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Inledning till registreringsdokument
Registreringsdokumentet skall endast ses som en del av prospektet som i sin helhet består av tre dokument I)III), enligt nedan,
I)
II)
III)

Sammanfattning av Prospektet
Värdepappersnot
Registreringsdokument, vilket även inkluderar Bilaga 1, ”Årsredovisning för räkenskapsåret
2005-12-01 – 2006-12-31.

Prospektet, med de tre delar som anges ovan, har upprättats i anledning av företrädesemission i Bolaget i
enlighet med beslut på årsstämma den 16 maj 2007 (”Prospektet”). Alla investeringsbeslut skall fattas på en
bedömning av Prospektet i dess helhet.
Detta prospekt (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004. Godkännandet och registreringen innebär
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
I Prospektet inkluderas bland annat mål och framtidsutsikter vilka är upprättade av styrelsen i DO Networks
Sverige AB och är baserade på marknadsförhållanden vid Prospektets upprättande samt därvidlag övrigt rådande
omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter et c är förenade med
osäkerhet och inte utgör någon utfästelse att utvecklingen blir som beskrivet. All information som lämnas i
Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet de risker som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer” och beskriver vissa
risker i samband med förvärv av aktier i DO Networks Sverige AB.
För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Information so m i detta Prospekt
hänför sig från tredje part såsom exempelvis marknadsundersökningar, analyser eller andra uppgifter anser
Bolaget har återgivits korrekt i Prospektet och såvitt Bolaget känner till har ingen information utelämnats på ett
sätt som skulle kunna göra den i Prospektet återgivna informationen felaktig eller missvisande.” Alla rapporter,
stiftelseurkund, bolagsordning, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta
Prospekt finns tillgängligt under hela dokumentets giltighetstid och kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på
adress angiven på Prospektets sista sida.
Definitioner m.m.
Med ”DO Networks”, ”DNET”,”DO”, "Bolaget" och ”Koncernen” avses i detta Prospekt moderbolaget med
firma DO Networks Sverige AB (publ) med org nr 556692-3248 och de helägda dotterbolagen Nordiska
Statsnätstjänster AB med org nr 556666-6250, Hemmanet AB med org nr 556666-6250 och IT Center i
Värmland AB org nr 556611-6124 om annat inte framgår av sammanhanget.
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Riskfaktorer
En sammanfattning av riskerna följer nedan. Riskfaktorerna är omnämnda i denna
sammanfattning utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Ett antal
riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Den största
enskilda risken på kortare sikt är enligt Bolagets bedömning risker till Bolagets verksamhet
kan anses som stora risker, såsom att Bolagets är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.

Risker relaterade till verksamheten m.m.
Framtida kapitalbehov
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är
uteslutande beroende av lanseringar och därpå följande försäljningsframgångar i
verksamheten. Bolagets verksamhet kan framöver komma att behöva ytterligare finansiella
resurser för att Bolaget skall kunna utvecklas i enlighet med de behov som den nya
verksamheten kräver. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling
kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital.
Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden
av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna
anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att
anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan
utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Beroende av leverantörer och samarbetspartners
Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners, såsom lokala
stadsnät och andra nätägare.Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls
och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa
leverantörer till tjänsteutbudet finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En
uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan
innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolaget överlevnadsförmåga,
finansiella ställning och resultat negativt.

Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare
Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt
medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och
behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist
eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens
framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan
allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även
äventyra verksamhetens fortlevnad.

Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden
Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Förändringar i konjunkturen
kan innebära att bolagets intäkter och resultat kan flukturera kraftigt över tiden. Även andra
händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka
bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt.

Risker associerade med tillväxt
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan
komma organiskt och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att
kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en
redan liten organisation och ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte
utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan
hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter,
finansiella ställning och likviditet.
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Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och
beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är
verksamheten beroende av att kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan
inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer
påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan
utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt.

Konkurrens och konkurrenter
Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i
takt med att nya företag etablerar sig. Många av konkurrenterna i marknaden har längre
verksamhetshistorik och stora finansiella resurser. Det går inte att lämna några garantier för
att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt
konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka
verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt.

Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser
Verksamheten har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och
kapital är knappa och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt.
Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och
därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art.

Ej kontant utdelande företag –beroende av aktiekursens utveckling för
avkastning
Bolaget avser inte att lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid.

Likviditet i aktien
En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett
aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan
realiseras.
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Styrelsens försäkran
Styrelsens försäkran
Styrelsen för DO Networks Sverige AB är ansvarig för informationen i
Registreringsdokumentet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt styrelsen känner
till, överensstämmer med faktiska förhållanden, och att ingenting av väsentlig betydelse är
utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av dokumentet.
Karlstad i maj 2007
Styrelsen för DO Networks Sverige AB (publ)
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Skattefrågor i Sverige
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständigheterna i det
enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan
uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta
råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger,
exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.
får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer och dödsbon
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i DO Networks tas upp till beskattning i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är 30 procent. Vid försäljning av aktier i DO Networks får
schablonregeln användas. Denna regel innebär att anskaffningskostnaden får beräknas till 20
procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. I det fall schablonregeln
inte används skall genomsnittsmetoden användas.
Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av den
genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval
av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende
innehavet. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningspris, efter avdrag för försäljningskostnader, och anskaffningskostnad.
Kapitalförlust vid försäljning av aktier i DO Networks är avdragsgill. Sådan förlust kan
kvittas i sin helhet mot kapitalvinster under samma år på aktier. Kvittning kan även ske fullt
ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i svenska
värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder).
Överskjutande förlust är avdragsgill samma år endast till 70 procent. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för
underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver.
Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, är hela kapitalvinsten
skattepliktig. Beräkning av anskaffningskostnad sker på samma sätt som för fysiska personer.
Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Kapitalvinst
på näringsbetingad aktie är från och med den 1 juli 2003 skattefri i det fall aktien innehafts
under en sammanhängande tid av ett år före avyttringen. En marknadsnoterad andel/aktie är
en näringsbetingad andel om den juridiska person som äger andelen innehar andