten under åren 1996 -1998 i de bägge 
dotterbolagen var mycket hög. 1998 skedde en sammanslag-
ning mellan Eurocon Engineering AB och ett annat konsult-
företag Koordinat AB, varvid Eurocon Koordinat AB bilda-
des. Under 1999 efter att det uppstått problem med ledningen 
i Eurocon Koordinat AB köptes en delägare i bolaget ut och en 
ny ledning tillsattes. I samband med detta namnändrades Eu-
rocon Koordinat AB tillbaks till Eurocon Engineering AB.   
 
2000 – 2006
I samband med att M-real Sverige AB (dåvarande Metsä-Ser-
la) under början av 2000 köpte upp MoDo Paper AB konsta-
terades att den forsknings- och analysverksamhet som bedri-
vits i Örnsköldsvik sedan 1940-talet var överdimensionerad 
för M-reals interna behov. M-real beslutade då att bilda ett 
fristående forsknings- och utvecklingsbolag vid namn MoRe 
Research AB. Eurocon deltog i bildandet av MoRe och inne-
har en 30 procentig ägarandel i bolaget. Utvecklingen i MoRe 
har varit mycket positiv både avseende omsättnings- och lön-
samhetstillväxt sedan starten år 2000. År 2002 beslöt AKZO 
Nobel i Örnsköldsvik att outsourca delar av sin projektverk-
samhet. Eurocon erhöll uppdraget och slöt ett treårigt ex-
klusivitetsavtal med AKZO Nobel avseende övertagandet 
av deras projektverksamhet. Under 2005 tecknade Eurocon 
ett nytt exklusivitetsavtal avseende övertagande av projekt-
verksamhet. Denna gång var uppdragsgivaren M-real Husum 
och avtalet löpte på fem år. Avtal av denna typ innebär en 
grundtrygghet i form av beläggning under lång tid och däri-
genom ett garanterat intäktsflöde.
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2007  
Under 2007 har beläggningen inom samtliga i koncernen in-
gående bolag fortsatt varit mycket god. Under hösten 2007 
har minoritetsposterna i dotterbolagen Eurocon Automation 
AB och Eurocon Engineering AB förvärvats. Vidare har sty-
relsen i Eurocon fastställt en framtidsplan där ett av målen är 
att koncernens omsättning skall ökas med 50 procent inom 
tre år med bibehållen vinstmarginal. Som ett led i denna ex-
pansion har styrelsen i Eurocon fattat beslut om att uppta bo-
lagets aktie till handel på Aktietorget. I samband med aktiens 
upptagande till handel på Aktietorget planeras genom emis-
sionen som beskrivs i detta prospekt att stärka bolagets finan-
siella ställning med MSEK 6,6 efter avdrag för emission- och 
anslutningskostnader uppgående till MSEK 1,4. Emissions-
likviden kommer att användas till förvärv av verksamheter 
samt till ökade investeringar i teknikutveckling och mark-
nadsföring. 

Rörelsekapital
Enligt balansräkningen per den 30 juni 2007 hade bolaget ett 
rörelsekapital på MSEK 9,0. Per den 30 juni 2007 hade bola-
get beviljade checkkrediter på MSEK 1,2 som i sin helhet var 
outnyttjade. Bolagets befintliga rörelsekapital, oberoende av 
om den i detta prospekt presenterade emission fulltecknas 
eller genomförs, bedöms vara tillräckligt för de kommande 
tolv månaderna. 

Eget kapital och skuldsättning
Enligt balansräkningen per den 30 juni 2007 hade bolaget 
ett eget kapital om MSEK 11,9 samt MSEK 27,5 i totala skul-
der. Av dessa skulder är MSEK 9,0 täckta av säkerheter varav 
MSEK 8,5 utgörs av företagsinteckningar och MSEK 0,5 ut-
görs av borgensförbindelser. Från och med rapporteringstill-
fället fram till och med det datum Finansinspektionen god-
känt prospektet (den 2 november 2007) har inga förändringar 
skett som på ett väsentligt sätt påverkat det egna kapitalet el-
ler skuldsättningen.

Eget kapital och skuldsättning (KSEK)

Totala kortfristiga skulder 27.017
Mot garanti eller borgen -
Mot säkerhet 8.522
Utan garanti/borgen eller säkerhet 18.495

Totala långfristiga skulder 500
Mot garanti eller borgen 500
Mot säkerhet -
Utan garanti/borgen eller säkerhet - 

Eget kapital 11.913
Aktiekapital 105
Övrigt tillskjutet kapital -
Reserver 6.698
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 5.110

Intressekonflikter
Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB för admi-
nistrationen av denna emission. Vid upprättandet av detta 
prospekt har STRICT Corporate Finance AB agerat rådgivare 
till bolaget. Vare sig Mangold Fondkommission eller STRICT 
Corporate Finance äger aktier i Eurocon eller har för avsikt att 
teckna aktier i emissionen. 

Information om nyligen 
genomfört s k omvänt förvärv
I syfte att åstadkomma en bred ägarspridning i bolagets ak-
tie och därmed öka förutsättningarna för en god likviditet i 
aktiehandeln ingicks den 9 augusti 2007 ett avtal med dåva-
rande Eurocon Consulting AB (”Gamla Eurocon”) innebä-
rande att genomföra ett så kallat omvänt förvärv med ett till 
STRICT Equity AB (publ) nybildat dotterbolag (”STRICT 
Ny”). Vid denna transaktion förvärvade STRICT Ny Gam-
la Eurocon genom en apportemission där betalning skedde 
genom emission av 31.100.000 aktier. Förvärvet godkändes 
på extra bolagsstämma i STRICT Ny den 31 augusti 2007. På 
samma bolagsstämma firmaändrades STRICT Ny till Euro-
con Consulting AB (publ) (Eurocon).
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Information om de värdepapper som emitteras

ISIN-kod, lagstiftning, 
valuta och registrering hos VPC
Aktierna kommer att emitteras i enlighet med svensk lagstift-
ning och de kommer att vara denominerade i svenska kronor. 
Aktierna kommer att registreras på person och utfärdas i elek-
troniskt format genom VPC-systemet. Aktiernas ISIN-kod är 
SE0002222596 Aktiens s k kortnamn är EURO. Handelspos-
ten är 2.000 aktier. Kontoförande institut är VPC AB, Reger-
ingsgatan 65, SE-103 97 Stockholm.

Rättigheter och begränsningar
Aktierna medför rätt till utdelning från och med för räken-
skapsåret 2007. Eventuell utdelning beslutas av och betalas 
ut efter årsstämma 2008. Rätt till utdelning tillfaller de pla-
cerare som på avstämningsdagen för årsstämman 2008 är re-
gistrerade som aktieägare i bolaget. Utbetalning av eventu-
ell utdelning ombesörjs av VPC. Samtliga aktier har lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinster. Samtliga aktier har 
samma röste- och kapitalandel i bolaget och innehavare av 
aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från 
företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av eventu-
ell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier 
samma prioritet.

Grund för emissionen
Emissionen grundar sig på beslut på extra bolagsstämma den 
31 augusti 2007. Så snart samtliga emissionslikvider till fullo 
inkommit kommer emissionen att registreras hos Bolagsver-
ket. Leverans av aktierna kommer att ske löpande till de teck-
nade placerarnas VP-konton och/eller depåer efter att betal-
ning för tecknade aktier influtit.

Uppköpserbjudanden och budplikt
Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköpserbju-
dande. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt. Efter att aktierna registrerats av Bolagsver-
ket kommer Christer Svanholm, Lars Norehall, Harry Fors-
gren, Ronald Andersson och Ulf Rask att vara bolagets största 
aktieägare med 14,21 procent vardera av röste- och kapitalan-
delen i bolaget. 

Källskatt
Eurocon påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på 
eventuella inkomster av aktierna.

Kontroll
Baserat på röstetal är bolagets fem största aktieägare Christer 
Svanholm, Lars Norehall, Harry Forsgren, Ronald Andersson 
och Ulf Rask. Dessa fem parters aktieinnehav motsvarar till-
sammans 71 procent av det totala antalet röster i bolaget. Det-
ta innebär att dessa fem parter har en betydande makt på års-
stämmor och extra bolagsstämmor. Den kontroll som finns 
för att denna position inte missbrukas är att Eurocon genom 
bolagets styrelse lägger fram förslag om beslut på årsstäm-
mor och att styrelsen utses av årsstämma eller på extra bo-
lagsstämma eller i enlighet med förslag från bolagets nomi-
neringskommité. 
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Villkor och anvisningar

Riktad emission
Emissionserbjudandet riktar sig till STRICTs aktieägare,  
allmänheten och professionella investerare.

Antal aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar 4.520.000 aktier. Samtliga aktier avser 
aktier som skall nyemitteras och som erbjuds genom teck-
ning.

Teckningskurs
Den nya aktierna emitteras till en teckningskurs om SEK 
1,77.

Metod för att fastställa teckningskursen
I dialog mellan huvudägare och styrelse har olika värderings-
modeller tillämpats där främst bolagets nuvarande och fram-
tida intjäningsförmåga har värderats. Hänsyn har även tagits 
till det kapitaltillskott som tillförts genom emissionen.

Det faktum att verksamheten varit vinstdrivande sedan 
många år samt bolagets stabila kund- och leverantörsrela-
tioner har väsentligt underlättat prognosarbetet som värde-
ringen delvis grundats på. Viss jämförande värdering med 
liknande noterade bolag har också skett.

Lägsta antal aktier för teckning
Det lägsta antal aktier som intresserade kan anmäla sig för är 
2.000 aktier, d v s ett likvidbelopp på SEK 3.540.

Anmälningsperiod
Anmälan om teckning av aktier skall ske under perioden 16  
–  30 november 2007.

Intresseanmälan om teckning av aktier
Anmälan om teckning av aktier i erbjudandet skall göras ge-
nom korrekt ifyllande och insändande av den bifogade An-
mälningssedeln. Någon betalning skall ej ske i samband med 
insändandet av Anmälningssedeln. Anmälningssedeln skall 
vara Mangold Fondkommission tillhanda på adress enligt 
rubriken ”Adress för anmälan” enligt nedan senast den 30 
november 2007, klockan 15.00. Denna anmälan är bindande. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningssedel kan kom-
ma att lämnas utan hänseende. Inga tillägg eller ändringar får 
göras i den tryckta texten på Anmälningssedeln. Endast en 

(1) anmälan per fysisk eller juridisk person kommer att beak-
tas. Om fler anmälningar skickas in kommer den sist inkom-
na att beaktas. Anmälan om teckning av aktier är bindande. 
Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. 
Skulle priset vid sådan överlåtelse komma att understiga för-
säljningspriset enligt detta erbjudande, kan den som erhållit 
tilldelning av dessa aktier vid försäljningen komma att svara 
för mellanskillnaden. Anmälningssedel har bifogats utskicket 
av detta prospekt men kan även erhållas från Eurocon, telefon 
0660-29 56 00 samt Mangold Fondkommission, telefon 08-
503 01 550. Prospektet och Anmälningssedeln kan även lad-
das ner från bolagets hemsida www.eurocon.se.

Adress för anmälan
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
SE-102 15 Stockholm

Avräkningsnota och betalning av aktier
För de som erhållit tilldelning av aktier kommer en avräk-
ningsnota att skickas ut. Avräkningsnota beräknas skickas ut 
omkring den 4 december 2007. Full betalning av tilldelade 
aktier skall ske kontant enligt instruktion på avräkningsno-
ta, dock senast tre (3) bankdagar efter utsändandet av avräk-
ningsnota. De som inte erhållit tilldelning kommer ej erhål-
la någon information.

Leverans av aktier
Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts kommer emissio-
nen att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske om-
kring den 10 december 2007. Aktierna kommer att levereras 
löpande till respektive aktieägares VP-konto eller depå hos 
bank eller annan förvaltare så snart betalning erlagts. Detta 
kan ske till följd av att det föreligger ett aktielåneavtal mellan 
huvudägarna och emissionsinstitutet. I samband med detta 
kommer VPC att utsända en VP-avi som visar att de betalda 
aktierna finns tillgängliga på aktieägarens VP-konto. De som 
på Anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan för-
valtare erhåller information i enlighet med respektive förval-
tares rutiner.



20



21

Offentliggörande av erbjudandets utfall
Snarast möjligt efter anmälningsperiodens slut kommer bo-
laget att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Detta beräk-
nas ske omkring den 7 december 2007 genom distribution 
av pressmeddelande samt genom offentliggörande på bola-
gets hemsida www.eurocon.se.

Tilldelningsprinciper

Tilldelningsprinciper vid överteckning 
avseende allmänheten och närstående 
I det fall erbjudandet övertecknas är det styrelsens avsikt och 
mål att denna överteckning skall fördelas mellan samtliga 
som anmält intresse för teckning av aktier. Styrelsen förbe-
håller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från per-
soner i ledning, styrelse eller andra personer som bedöms 
vara särskilt betydelsefulla för bolagets verksamhet och re-
sultat.  Ett av bolagets viktigaste mål är att uppfylla Aktietor-
gets spridningskrav.

Meddelande om tilldelning och kriterier för start av handel
Meddelande om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom 
översändande av avräkningsnota. Något meddelande utgår 
inte till dem som inte erhållit tilldelning. Eventuell start av 
informell handel i aktier där aktieägare eller intresserad inves-
terare ej meddelats besked om tilldelning och/eller där aktier-
na ännu inte registrerats i VPC-systemet, sker helt och hållet 
utanför bolagets ansvar och kontroll.

Ansvar för administrationen 
i samband med emissionen
Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB som be-
talnings- och depåombud för att hantera den administrati-
va hanteringen som utbokningen av aktierna ger upphov till. 
Mangold Fondkommission AB är ett auktoriserat värdepap-
persbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har 
adress Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm. 

Upptagande till handel och
särskilda förhållanden kring handeln

Upptagande till handel
Bolagets aktie kommer att upptas till handel på Aktietorget 
omkring den 14 december 2007.  Aktietorget står under Fi-
nansinspektionens tillsyn. Handeln kommer att ske i Aktie-
torgets elektroniska handelssystem och kommer att kunna 
följas på bland annat Aktietorgets hemsida www.aktietorget.
se  under fliken ”kurser” samt på de ledande affärstidningar-
nas sidor för börskurser under Aktietorget. Aktiens s k kort-
namn är EURO. 

Förbehåll för upptagande till handel
Det föreligger inga förbehåll för upptagande till handel.

Emissioner i samband med listningen
I samband med noteringen av bolagets aktie genomför bola-
get den riktade emission som presenteras i detta prospekt. 
Inga andra emissioner genomförs vid tidpunkten för listning-
en.

Stabilisering av kursnivå
Stabilisering av kursnivå genom övertilldelningsförfarande 
eller andra åtgärder kommer ej att förekomma i samband med 
emissionen.



22

Marknadsaspekter

Den svenska marknadens struktur
Den tekniska konsultbranschen i Sverige består av cirka 1100 
företag varav cirka 730 företag är anslutna till branschorgani-
sationen Svensk Teknik & Design (STD). Företagen delas in 
i tre huvudgrupper baserat på tjänsteutbud och kundinrikt-
ning. Dessa grupper är Tekniska konsulter, Industrikonsul-
ter och Arkitektkonsulter. De företag som kategoriseras som 
Tekniska konsulter innehar ett komplett tjänsteutbud och 
riktar sina tjänster till såväl industrin som till bygg och an-
läggningsbranschen. Industrikonsulterna har ett tjänsteut-
bud anpassat efter behoven hos industriföretagen. Arkitekt-
konsulterna är som namnet antyder arkitekter och arbetar 
primärt mot bygg och anläggningsbranschen. Den tekniska 
konsultbranschen i Sverige domineras av ett tiotal internatio-
nella aktörer. I denna grupp ingår bland annat AB Ångpanne-
föreningen, SWECO AB, Teleca AB och WSP Sverige AB. 
Merparten av de tekniska konsulterna på den svenska mark-
naden utgörs av bolag med en årlig omsättning understigan-
de MSEK 50. Eurocon är ett industrikonsultföretag med ett 
tjänste- och produktutbud anpassat och utvecklat efter in-
dustriföretagens behov. De största kundsegmenten för de 
svenska industrikonsulterna utgörs enligt statistik från STD 
i fallande ordning av fordonsindustrin, metall- och maskin-
industrin, massa- och pappersindustrin samt läkemedelsin-
dustrin. Tillsammans har dessa fyra kundsegment under de 
senaste fyra åren stått för cirka sjuttio procent av de svenska 
industrikonsulternas omsättning. Energiindustrin är dock på 
stark frammarsch och bedöms av Eurocon inom kort slå sig 
in som ett av de absolut viktigaste segmenten för industri-
konsulterna.   

Marknadens storlek och tillväxt 
Den svenska marknaden för industrikonsulter omsatte under 
2006 cirka SEK 8 miljarder enligt statistik framtagen av STD. 
Antalet industrikonsultföretag i Sverige uppgick vid utgång-
en av 2006 till cirka 150 stycken. Marknaden för industrikon-
sulter är beroende av investeringsutvecklingen inom indu-
strisektorn, vilken sedan 2004 varit mycket god. Enligt STD 
var ökningstakten i industrins investeringar under 2006 cir-
ka 9 procent. Prognosen för 2007 pekar på fortsatt stigande 
investeringar inom industrin dock med en något avtagande 
ökningstakt. Omsättningstillväxten hos industrikonsultfö-
retagen under 2006 uppgick enligt STD till cirka 8 procent.  

Drivkrafter och trender

Outsourcing
Under lågkonjunkturen i början på 2000-talet tvingades 
många industriföretag att öka sin fokusering på kärnverk-
samheten vilket ledde till en ökad outsourcing av tjänster 
inom områdena forskning och utveckling. Denna trend be-
döms av Eurocon förstärkas ytterligare under kommande år. 
Kompetensen inom produktutveckling och forskning kom-
mer i allt högre utsträckning flyttas från industriföretagen 
till industrikonsulterna. I och med detta minskar industri-
konsulternas beroende av investeringsutvecklingen inom in-
dustrin. En större andel av industrikonsulternas omsättning 
kommer i framtiden att finansieras utifrån industriföretagens 
anslag för forskning och utveckling. Utvecklingen inom in-
dustrisektorn går enligt Eurocons bedömning mot en fram-
tid där kunderna bara vill äga idén och lägga ut genomföran-
det på entreprenad.
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Huvudleverantörer
Bakgrunden till den ökade outsourcingen är inte bara ökad 
kostnadspress utan även allt kortare modellcykler och krav på 
kortare ledtider. Detta ställer naturligtvis höga krav på kon-
sulterna i form av kompetens men även på att finnas repre-
senterade internationellt. Att kunna följa med sina kunder 
världen över har blivit en allt tydligare trend och en förutsätt-
ning för att få status som så kallad huvudleverantör och där-
med kunna tävla om de mest lukrativa kontrakten. Trenden 
mot allt färre huvudleverantörer är tydlig och bedöms av Eu-
rocon accentueras ytterligare under kommande år.

Produktutveckling
Som ett led i en något avtagande investeringstakt inom indu-
strin samt till följd av trenden mot ökad outsourcing är be-
dömningen i industrikonsultbranschen att utvecklingen på 
uppdragen i allt högre utsträckning kommer att inriktas på 
produktutveckling. 

Specialisering
De ökade kraven från kunderna samt den ökade komplexi-
teten i system och processer kommer enligt Eurocon att leda 
till att många industrikonsulter specialiserar sig mot specifika 
segment inom industrisektorn. Specialistkunskap om kun-
dens verksamhet och marknadssituation samt om de system 
och processer som verksamheten bygger på är enligt Euro-
con nödvändigt för att kunna bibehålla konkurrenskraften på 
marknaden. Genom att nischa sig mot ett specifikt segment 
är det Eurocons bedömning att inträdesbarriärerna höjs vil-
ket möjliggör förbättrad lönsamhet. 

Konsolidering
De flesta företagen inom industrisektorn är internationella 
företag med tillverkning runt om i världen. Vidare är skillna-
den avseende tillverkningsprocesser och system mellan de 
olika segmenten avsevärd. Att genom organisk tillväxt byg-
ga upp en konsultorganisation som kan tillgodose kraven på 
specialistkompetens och geografisk närvaro är i praktiken 
omöjligt. Bland annat av dessa skäl har industrikonsultbran-
schen över åren präglats av uppköp och samgåenden. Efter 
en nedgång i konsolideringstrenden under 2004 och 2005 
ökade uppköpen och samgåendena igen under 2006. Den-
na trend bedöms av Eurocon som bestående under komman-
de treårsperiod. 

Eurocons position på marknaden
Enligt statistik från STD placerade sig Eurocon på 23:e plats 
baserat på omsättning bland de svenska industrikonsulterna 
under 2006. Eurocons tjänste- och produktutbud riktar sig 
främst mot massa-, kemi- och energiindustrin, inom vilka 
segment konsulterna på Eurocon innehar mycket hög kom-
petens. Eurocon agerar som huvudleverantör till ett antal 
stora industriföretag med geografisk anknytning till Ånger-
manland och Medelpad. Rollen som huvudleverantör inne-
bär även att Eurocon har ett flertal internationella uppdrag 
som är kopplade till dessa industriföretag.   



24

Eurocons affärsidé, mål och strategiska överväganden

Affärsidé
Eurocon ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveck-
la kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lön-
samhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv ut-
veckling för Eurocon. 

Mål
Eurocon ska ses som det självklara alternativet som teknisk 
rådgivare och arbetsgivare på de regionala marknader där Eu-
rocon verkar. Vidare skall omsättningen ökas med 50 procent 
inom den kommande treårsperioden. Expansionen skall ske 
såväl organiskt som via förvärv. Expansionen skall ske med 
bibehållen vinstmarginal.  

Strategiska överväganden
I syfte att uppnå de uppställda målen har bolagets styrelse 
gjort följande strategiska överväganden:

Ständig utveckling av metoder och produkter
Eurocon har nått sin marknadsposition genom en kontinuer-
lig utveckling av sina metoder och produkter. Att denna ut-
vecklingstakt bibehålls bedöms av bolaget som centralt för 
en framtida tillväxt. 

Systematisering av kunskapsbanken
Ett konsultbolags enskilt viktigaste tillgång är dess personal 
och framför allt den kunskap som personalen besitter. I syfte 
att minska beroendet av enskilda personer men även för att 
möjliggöra effektivare problemlösning och ökad kundservice 
ämnar Eurocon avsätta resurser för uppbyggnad av en intern 
kunskapsdatabas. Det är Eurocons bedömning att en dylik 
databas kommer att höja leveranskvaliteten gentemot kun-
derna samt bygga värde i bolaget.  

Profilering av produktportföljen
Eurocons egenutvecklade mjukvaror inom projektering och 
kalkylering fungerar som ett viktigt stöd i den egna opera-
tiva verksamheten. Produkterna har även rönt stort intresse 
hos konkurrerande konsultbolag samt hos kunder inom in-
dustrin. Försäljning av system har bland annat skett till AB 
Ångpanneföreningens konsultorganisation i Norrland och 
till Metso Paper AB. Försäljningsframgångarna samt syste-
mens skalbarhet har föranlett Eurocon att besluta om ökad 
fokusering på tydliggörande av produktportföljens företrä-
den mot en bredare kundgrupp.

Förvärv och tillväxt
Eurocon ämnar löpande analysera och utvärdera potentiel-
la samarbetspartners och uppköpskandidater. Syftet är dels 
att möjliggöra geografisk spridning genom uppköp av bo-
lag med liknande tjänste- och produktutbud i andra regioner 
men även att bredda tjänste- och produktutbudet genom för-
värv av bolag inom angränsande kompetensområden.

Ökade insatser inom marknadsföring och varumärkesbyggande
Eurocon är idag en etablerad aktör på den svenska markna-
den för industrikonsulter. Denna position har erhållits ge-
nom bolagets förmåga att sedan verksamhetens start levere-
ra tjänster och produkter speglade av hög kvalitet och med 
ett högt teknikinnehåll. Eurocon bedömer dock att ökade in-
satser avseende marknadsföring och varumärkesbyggande nu 
är nödvändiga för att ytterligare befästa samt öka sin mark-
nadsandel på den alltmer internationella marknaden för in-
dustrikonsulter.
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Legal struktur
Eurocon består av sju bolag. Moderbolaget Eurocon Con-
sulting AB (publ) med dotterbolagen Eurocon Övik AB, 
Eurocon Engineering AB, Eurocon Process AB och Eu-
rocon Automation AB med dess två helägda dotterbolag 
Eurocon Gävle AB samt Eurocon InfoSystem AB. Minoritets-
post uppgående till 30 procent innehas i intressebolaget More 
Research AB.

 
Verksamhetsområden
Eurocon delar in sin verksamhet i sex verksamhetsområden: 
Anläggning, HVAC, Elkraft, Automation, Analys & Opti-
mering samt Produkter. Samtliga  Eurocons konsulter age-
rar ofta som projektledare under förstudie- och genomför-
andeprocessen.

 

Verksamhet

Eurocon

Anläggning Automation

HVAC Analys & Opt.

Elkraft Produkter

Eurocon 
Automation AB

Eurocon 
Process AB

Eurocon 
Engineering AB

Eurocon Consulting AB (publ)
More

Reserarch AB

Eurocon 
InfoSystem AB

Eurocon Övik AB

Eurocon 
Gävle AB
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Anläggning
Inom detta verksamhetsområde erbjuder Eurocon sina kun-
der projektering av processanläggningar. Anläggningsprojek-
ten inleds normalt med en förprojekteringsfas innehållande 
upprättande av flödesschema, utrustningslayouter, specifi-
kationer för rör, ventiler, isolering och utrustning för att där-
efter övergå till detaljprojektering. All projektering sker med 
moderna projekteringsverktyg.

HVAC
Inom industrin förekommer många extrema arbetsmiljöer 
med hög värme och dålig luftkvalitet. Detta ställer höga krav 
på en funktionell ventilation. Eurocons konsulter inom verk-
samhetsområdet HVAC kan genom ett gediget processkun-
nande inom ventilation, värme och kyla hjälpa sina kunder att 
ställa funktionskrav på leverantörer av processutrustning för 
att minimera påverkan på inomhusklimatet samt även mins-
ka investeringskostnaden.

Elkraft
Säkra och rätt dimensionerade elnät är ett krav för att vårt 
samhälle ska fungera. Minsta elfel kan resultera i driftstopp 
med i värsta fall stora och besvärliga konsekvenser för män-
niskor, samhälle och ekonomi. Eurocons konsulter utför kon-
troller och revisionsbesiktningar av elanläggningar i syfte att 
reducera risken för fel och skador. Vidare utförs beräkning-
ar av nät och selektivitet, dimensionering av elnät samt vid 
behov analyser, provningar och störningsutredningar. Re-
visionsbesiktning av elanläggningar ingår ofta som ett krav 
från försäkringsbolagen för att de skall försäkra större anlägg-
ningar. 

Automation
Industrin blir mer och mer automatiserad för varje dag som 
går. Människor byts ut mot robotar och andra sorters maski-
ner som styrs med datorer. De främsta drivkrafterna bakom 
en ökad industriautomation är högre produktivitet och däri-
genom bättre lönsamhet. Eurocon utför automatiseringspro-
jekt från idé till genomförande. Oavsett storlek på projekt kan 
Eurocon medverka i delar av ett uppdrag eller erbjuda kom-
pletta tjänster, från förprojektering, konstruktion och pro-
grammering till idrifttagning. 

Analys & Optimering
En kund kan stå inför ett beslut om en större investering el-
ler en optimering av sin process. Det kan handla om allt ifrån 
inköp av en maskin till en investering i en helt ny processlin-
je eller fabrik. Inom detta verksamhetsområde kan Eurocons 
konsulter förse kunden med ett relevant beslutsunderlag för 
att öka kundens möjlighet att fatta rätt beslut.

Produkter
Eurocon har en egenutvecklad produktportfölj bestående av 
olika mjukvaror. Produkterna riktar sig till andra industri- 
och teknikkonsulter samt direkt till industriföretagen. Sys-
temen hanterar bland annat projektering och kostnadsberäk-
ning för såväl enskilda projekt som för hela avdelningar samt 
investeringskalkylering. Mjukvaran är kompatibel med Excel, 
Word, AutoCad med flera. Bland de företag som köpt pro-
dukterna kan nämnas AB Ångpanneföreningen, Metso Pa-
per AB och Pöyry Sverige AB.

Medarbetare
Eurocon är ett kunskapsföretag vilket innebär att rekrytering 
och kompetensutveckling är av stor betydelse. Eurocon sö-
ker attrahera medarbetare med spetskompetens genom att er-
bjuda en intressant arbetsmiljö innefattande stort ansvar och 
marknadsmässiga anställningsvillkor. Antalet anställda i fö-
retaget var den 31 augusti 2007 88 personer, varav 8 kvinnor 
(9,1 procent). Majoriteten av medarbetarna arbetar på huvud-
kontoret i Domsjö.  
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Produkter och tjänster under utveckling
Eurocons produkt- och tjänsteutbud är under ständig utveck-
ling. Bolaget bedriver till största delen egen utveckling. 

Kundstruktur
Merparten av Eurocons uppdrag kommer från industriella 
aktörer med geografisk anknytning till Ångermanland och 
Medelpad. Det dominerande kundsegmentet utgörs av mas-
sa- och energiindustrin. I kundstocken ingår bland annat M-
real, SCA Packaging, Domsjö Fabriker AB, Övik Energi, Akzo 
Nobel AB, SEKAB, Vattenfall Norrnät med flera. Bolaget an-
ser att dess beroende av en enskild kund är lågt.   

Leverantörsstruktur
De system som Eurocon använder i sin verksamhet samt även 
erbjuder till försäljning är egenutvecklade. Verksamheten i 
övrigt baseras på den samlade kompetensen hos medarbe-
tarna och inkluderar i nuläget väldigt lite material. Verksam-
heten bedrivs i hyrda lokaler. Bolaget anser att dess beroende 
av en enskild leverantör är lågt.

Miljöfaktorer
Omsorg om miljö och medarbetare är en integrerad del i  
Eurocons verksamhet. Bolagets övertygelse är att omsorg ger 
hög kvalitet och en långsiktig god utveckling. Det kommer 
såväl bolaget, som dess kunder och samhället till godo. Hälsa, 
miljö och säkerhet är tre hörnpelare i omsorgen om medar-
betare och omgivning. Ambitionen är att verka för att skydda 
medarbetare och omgivande miljö. Målsättningen är att kon-
tinuerligt arbeta för att miljön ska bli opåverkad av verksam-
heten samt att alltid följa nuvarande miljölagstiftning.

Alla koncernens inköp skall i möjligaste mån göras ut-
ifrån ett miljöperspektiv och Eurocon skall verka för effek-
tivisering av materialåtervinning. Medarbetarna görs i en-
lighet med bolagets miljöpolicy medvetna om hur de som 
individer kan minska företagets miljöpåverkan. Detta häng-
er intimt samman med att vara sparsam med bolagets resur-
ser. Bolaget arbetar för att visa full öppenhet och ärlighet i 
frågor som har med miljö att göra. Eurocons bedömning 
är att bolaget för närvarande väl uppfyller samtliga ställda 
myndighetskrav inom miljöområdet. Eurocon bedriver ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att rådande 
arbetsmiljölagstiftning efterlevs. 

Konkurrenssituation
Den svenska marknaden för industrikonsulter domineras 
av ett antal internationella aktörer. Bland dessa har Eurocon 
identifierat AB Ångpanneföreningen och Pöyry Plc som sina 
huvudkonkurrenter till följd av deras goda geografiska täck-
ning på den svenska marknaden. 
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Framtidsutsikter

Marknad
Den årliga tillväxttakten på den svenska marknaden för indu-
strikonsulter har under de tre senaste åren pendlat mellan 5 
och 10 procent enligt statistik från STD. Tillväxten för indu-
strikonsulterna är starkt korrelerad till den underliggande in-
vesteringsutvecklingen inom industrisektorn, vilken under 
samma tidsperiod legat på en årlig ökningstakt på mellan 6 
till 13 procent enligt statistik framtagen av STD. Under kom-
mande år förväntar sig aktörerna i branschen fortsatt stigande 
investeringar inom industrin dock med en något avtagande 
ökningstakt. Prognosen för ökningstakten avseende inves-
teringsutvecklingen inom industrin ligger på cirka 7 procent 
för 2008 enligt STD. Trenden under senare år har enligt Eu-
rocon gått mot att industrikonsulterna får allt mer uppdrag 
inriktade på produktutveckling och forskning och därmed 
minskar sitt beroende av investeringsutvecklingen inom in-
dustrin. Den ökade integreringen av konsulter i den operativa 
verksamheten hos industribolagen samt fortsatt gynsamma 
konjunkturutsikter för industrin i sin helhet gör att Eurocon 
ser ljust på den svenska marknaden för industrikonsulter un-
der den kommande treårsperioden. 

Expansion inom angränsande län 
Eurocon har en mycket stor marknadsandel i Örnsköldsvik 
med omnejd. Tyngdpunkten på uppdragen ligger inom pap-
pers- och massaindustrin samt inom energiområdet. Bola-
get har analyserat närliggande geografiska marknader med 
liknande industristruktur som Örnsköldsvik och identifie-
rat Sundsvall som det intressantaste alternativet. Sundsvalls 
dominerande industrisegment utgörs av pappers- och mas-
saindustri. Vidare är det Eurocons bedömning att marknaden 
för industrikonsulter är cirka 5 gånger större i Sundsvall än i 
Örnsköldsvik. Bolaget bedömer sina möjligheter att etable-
ra sig i Sundsvall som goda. Även en liten marknadsandel i 
Sundsvall skulle medföra en stor omsättningsökning för Eu-
rocon. Analysarbetet avseende potentiella uppköpskandida-
ter kommer att intensifieras under 2008.

Omsättning och resultat
Styrelsen i Eurocon har satt upp ett finansiellt mål att koncer-
nen inom en treårsperiod skall öka sin nuvarande omsättning 
med 50 procent. Ökningen skall ske med bibehållen vinst-
marginal. Ökningen i omsättning skall ske genom såväl or-
ganisk tillväxt som via förvärv.

Snabb expansion också en utmaning
En snabb expansion och ökad tillväxt ställer stora krav på bo-
lagets ledning och övriga organisation och kan dessutom vara 
kapitalkrävande. Det finns dock ingen försäkran för att bola-
get kommer att lyckas med sina fastlagda planer. Eurocons 
styrelse uppmanar läsarna av detta prospekt att ta del av de 
risker som beskrivs under rubriken ”Riskfaktorer” på sid 9.
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Utvald finansiell information

Redovisningsprinciper
Räkenskaperna avseende 2004, 2005 och 2006 är upprättade 
i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i en-
lighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 

Förtydlingar till den finansiella informationen
Mot bakgrund av att moderbolaget i koncernen, Eurocon 
Consulting AB (publ), bildades i augusti 2007 finns ingen his-
torisk finansiell information att tillgå för detta bolag. 

Den historiska finansiella informationen som anges 
nedan avser koncernen där Eurocon Consulting AB var mo-
derbolag (Gamla Eurocon). Per den 30 juni 2007 ägdes dot-
terbolagen Eurocon Automation AB och Eurocon Engine-
ering AB till 50 respektive 66 procent av Gamla Eurocon. 

Under augusti 2007 har dock minoritetsposterna förvärvats 
av Gamla Eurocon och samtliga dotterbolag är nu helägda. 
Effekterna av detta åskådliggörs under rubriken ”Proforma 
resultat- och balansräkningar” på sid 41. Delårsrapporterna 
som redovisas på sid 30-40 har ej reviderats av revisor. Full-
ständiga årsredovisningar avseende Eurocon Consulting AB 
2004, 2005 och 2006 införlivas genom hänvisning till detta 
prospekt. Vänligen se under rubriken ”Dokument som det-
ta prospekt hänvisar till” på sid 15 för fullständig informa-
tion. Dessa dokument kan laddas ner från bolagets hemsida 
www.eurocon.se, alternativt rekvireras från bolagets hu-
vudkontor på telefonnummer 0660-29 56 00. Originalen 
avseende dessa rapporter finns tillgängliga för inspektion  
på bolagets huvudkontor med adress Hörneborgsvägen 6, 
SE-892 50 Domsjö.  
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Resultaträkningar   
  

 Koncern Koncern  Koncern Koncern Koncern

 Jan-jun jan-jun   

(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 38.116 38.991 76.160 63.559 65.517

Övriga rörelseintäkter 409 435 1.353 791 424

Summa Rörelsens intäkter 38.525 39.426 77.513 64.350 65.941

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -39 -10 -14 -350 -1.635

Övriga externa kostnader -9.287 -11.561 -21.165 -20.447 -18.999

Personalkostnader -23.530 -22.392 -48.456 -40.347 -38.687

Avskrivningar enligt plan -349 -299 -623 -789 -882

Övriga rörelsekostnader  - -1 -51 -38 -206

Summa Rörelsens kostnader -33.205 -34.263 -70.310 -61.971 -60.409

RÖRELSERESULTAT 5.320 5.163 7.203 2.379 5.532

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag - - -125 - -

Resultat från andelar i intresseföretag 1.648 12 55 23 1.269

Ränteintäkter och liknande resultatposter 179 84 195 120 102

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 -48 -236 -265 -229

Resultat från finansiella poster 1.811 47 -111 -122 1.142

RESULTAT FÖRE SKATT 7.129 5.210 7.092 2.257 6.674 

Skatt på årets resultat -1.547 -1.468 -2.028 -972 -1.794

Minoritetens andel i årets resultat -1.606 -1.219 -1.529 -459 -1.524

ÅRETS RESULTAT 3.976 2.523 3.535 826 3.356
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Kommentarer till resultaträkningarna

Intäkter
Under 2004 uppgick rörelseintäkterna till KSEK 65.941. In-
täkterna fördelade sig procentuellt mellan verksamhetsområ-
dena enligt följande, Elkraft 28 procent, Anläggning 25 pro-
cent, HVAC 15 procent, Automation 14 procent, Analys & 
Optimering 10 procent och produkter 8 procent. Under 2005 
uppgick rörelseintäkterna till KSEK 64.350. Den procentuel-
la fördelningen mellan verksamhetsområdena var enligt föl-
jande, Anläggning 27 procent, Elkraft 24 procent, HVAC 18 
procent, Automation 13 procent, Analys & Optimering 10 
procent och produkter 8 procent. Under 2006 uppgick rö-
relseintäkterna till KSEK 77.513. Intäkterna fördelade sig pro-
centuellt mellan verksamhetsområdena enligt följande, El-
kraft 31 procent, Anläggning 22 procent, HVAC 16 procent, 
Automation 14 procent, Analys & Optimering 10 procent och 
produkter 7 procent. Under perioden jan – juni 2007 uppgick 
rörelseintäkterna till KSEK 38.525. Den procentuella fördel-
ningen mellan verksamhetsområdena var enligt följande, El-
kraft 29 procent, Anläggning 25 procent, HVAC 15 procent, 
Automation 14 procent, Analys & Optimering 9 procent och 
produkter 8 procent. Under 2004 avsåg KSEK 4.480 av rörel-
seintäkterna intäkter från utlandet vilket utgjorde 6,8 pro-
cent av de totala rörelseintäkterna. Under 2005 avsåg KSEK 
2.765 av rörelseintäkterna intäkter från utlandet vilket utgjor-
de 4,3 procent av de totala rörelseintäkterna. Under 2006 av-
såg KSEK 660 av rörelseintäkterna intäkter från utlandet vil-
ket utgjorde 0,9 procent av de totala rörelseintäkterna. Under 
perioden jan – juni 2007 avsåg KSEK 2.975 av rörelseintäkter 
intäkter från utlandet vilket utgjorde 7,7 procent av de tota-
la rörelseintäkterna. 

Rörelsens kostnader
Under 2004 uppgick de totala rörelsekostnaderna till KSEK 
-60.409. Den största posten utgjordes utav personalkostna-
der som stod för 64,1 procent av de totala rörelsekostnader-
na. Övriga externa kostnader utgjorde 31,4 procent av de tota-
la rörelsekostnaderna. Resterande 4,5 procent utgjordes utav 
råvaror och förnödenheter, avskrivningar och övriga rörelse-
kostnader. Under 2005 uppgick de totala rörelsekostnaderna 
till KSEK -61.971. Den största posten utgjordes utav perso-
nalkostnader som stod för 65,1 procent av de totala rörelse-
kostnaderna. Övriga externa kostnader utgjorde 32,9 procent 
av de totala rörelsekostnaderna. Resterande 2 procent utgjor-
des utav råvaror och förnödenheter, avskrivningar och övri-
ga rörelsekostnader. Under 2006 uppgick de totala rörelse-
kostnaderna till KSEK -70.310. Den största posten utgjordes 
utav personalkostnader som stod för 68,9 procent av de to-
tala rörelsekostnaderna. Övriga externa kostnader utgjorde 
30,1 procent av de totala rörelsekostnaderna. Resterande 1 
procent utgjordes utav avskrivningar, övriga rörelsekostna-
der och råvaror och förnödenheter. Under perioden jan – juni 
2007 uppgick de totala rörelsekostnaderna till KSEK -33.205. 
Den största posten utgjordes utav personalkostnader som 
stod för 70,9 procent av de totala rörelsekostnaderna. Övri-
ga externa kostnader utgjorde 27,9 procent av de totala rörel-
sekostnaderna. Resterande 1,2 procenten utgjordes utav av-
skrivningar och råvaror och förnödenheter.

Rörelseresultat
Under 2004 uppgick rörelseresultatet till KSEK 5.532. Under 
2005 uppgick rörelseresultatet till KSEK 2.379. Nedgång-
en jämfört med 2004 berodde på en tillfällig nedgång i be-
läggningsgraden. Under 2006 uppgick rörelseresultatet till 
KSEK 7.203. Den kraftiga ökningen förklaras genom att be-
läggningsgraden var mycket hög under hela året. Normalt är 
beläggningsgraden lägre under det första kvartalet någon så-
dan nedgång kom dock inte under 2006 vilket förklarar upp-
gången i rörelseresultat jämfört med tidigare år. Under peri-
oden jan- juni 2007 uppgick rörelseresultatet till KSEK 5.320 
vilket ligger väl i linje med rörelseresultatet för motsvarande 
period under 2006.
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Finansiella poster
Resultatet från finansiella poster avseende perioden jan – juni 
2007 uppgick till KSEK 1.811. Den största posten utgjordes 
utav resultat från andelar i intresseföretag som uppgick till 
KSEK 1.648 och avsåg i sin helhet Eurocons 30 procentiga an-
del i resultatet från MoRe Research AB. Det goda resultatet i 
detta intressebolag förklarar även den stora ökningen i resul-
tat från finansiella poster jämfört med tidigare år.

Skatt
Skatten avseende perioden jan – juni 2007 uppgick till KSEK 
-1.547 och utgör 28 procent av resultatet efter justering för 
minoritetsandelar. 

Resultat
Resultatet för perioden jan – juni 2007 uppgick till KSEK 
3.976. Vilket innebar en ökning jämfört med samma period 
föregående år på 57,6 procent.
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Balansräkningar   

 Koncern Koncern  Koncern Koncern Koncern

 30 juni 30 juni  31 dec 31 dec 31 dec

(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstilgångar

Balanserade utgifter för forskning och utveckling 428 - 460 - -

Goodwill 113 188 150 226 402

 541 188 610 226 402

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1.376 1.297 1.190 1.279 1.253

 1.376 1.297 1.190 1.279 1.253

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 6.966 5.275 5.333 5.278 5.203

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 165 150 150 150

Andra långfristiga fordringar 164 71 - 71 64

 7.130 5.511 5.483 5.499 5.417

Summa Anläggningstillgångar 9.047 6.996 7.283 7.004 7.072 

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Pågående arbete för annans räkning 192 332 - 1.130 2.721

 192 332 - 1.130 2.721 

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9.291 8.774 15.858 12.755 9.626

Fordringar hos intresseföretag - - - 1 -

Övriga fordringar 1.142 1.047 899 908 538

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5.735 5.976 6.789 6.136 5.771

 16.360 16.129 23.546 19.801 15.935 

    

Kortfristiga placeringar 416 414 416 414 373

Kassa och bank 19.268 12.655 11.875 7.220 7.517

Summa Omsättningstillgångar 36.044 29.198 35.838 28.565 26.547

SUMMA TILLGÅNGAR 45.091 36.193 43.121 35.569 33.618 
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Balansräkningar forts.   
   
 Koncern Koncern  Koncern Koncern Koncern

 30 juni 30 juni  31 dec 31 dec 31 dec

(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 105 105 105 105 105

Bundna reserver 6.698 4.758 5.050 4.729 4.818

 6.803 4.863 5.150 4.834 4.923 

Fritt eget kapital

Fria reserver 1.134 4.574 4.247 3.742 1.703

Årets resultat 3.976 2.523 3.535 826 3.357

 5.110 7.097 7.782 4.568 5.060

Summa Eget kapital 11.913 11.960 12.937 9.402 9.983 

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 4.022 4.440 4.636 3.220 3.691

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 1.639 1.245 1.639 1.245 1.252

   

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 500 421 500 421 431

 500 421 500 421 431

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 883 641 779 1.789 2.527

Leverantörsskulder 2.818 2.504 3.743 2.285 2.332

Aktuella skatteskulder 1.010 878 566 370 605

Övriga skulder 13.637 6.808 10.912 9.211 7.133

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8.668 7.332 7.409 7.626 5.664

Summa kortfristiga skulder 27.017 18.163 23.409 21.281 18.261

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45.091 36.193 43.121 35.569 33.618 

Ställda säkerheter 8.522 8.522 8.522 7.122 5.222 

Ansvarsförbindelser 1.646 1.718 1.718 800 800
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Kommentarer till balansräkningarna

Anläggningstillgångar
Per den 30 juni 2007 uppgick anläggningstillgångarna till 
MSEK 9,0. Den största posten utgjordes utav andelar i intres-
seföretag som utgjorde 77,3 procent av de totala anläggnings-
tillgångarna. Inventarier, verktyg och installationer utgjorde 
15,2 procent av de totala anläggningstillgångarna. Resterande 
7,5 procent utgjordes utav immateriella anläggningstillgång-
ar och andra långfristiga fordringar.

Omsättningstillgångar
Den största posten av omsättningstillgångarna utgjordes per 
den 30 juni 2007 av kassa och bank  som utgjorde 53,5 pro-
cent av de totala omsättningstillgångarna. Kundfordring-
ar utgjorde 25,8 procent av de totala omsättningstillgångar-
na. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjorde 
15,9 procent av de totala omsättningstillgångarna. Resteran-
de 4,8 procent utgjordes utav övriga fordringar och kortfris-
tiga placeringar. 

Eget kapital
Per den 30 juni 2007 uppgick det egna kapitalet till MSEK 11,9 
varav MSEK 6,8 utgjordes utav bundna reserver och resteran-
de MSEK 5,1 av fritt eget kapital.

Långfristiga skulder
Per den 30 juni 2007 bestod de långfristiga skulderna av skuld 
till kreditinstitut som utgjorde 1,9 procent av de totala skul-
derna.

Kortfristiga skulder
Den största posten av de kortfristiga skulderna utgjordes per 
den 30 juni 2007 av övriga kortfristiga skulder som utgjorde 
49,5 procent av de totala skulderna. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter utgjorde 31,5 procent av de totala skul-
derna. Leverantörsskulderna utgjorde 10,2 procent av de to-
tala skulderna. Resterande kortfristiga skulder stod för 6,9 
procent av de totala skulderna.

Genomförda, pågående och framtida investeringar
Under räkenskapsåret 2004 uppgick de totala investeringar-
na till KSEK 385 och avsåg uteslutande investeringar i inven-
tarier, verktyg och installationer. Under räkenskapsåret 2005 
uppgick de totala investeringarna till KSEK 500 och utgjordes 
i sin helhet av investeringar i inventarier, verktyg och instal-
lationer. Under räkenskapsåret 2006 uppgick de totala inves-
teringarna till KSEK 662 och utgjordes i sin helhet av investe-
ringar i inventarier, verktyg och installationer. Under första 
halvåret 2007 uppgick de totala investeringarna till KSEK 459 
och avsåg uteslutande investeringar i inventarier, verktyg och 
installationer. Bolaget planerar att inom den kommande tre-
årsperioden investera cirka MSEK 7 i förvärv av bolag för att 
kunna uppnå den omsättningsökning som beskrivs i detta 
prospekt. Övriga investeringar framgår av sammanställning-
en över kapitalanvändning på sid 14.

Finansieringsstruktur, finansiella resurser och lånebehov
Enligt koncernens balansräkning per den 30 juni 2007 hade 
bolaget ett eget kapital om MSEK 11,9 samt MSEK 27,5 i to-
tala skulder varav den största posten om MSEK 13,6 utgjor-
des av övriga kortfristiga skulder. Per den 30 juni 2007 hade 
bolaget likvida medel om MSEK 19,7. Kvarvarande disponi-
belt utrymme på checkräkningskrediterna uppgick till MSEK 
1,2. Bolagets befintliga rörelsekapital, oberoende av om den 
i detta prospekt presenterade emission fulltecknas eller ge-
nomförs, bedöms som tillräckligt för de kommande tolv må-
naderna.
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Sponsring
Eurocon har alltid stöttat lokala initiativ på olika sätt. Så-
väl små som stora idrottsföreningar i närområdet sponsras. 
Bland de större engagemangen kan nämnas MoDo Hockey 
som sponsras med cirka KSEK 300 årligen och Tvillingsta AB 
som sponsras med cirka KSEK 50 årligen.

Senast viktiga tendenser
Vad gäller de senast viktiga tendenserna avseende försäljning 
under 2007 fram till datumet för Finansinspektionens god-
kännande av detta prospekt (den 2 november 2007), följer bo-
lagets verksamhet fastlagd budget. Under samma period har 
kostnader för inköp och produktion liksom försäljningspri-
ser legat på oförändrad nivå eller i vissa fall, svagt stigande i 
nivå med inflationsutvecklingen. Bolagets styrelse känner ej 
till några osäkerhetsfaktorer, fordringar, krav, åtaganden el-
ler andra händelser som kan få väsentlig inverkan på bolagets 
affärsinriktning.

Väsentliga förändringar i finansiell 
ställning och/eller ställning på marknaden
Sedan offentliggörandet av halvårsbokslutet för 2007 och 
fram till datumet för Finansinspektionens godkännande av 
detta prospekt (den 2 november 2007) har beslutade utdel-
ningar om MSEK 9 utbetalats till delägarna i Gamla Euro-
con. Utdelningarna har sedan tidigare avgått från bolagets 
fria egna kapital men ej tagits ut av delägarna. Utbetalt be-
lopp har reducerats koncernens kassa och bank samt även re-
ducerat övriga kortfristiga skulder.

Kommentarer till kassaflödesanalyserna
Eurocon har haft ett positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten under samtliga år. Till följd av ett svagt resultat 
samt utdelning till aktieägarna uppstod ett negativt kassaflö-
de under 2005. Den kraftiga ökningen i kassaflödet avseen-
de perioden jan – juni 2007 beror på minskad kapitalbindning 
i kundfordringar samt en ökning av de kortfristiga rörelse-
skulderna. Ökningen av de kortfristiga rörelseskulderna är 
till största delen hänförlig till ej uttagna utdelningar av del-
ägarna.
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Kassaflödesanalys
                         

 Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

 Jan-jun jan-jun

(KSEK koncern) 2007 2006 2006 2005 2004

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 5.320 5.163 7.203 2.379 5.532

Avskrivningar 349 299 623 789 882

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 3 - 23 5 -9

Utdelning intresseföretag - - - - 900

Erlagd ränta -17 -48 -236 -265 -229

Erhållen ränta 179 84 195 120 102

Betald inkomstskatt -1.547 -1.468 -1.509 -972 -766

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital  4.287 4.030 6.299 2.055 6.412

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 

Ökning/minskning varulager -192 595 - 1.590 -

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 5.540 2.524 -2.545 -3.863 -4.671

Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder 5.447 -1.435 1.931 3.020 4.218

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15.082 5.714 5.685 2.802 5.959 

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - - -52 -1.510

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -474 -279 -960 -637 -385

Försäljning inventarier 5 - - 16 412

Avyttring intresseföretag - - -147 - 50

Förändring långfristiga fordringar - - - - 494

Kassaflöde från investeringsverksamheten -469 -279 -1.107 -673 -939 

Finansieringsverksamheten 

Utdelning -7.220 - - -2.368 -1.499

Förändring av upplåning - - 79 -17 3

Förändring avsättning pensioner - - - - 11

Kassflöde från finansieringsverksamheten          -7.220  0 79 -2.385 -1.485                                                       

Årets kassaflöde 7.393 5.435 4.657 -256 3.535        

Likvida medel vid årets början 12.291 7.634 7.634 7.890 4.355

Likvida medel vid periodens slut 19.684 13.069 12.291  7.634 7.890
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Nyckeltal och data per aktie   
 

 Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

 Jan-jun jan-jun

 2007 2006 2006 2005 2004

 

Omsättningstillväxt (%) -2,3 22,1 20,5 -2,4 24

Rörelsemarginal (%) 13,8 13,1 9,3 3,7 8,4

Vinstmarginal (%) 10,3 6,4 4,6 1,3 5,1

Räntabilitet på eget kapital (%) 33,3 20,3 31,7 8,9 33,6

Eget kapital (KSEK) 11.913 11.960 12.937 9.402 9.983

Operativt kapital (KSEK) 36.119 29.854 30.364 20.677 21.995

Sysselsatt kapital (KSEK) 16.435 16.785 18.073 13.043 14.105

Räntebärande nettoskulder (KSEK) neg neg neg neg neg

Ränteteckningsgrad (ggr) 397,1 109,5 31,1 9,5 30,1

Soliditet (%) 26,4 33,1 30,0 26,4 29,7

Skuldsättningsgrad (%) 4,2 3,5 3,9 4,5 4,3

Andel räntebärande skulder (%) 1,8 2,3 2,1 1,9 2,3

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 15.173 5.524 5.240 1.677 5.416

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 14.714 5.524 4.578 1.177 5.031

Likvida medel (KSEK) 19.684 13.079 12.291 7.634 7.890

Antal anställda 88 95 95 79 75

Antal aktier  1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

Resultat per aktie (SEK) 3.787 2.403 3.367 787 3.196

Utdelning per aktie (SEK) 6.876 _ _ 2.255 1.428

Eget kapital per aktie (SEK)   11.346 11.390  12.321 8.954  9.508
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Definition av nyckeltal
Omsättningstillväxt Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital Eget kapital vid periodens slut
Operativt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, 
 inklusive latent skatt, plus kassa och bank
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella  
 tillgångar inklusive likvida medel
Ränteteckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 
 med finansiella kostnader
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Andel räntebärande skulder Räntebärande skulder inklusive skulder för finansiella leasingtillgångar 
 dividerat med totala skulder
Kassaflöde före investeringar resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar 
 kassaflödet minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 
 minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel Banktillgodohavanden och kassa
Antalet anställda Medelantalet anställda under perioden
Antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie före/efter utspädning Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier
Utdelning per aktie Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut
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Proformaredovisning
Nedanstående proformaredovisning visar i kolumn I resultat- 
och balansräkning för Gamla Eurocon för perioden jan – juni 
2007. I kolumn II visas effekterna av apportemissionen och 
det omvända förvärvet som om detta skett per den 31 decem-
ber 2006 samt den i detta prospekt beskrivna emissionen som 
om denna fulltecknats. Vidare speglas i kolumn II även effek-
terna av förvärvet av minoritetsposterna i dotterbolagen Eu-

rocon Automation AB och Eurocon Engineering AB som om 
förvärvet av dessa hade skett per den 31 december 2006. Ko-
lumn III visar Eurocon efter proformajusteringarna. Det skall 
i detta sammanhang påpekas att en proformaredovisning en-
dast har till syfte att informera och belysa fakta, samt att en 
proformaredovisning till sin natur är avsedd att beskriva en 
hypotetisk situation och således inte tjänar till att beskriva 
bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat.

Proforma resultat- och balansräkningar

Proforma resultaträkning
  

        Kolum I      Kolumn II Kolumn III              

   Proforma 

 Gamla Eurocon Proforma- Gamla Eurocon 

(KSEK koncern) Jan-juni 2007 justeringar jan-juni 2007

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 38.116 - 38.116

Övriga rörelseintäkter 409 - 409

Summa Rörelsens intäkter 38.525 - 38.525

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -39 - -39

Övriga externa kostnader -9.287 - -9.287

Personalkostnader -23.530 - -23.530

Avskrivningar enligt plan -349 - -349

Övriga rörelsekostnader - - -

Summa Rörelsens kostnader -33.205 - -33.205

RÖRELSERESULTAT 5.320 - 5.320

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i intresseföretag 1.648 - 1.648

Ränteintäkter och liknande resultatposter 179 - 179 

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 - -18

Resultat från finansiella poster 1.809 - 1.809

RESULTAT FÖRE SKATT 7.129 - 7.129 

Skatt på periodens resultat -1.547 -449 -1.996

Minoritetens andel i periodens resultat -1.606 1.606  -

PERIODENS RESULTAT  3.976 -   5.133  
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Kommentarer till proforma resultaträkning
Till följd av förvärvet av minoritetsandelarna utgår minorite-
tens andel i periodens resultat, därav proformajustering om 

KSEK 1.606. Proformajustering av skatten uppgående till 
KSEK -449 avser 28 procent på KSEK 1.606. Samtliga pro-
formajusteringar förväntas ha en bestående effekt på kon-
cernen.

Proforma balansräkning
   

   Proforma 

 Gamla Eurocon Proforma- Gamla Eurocon 

(KSEK koncern) 30 juni 2007 justeringar 30 juni 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning och utveckling 428 - 428

Goodwill 113 - 113

 541 - 541

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1.376 - 1.376

 1.376 - 1.376 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 6.966 - 6.966

Andra långfristiga värdepappersinnehav - - -

Andra långfristiga fordringar 164 - 164

 7.130 - 7.130  

Summa Anläggningstillgångar 9.047 - 9.047

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter m m 

Pågående arbete för annans räkning 192 - 192

 192 - 192

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9.291 - 9.291

Fordringar hos intresseföretag - - -

Övriga fordringar 1.142 - 1.142

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5.735 - 5.735

 16.360 - 16.360   

Kortfristiga placeringar 416 - 416

Kassa och bank 19.268 6.730 25.998

Summa Omsättningstillgångar 36.044 - 42.774

SUMMA TILLGÅNGAR 45.091 - 51.821
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Proforma balansräkning forts.   
 

   Proforma 

 Gamla Eurocon Proforma- Gamla Eurocon 

(KSEK koncern) 30 juni 2007 justeringar 30 juni 2007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 105 3.587 3.692

Bundna reserver 6.698 -3.005 3.693

 6.803  7.385

Fritt eget kapital

Fria reserver 1.134 9.013 10.147

Årets resultat 3.976 1.157 5.133

 5.110  15.280  

Summa Eget kapital 11.913  22.665

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse 4.022 -4.022 -

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 1.639 - 1.639

 

Långfristiga skulder

Skuldler till kreditinstitut 500 - 500

 500  500

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 883 - 883

Leverantörsskulder 2.818 - 2.818

Aktuella skatteskulder 1.010 - 1.010

Övriga skulder 13.637 - 13.637

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8.668 - 8.668

Summa kortfristiga skulder 27.017 - 27.017

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45.091  51.821

Ställda säkerheter 8.522 - 8.522

Ansvarsförbindelser 1.646 - 1.646
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Kommentarer till proforma balansräkning
Proformajustering om KSEK 6.730 avseende Kassa och bank 
består av KSEK 130 som avser inbetalning av ursprungligt 
aktiekapital vid bildandet av Eurocon Consulting AB (publ). 
Resterande KSEK 6.600 avser emissionslikvid vid fullteck-
nad emission uppgående till KSEK 8.000 med avdrag för 
emissions- och anslutningskostnader uppgående till KSEK 
-1.400. Proformajustering uppgående till KSEK 3.587 avse-
ende aktiekapital avser ökning av aktiekapital vid bolagsbild-
ningen av Eurocon Consulting AB (publ) med KSEK 130 samt 
den ökning av aktiekapitalet som apportemissionen medför-
de uppgående till KSEK 3.110 samt ökningen av aktiekapitalet 
som uppstår vid den i detta prospekt beskrivna emissionen 
uppgående till KSEK 452. Sen har eliminering av aktiekapi-
talet i Eurocon Consulting AB skett med KSEK -105. Profor-
majustering om KSEK -3.005 mot bundna reserver avser 
överskjutande eliminering av andelar i dotterbolag avseen-
de Eurocon Consulting AB. Proformajustering uppgående till 
KSEK 9.013 mot fritt eget kapital består dels av KSEK 2.865 
som utgör den del av minoritetsintresset som inte är hänför-
ligt till periodens resultat samt av KSEK 6.148 som utgörs av 
emissionslikviden minskat med emissions- och anslutnings-
kostnader på MSEK -1,4 samt minskat med KSEK -452 som 
är den del av emissionslikviden som influtit som aktiekapti-
al. Proformajustering om KSEK -4.022 mot minoritetsintres-
se avser eliminering till följd av att förvärvet av samtliga mi-
noritetsandelar i denna proformaredovisning antas ha skett 
per den 31 december 2006. 
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Övrig finansiell information

Eurocons styrelse arbetar med arbetssätt, arbetsformer och 
informationsgivning som till stora delar följer ”Svensk kod 
för bolagsstyrning”. Dock konstaterar styrelsen att Eurocon 
för närvarande inte är skyldigt att följa denna. Styrel¬sen 
kommer att ta del av praxis beträffande tillämpningen av ko-
den samt de krav som aktörerna på aktiemarknaden kommer 
att ställa i detta avseende. 

Finansiella mål 
Eurocon är till viss del finansierat med lånat kapital. Solidite-
ten har de tre senaste räkenskapsåren varierat mellan 51 och 
37 procent. Bolaget har formulerat sina finansiella mål enligt 
nedan:

n Den organiska omsättningstillväxten skall uppgå till 
 minst 7 procent per år
n Vinstmarginalen skall uppgå till minst 10 procent
n Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent

Utdelningspolitik 
Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida ut-
delningar som eventuellt kommer att föreslås årsstämma bör 
fastställas utifrån Eurocons långsiktiga tillväxt- och resultat-
utveckling, kapitalstruktur samt kapitalbehov för fortsatt ex-
pansion med hänsyn tagen till finansiella mål. 

Finanspolicy 
Styrelsen i Eurocon har fastställt en finanspolicy. Denna ska 
tillse att koncernens finansiella verksamheter överensstäm-
mer med dess övergripande finansiella mål. Den ska vidare 
definiera vilka finansiella risker bolaget eventuellt ska ta och 
hur dessa ska begränsas. Enligt finanspolicyn ska bolaget ha 
en likviditetsreserv uppgående till minst 120 procent av den 
beräknade månatliga kapitalåtgången i koncernen. Denna ska 
bestå av likvida medel, statsskuldväxlar eller andra likvärdigt 
omsättningsbara instrument. 

Incitamentsprogram 
Eurocon tillämpar ett vinstdelningsprogram för personalen.  
Bolaget tillämpar inte något särskilt system för personalens 
förvärv av aktier eller andra instrument i bolaget.

Skattesituation 
På grund av de svårigheter som är förknippade med att prog-
nostisera Eurocons resultatutveckling är det svårt att bedö-
ma koncernens skattebelastning.

Förlustavdrag
Bolaget har inga skattemässigt avdragsgilla ackumulerade un-
derskottsavdrag. Således finns ingen latent uppskjuten skat-
tefordran.

Valutaexponering  

Valutaexponering 
Eurocon har för närvarande en begränsad valutaexponering 
avseende sina flöden. Dessa flöden genereras av konsultupp-
drag utförda mot utländska kunder. Bolaget har ingen balans-
exponering i utländsk valuta. Om Eurocon i framtiden ex-
poneras för valutaflöden utgörande av väsentliga belopp, är 
det bolagets avsikt att valutasäkra dessa valutaflöden via de 
traditionella möjligheter som den finansiella marknaden er-
bjuder.

Fastigheter 
Eurocon eller dess dotterbolag äger inga fastigheter. All verk-
samhet bedrivs i hyrda lokaler.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Lennart Westberg
Född 1949. Styrelseordförande. Westberg har en civileko-
nomexamen från Umeå universitet. Westberg är VD för Bot-
niabanan AB och med en lång bakgrund inom massa- och 
pappersindustrin med ledande befattningar inom MoDo Pa-
per AB, MoDo Cell AB och MoDo CellKraft AB. Westberg har 
även innehaft positionen som VD för Tetra Laval ABs och In-
ternational Paper ABs ryska verksamheter i Svetogorsk. Sty-
relseordförande sedan augusti 2007. Westberg innehar inga 
aktier i Eurocon. 

Christer Svanholm
Född 1953. Verkställande direktör/styrelseledamot. Svan-
holm är en av grundarna till Eurocon. Svanholm har en  
civilingenjörsexamen inom teknisk fysik från Uppsala uni-
versitet. Svanholm har mångårig erfarenhet från massa- och 
pappersindustrin med ett gediget tekniskt kunnande inom 
process, styrsystem och informationssystem. Innan grun-
dandet av Eurocon innehade Svanholm positionen som av-
delningschef på MoDo-Chemetics AB, Sverige och ERKAB 
Sverige AB. Ledamot sedan augusti 2007. Svanholm innehar 
4.602.800 aktier i Eurocon. 

Ulf Rask
Född 1958. Styrelseledamot. Rask är en av grundarna till  
Eurocon. Rask har en civilingenjörsexamen från Luleå uni-
versitet. Rask har mer än 20 års erfarenhet från främst massa- 
och pappersindustrin med stor erfarenhet av projektarbete i 
positionen som projektledare. Ledamot sedan augusti 2007. 
Rask innehar 4.602.800 aktier i Eurocon. 

Lars Arnerlöf
Född 1964. Styrelseledamot. Arnerlöf är delägare i Eurocon 
och innehar 20 års erfarenhet av instrumentprojektering 
inom kemi- och massaindustrin. Arnerlöf är verksam i dot-
terbolaget Eurocon Automation AB som huvudsakligen ar-
betar med automatiseringsprocesser. Ledamot sedan augusti 
2007. Arnerlöf innehar 1.694.950 aktier i Eurocon. 

Marie Berglund
Född 1958. Styrelseledamot. Berglund har en examen från 
biologilinjen på Umeå universitet. Berglund är för närvaran-
de miljöchef i Botniabanan AB. Berglund har en omfattande 
erfarenhet av styrelsearbete och har styrelseuppdrag i bland 
annat Boliden AB, Svenska Världsnaturfonden, Carl och Ebba 
Mannerfelts Ångergmanlandsstiftelse, Östersjöstiftelsen och 
MoDo Hockey AB.  Ledamot sedan augusti 2007. Berglund 
innehar inga aktier i Eurocon. 

Styrelsens ledamöter är valda för tiden intill årsstämman 
2008. Ingen av styrelsens ledamöter har ingått avtal med 
bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter det att för-
ordnandet avslutats. (För ytterligare information om styrel-
sens nuvarande och tidigare engagemang, vänligen se avsnitt 
”Kompletterande information om styrelse och ledning”.)

Ledande befattningshavare

Christer Svanholm, VD
Se under ”Styrelse”.

Anita Sjöström, Ekonomichef
Född 1949. Sjöström har mångårig erfarenhet från kvalifice-
rat ekonomiarbete på koncernnivå. Sjöström har varit anställd 
i Eurocon sedan 1998. Sjöström har tidigare varit anställd på 
Ernst & Young. Sjöström innehar inga aktier i Eurocon. 
Sjöström har inte ingått avtal med bolaget eller dess dottre-
bolag om förmåner efter det att förordnandet avslutats. (För 
ytterligare information om Sjöströms nuvarande och tidiga-
re engagemang, vänligen se avsnitt ”Kompletterande infor-
mation om styrelse och ledning”.)

Revisorer

Bengt Söderström Född 1947. Auktoriserad revisor. Bolagets 
utsedda revisor. Söderström är medlem i FAR SRS.
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Särskild information om medlemmarna i bolagets 
förvaltnings- lednings- och kontrollorgan
Ingen av de personer som nämns under rubrikerna Styrel-
se, Ledande befattningshavare samt Revisor har under den 
senaste femårsperioden deltagit i någon konkurs. Vidare har 
ingen av de nämnda personerna under rubrikerna Styrelse, 
Ledande befattningshavare eller Revisor dömts i bedrägeri-
relaterade mål, ej heller deltagit i likvidation. Under den se-
naste femårsperioden har det ej heller funnits eller finns det 
från myndigheters sida några anklagelser och/eller sanktio-
ner mot någon av de nämnda personerna. Ingen av personer-
na har under den senaste femårsperioden ej heller förbjudits 
av domstol att ingå som medlem av emittents förvaltnings-, 
 lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent. 

Intressekonflikter och transaktioner med närstående
Eurocon eller dess dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt ga-
rantier, lämnat säkerheter eller ingått borgensförbindelser till 
förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshava-
re, revisor eller annan till bolaget närstående person. Mellan 
bolaget och de personer som nämns under rubriken Styrel-
se, ledande befattningshavare och revisorer eller andra per-
soner i ledande befattningar förekommer inga intressekon-
flikter. Det förekommer inte och har ej heller förekommit, 
några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskom-
melser mellan bolaget och större aktieägare, kunder, leveran-
törer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer 
valts in i bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller tillsatts i annan ledande befattning. Det har inte genom-
förts några transaktioner med närstående. 

Styrelsens arbetssätt
Den 31 augusti 2007 fastställde styrelsen en ny arbetsordning 
för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören. 
Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelseledamö-
ternas åligganden, vilka ärenden som skall behandlas och fö-
reskrifter för styrelsemötenas genomförande. På bolagets 
styrelsemöten behandlas bland annat de fasta punkter som 
föreligger vid respektive styrelsemöte.

Exempelvis godkännande av protokoll från föregåen-
de möte, genomgång av affärsläge och ekonomisk rapporte-
ring. 

Därutöver behandlas frågor såsom årsbokslut, delårsrap-
porter, budget och likviditet samt övergripande frågor som 
strategi och omvärldsanalys.

Nomineringskommitté
Bolagets nomineringskommitté består av Lennart Westberg 
och Christer Svanholm. Nomineringskommittén har som 
huvudsakligt uppdrag att tillsammans med valberedningen 
inför årsstämma föreslå kandidater till bolagets styrelse samt 
ersättningsnivå till styrelsen och VD.

Koden för bolagsstyrning
Eftersom bolagets marknadsvärde understiger SEK 3,0 mil-
jarder är bolaget ej tvunget att följa koden för bolagsstyrning. 
Även om så är fallet har bolaget en ambition att inom de när-
maste åren successivt börja tillämpa koden. Takten för kodens 
tillämpning kommer huvudsakligen att bero på om de öka-
de kostnader som är relaterade till koden är försvarbara i re-
lation till bolagets omsättning och resultat.
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Interna policies
Eurocons aktie planeras att noteras på Aktietorget omkring 
den 14 december 2007. Att ha aktien listad på en auktorise-
rad marknadsplats innebär att ett stort antal regler och för-
hållningssätt måste följas. Dessa är reglerade enligt lag eller 
i noteringsavtalet med Aktietorget, andra är endast rekom-
mendationer. Förutom Eurocons Finanspolicy som nämns på 
sid 45, har Eurocons styrelse på styrelsemöte den 31 augusti 
2007 antagit följande interna policies och regelverk; Kommu-
nikationspolicy, IT- och säkerhetspolicy, Jämställdhetspoli-
cy, Miljöpolicy, Investeringspolicy, Kvalitetspolicy, Arbets-
miljöpolicy samt ett Internt regelverk för insiders. Samtliga 
policies och interna regelverk uppdateras vid behov.

Ersättningar
Under räkenskapsåret 2007 utbetalades följande ersättningar 
till dåvarande styrelse, ledande befattningshavare och revisor 
(samtliga belopp i KSEK). Vänligen notera att ersättningarna 
som anges i nedanstående diagram avser Gamla Eurocon.

Pensionsavtal och sjukförsäkring
Eurocon erlägger för sina anställda inga pensionspremier 
och/eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom ra-
men för de sociala kostnaderna kan betraktas som sedvan-
liga villkor.

 Lön/ Bonus/ Övriga   
   Namn arvode royalty förmåner Pensioner Optioner Summa 

Styrelse
Lars Norehall, Ordf.   668 - 1 - - 669
Harry Forsgren 668 - 1 - - 669
Christer Svanholm 668 - 1 - - 669

Ledande befattningshavare
Christer Svanholm, VD  - - - - - -

Revisor
Bengt Söderström, Auktoriserad revisor 49    - 49
Varav revisionsarvode 30    - 30
Varav övriga uppdrag 19    - 19

Summa 2 053 . 3 - - 2 056
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Namn Nuvarande engagemang Tidigare engagemang

Styrelse

Lennart Westberg Botniabanan AB
Stenberg 105 Banverkets projektstyrelse för Kiruna
891 96 Arnäsvall
 
Christer Svanholm Eurocon Consulting AB Processum Technology Park AB
Åviken 112 Eurocon Automation AB Eurocon Management AB
892 92 Domsjö Eurocon Engineering AB
 Eurocon Optimation AB
 Eurocon Process AB
 Eurocon InfoSystem AB
 Eurocon Gävle AB
 More Research Örnsköldsvik AB
 Eurocon Analyzer AB

 Tvillinsta AB
 Bakani Handelsbolag

Ulf Rask Eurocon Consulting AB 
Ällön 3505 Eurocon Automation AB 
891 96 Arnäsvall Eurocon Engineering AB
 Eurocon Optimation AB
 Eurocon Process AB
 Eurocon Projects AB
 Handelsbolaget M/S Hulda

Lars Arnerlöf Eurocon Engineering AB Eurocon InfoSystem AB
Kornvägen 17 Eurocon Automation AB 
892 33 Domsjö Örnsköldsviks Vandrarhem AB

Marie Berglund Boliden AB 
Örtagårdsvägen 35 Skogsstyrelsen 
891 51 Örnsköldsvik Svenska Världsnaturfonden
 Carl och Ebba Mannerfeldts Ångermandslandstiftelse
 Östersjöstiftelsen
 Projektstyrelsen för Ådalsbanan
 MoDo Hockey AB  
  
 

Ledande befattningshavare

Christer Svanholm, VD Se ovan

Anita Sjöström, Ekonomichef - -

Revisor

Bengt Söderström - -
Vintergatan 2 F
891 36 Örnsköldsvik

Kompletterande information om styrelse och ledning
Utöver nuvarande position i Eurocon har personerna i bo-
lagets styrelse och de ledande befattningshavarna antingen 
varit medlem av förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan 
eller varit delägare i nedanstående svenska bolag under de se-
naste fem åren.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital
Antalet aktier i Eurocon uppgår före den i detta prospekt pre-
senterade emissionen till 32.396.000. Aktierna har ett kvot-
värde på SEK 0,1 och aktiekapitalet uppgår till SEK 3.239.600. 
Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets huvudaktieägare 
känner till finns inga former av aktieägaravtal i Eurocon.

Bemyndiganden
Styrelsen har ej erhållit några bemyndiganden från årsstäm-
ma eller extra bolagsstämma.

Utspädningseffekter
Bolaget har idag inga utestående konvertibla skuldebrev, kon-
vertibla skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter, 
optionsrätter eller andra finansiella instrument som om de 
utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktie-
ägarna i Eurocon. 

Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Eurocon uppgick den 31 oktober 2007 till 
cirka 600. I den första tabellen visas den aktieägare som inne-
hade aktier som motsvarade fem procent eller därutöver av 
kapital- och rösteandelen i bolaget före den i detta prospekt 
presenterade emissionen. I den andra tabellen visas ägar-
strukturen efter genomförd fulltecknad emission.

  Ökning av Ökning av  Tot antal Tecknings- Tecknat 
År Transaktion ant aktier aktiekapital    Aktiekapital aktier kurs belopp Kvotvärde

Aug 2007 Bolagsbildning 1.296.000 129.600 129.600       1.296.000 0,1              129.600 0,1

Aug 2007 Apportemission 31.100.000 3.110.000 3.239.600     32.396.000 0,1              3.110.000       0,1

Dec 2007* Riktad emission  4.520.000 452.000 3.691.600     36.916.000  1,77 8.000.400 0,1

* Den i detta prospekt beskrivna emissionen 

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar per den 30 juni 2007 aktiekapitalets 
utveckling sedan bolagets bildande (Samtliga belopp i SEK).

Ägarstruktur innan den 
i prospektet genomförda emissionen

     Kapital- och
Aktieägare aktier  rösteandel (%)

 
Christer Svanholm 4.602.800 14,21
Lars Norehall 4.602.800 14,21
Harry Forsgren 4.602.800 14,21
Ronald Andersson 4.602.800 14,21
Ulf Rask 4.602.800 14,21
Göran Axenstig 2.099.250 6,48
Lars Arnerlöf 1.694.950 5,23
Johnny Dahlbäck 1.679.400 5,18
Övriga 3.908.400 12,06

Summa       32.396.000     100

Ägarstruktur efter den 
i prospektet genomförda emissionen

     Kapital- och
Aktieägare aktier  rösteandel (%)

 
Christer Svanholm 4.602.800 12,47
Lars Norehall 4.602.800 12,47
Harry Forsgren 4.602.800 12,47
Ronald Andersson 4.602.800 12,47
Ulf Rask 4.602.800 12,47
Göran Axenstig 2.099.250 5,69
Lars Arnerlöf 1.694.950 4,59
Johnny Dahlbäck 1.679.400 4,55
Övriga 8.428,400 22,82

Summa         36.916.000         100
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Legala frågor

Försäkringssituation
Koncernen har ett heltäckande försäkringsskydd anpas-
sat efter bolagens olika verksamheter och ansvar. Den över-
gripande företagsförsäkringen omfattande produktansvar, 
egendomsförsäkring, rättsskydd och förmögenhetsbrott är 
tecknad hos If AB. 

Immateriella rättigheter
I Eurocons kontinuerliga hantering av immateriella rättig-
heter såsom patent och varumärken ingår att löpande utvär-
dera de olika idéer som kan ligga till underlag för eventuella 
patentansökningar. Eurocon är ej beroende av patent, va-
rumärken eller licenser och tillverkningsprocesser. Bolaget 
innehar inga patent eller inlämnade patentansökningar. Bo-
laget innehar bland annat domänadressen www.eurocon.se. 

Viktiga avtal 

Bolagets viktigaste avtal bedöms vara:
Avtalet med M-real Husum om övertagandet av all deras pro-
jektverksamhet som slöts 2005 med en löptid om 5 år. 

Anställnings- och konsultavtal
Eurocon tillämpar sedvanliga anställnings- och konsultav-
tal.

Principer för internprissättning
Koncernintern fakturering sker till marknadspris. Under rä-
kenskapsåret 2006 förekom en internfakturering om MSEK 
24,1 vilket motsvarade 31,1 procent av koncernens omsätt-
ning. Samtlig koncernintern fakturering har eliminerats i de 
koncernredovisningar som presenteras i detta prospekt.

Garantiutfästelser
Koncernens försäljning är ej förknippad med någon form av 
garantiåtagande från något i koncernen ingående bolag utö-
ver vad som är normalt förekommande.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det pågår inga rättsliga förfanden eller skiljeförfaranden inom 
koncernen. Det har ej heller pågått några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden avseende koncernen under de senas-
te tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på emittentens finansiella ställning eller 
lönsamhet. Styrelsen eller ledningen har ej heller kännedom 
om något som skulle kunna föranleda några skadeståndsan-
språk eller kunna föranleda framtida processer.
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Skattefrågor i Sverige

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investe-
rare, som är eller blir aktieägare i Eurocon, är baserad på aktu-
ell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. 
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare 
beror delvis på dennes egna situation. Särskilda skattekon-
sekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli ak-
tuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive perso-
ner som ej är bosatta i Sverige. Framställningen omfattar inte 
de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller inne-
has av handelsbolag. Varje aktieägare bör konsultera skatte-
rådgivare för information om de speciella skattekonsekvenser 
som förvärv kan medföra, till exempel tillämpligheten och 
effekten av utländska inkomstskatteregler, bestämmelser i 
dubbelbeskattningsavtal och eventuella regler i övrigt. Från 
och med inkomsttaxeringen 2002 (inkomståret 2001) til-
lämpas den nya inkomstskattelagen. Begreppet realisations-
vinst/-förlust har ersatts med begreppen kapitalvinst-/för-
lust. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen 
(anskaffningsutgifter).

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 
personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget ka-
pital. Skattesatsen är 30 procent. För juridiska personers inne-
hav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdel-
ningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. 
Skattesatsen är 28 procent. För svenska aktiebolag och svens-
ka ekonomiska föreningar föreligger skattefrihet för utdel-
ning på så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen skall 
dock tas upp till beskattning om andelen avyttras eller upphör 
att vara näringsbetingad hos innehavaren inom ett år från det 
att andelen blivit näringsbetingad hos innehavaren.

Försäljning av aktier

Genomsnittsmetoden
Vid avyttring av aktier i Eurocon skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk person. 
Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för en aktie ut-
göras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort som den avyttrade, beräknat på 
grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn 
tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. Föränd-
ringar som avses kan exempelvis vara fondemission eller split 
(förändring av antalet aktier utan förändring av aktiekapita-
let). Vid en omvänd split fördelas befintligt eget kapital på ett 
mindre antal aktier. Detta har i sig inga omedelbara skattekon-
sekvenser för aktieägaren men det genomsnittliga omkost-
nadsbeloppet per aktie blir högre. En sådan förändring avse-
ende innehavet skall därför beaktas vid framtida avyttring av 
aktien. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter 
avdrag för försäljningskostnader - schablonmetoden.

Privatpersoner
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och döds-
bon för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesat-
sen är 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterad egen-
dom som beskattas som delägarrätter får dras av fullt ut mot 
kapitalvinster på annan sådan egendom.
Som delägarrätter beskattas aktier, teckningsrätter, delbevis, 
andelar i värdepappersfonder och ekonomiska föreningar, 
vinstandelsbevis och konvertibla skuldebrev i svenska kro-
nor samt terminer och optioner avseende aktier eller aktiein-
dex samt liknande finansiella instrument.
Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i inkomst-
slaget kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges re-
duktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 pro-
cent av underskott som inte överstiger 100.000 kronor och 
med 21 procent av underskott som överstiger 100.000 kronor. 
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
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Juridiska personer
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för vinster på ka-
pitalplaceringsaktier i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 28 procent. Vinsten beräknas dock enligt ka-
pitalvinstreglerna. Kapitalförlust på sådana aktier får endast 
kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. En icke ut-
nyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på delägarrätter 
utan begränsning framåt i tiden. 

Kapitalvinst på näringsbetingad aktie är från och med 
den 1 juli 2003 skattefri. Om den näringsbetingade aktien är 
marknadsnoterad krävs för skattefrihet att aktien innehafts 
under en sammanhängande tid om minst ett år före avytt-
ring. En marknadsnoterad andel/aktie är en näringsbetingad 
andel om den juridiska personen som äger andelen innehar 
andelar med minst tio procent av rösterna i det ägda företa-
get, eller om innehavet av andelen betingas av rörelse som 
bedrivs av den juridiska personen som äger andelen eller ett 
till denne närstående företag.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i Eurocon skall inte tas upp till något värde vid för-
mögenhetsbeskattning.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från 
Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 
procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dub-
belbeskattningsavtal.
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Revisors rapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Eurocon Consulting AB (publ) 

Jag har granskat den proformaredovisning som framgår på 
sid 41-44 i Eurocon Consulting ABs (publ) prospekt från no-
vember 2007.

Proformaredovisningen har upprättats i syfte att informera 
om hur apportförvärvet av Gamla Eurocon samt förvärvet av 
minoritetsandelarna i Eurocon Automation AB och Eurocon 
Engineering AB hade påverkat koncernresultat- och koncern-
balansräkningen om dessa skett per den 31/12 2006. Vida-
re informerar proformaredovisningen om hur den emission 
som presenteras i prospektet skulle ha kunnat påverka kon-
cernresultat- och koncernbalansräkningen för Eurocon Con-
sulting AB per den 30/6 2007 under förutsättning att emissi-
onen vid denna tidpunkt hade varit genomförd.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att 
upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i pro-
spektförordningen 809/2004 EG.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II 
punkt 7 i prospektförordningen 809/2004  EG. Jag har ing-
en skyldighet att lämna något annat uttalande om proforma-
redovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag tar inte 
något ansvar för sådan finansiell information som använts i 
sammanställningen av proformaredovisningen. Ansvaret för 
tidigare avlämnade revisionsrapporter avseende historisk fi-
nansiell information åvilar tidigare valda revisorer. 

Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs förslag till 
REVR 5 Granskning av prospekt. Mitt arbete har huvud-
sakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 
informationen med den historiska information som finns, 
bedöma dokumentationen till proformajusteringarna och 
diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. I 
mitt arbete har inte ingått att granska den underliggande fi-
nansiella informationen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den in-
formation och de förklaringar jag bedömt nödvändiga för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att pro-
formaredovisningen har upprättats enligt de förutsättningar 
som anges på sid 41-44.

Uttalande  
Jag anser att de uppgifter som ligger till grund för proforma-
redovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt och på de 
grunder som har angivits och dessa grunder överensstämmer 
med emittentens redovisningsprinciper. 

Örnsköldsvik den  5 oktober

Bengt Söderström 
Auktoriserad revisor
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Granskningsintyg avseende kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalys

Koncern 2004 Eurocon Consulting AB, org.nr. 556384-3407
Koncern 2005 Eurocon Consulting AB, org.nr. 556384-3407
Koncern 2006 Eurocon Consulting AB, org.nr. 556384-3407

Kassaflödesanalyserna har upprättats separat. De ingår ej i de i prospektet via hänvisning införlivade årsredovisningarna.

Kassaflödesanalyserna har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för årsredovisningarna.

Jag har inget att erinra mot de upprättade kassaflödesanalyserna enligt sida 38 i prospektet, för åren 2004 – 2006.

Örnsköldsvik den 5 oktober

Bengt Söderström
Auktoriserad revisor
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Bolagsordning

§ 1. Firma
Bolagets firma är Eurocon Consulting AB (publ).

§ 2. Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva konstruktions- och konsulttjänster 
inom verkstads- och processindustrin ävensom idka annan 
därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 
10.000.000 kronor.  

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara mellan 25.000.000 och 
100.000.000.

§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till fem ledamöter med högst tre 
suppleanter. 

§ 7. Revisor
Bolaget skall ha en eller två revisorer, med minst en supp-
leant.  

§ 8. Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- 
och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till ex-
tra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidi-
gast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
förbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

§ 10. Deltagande i bolagsstämma (årsstämma)  
För att få deltaga i årstämma eller extra bolagsstämma skall ak-
tieägare anmäla sig hos Bolaget senast kl 16.00 den dag som 
anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Anta-
let biträden får vara högst två.

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 jan – 31 december.
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Eurocon Consulting AB (publ) 
Hörneborgsvägen 6, SE-892 50 Domsjö. Telefonnummer 0660-29 56 00.  www.eurocon.se


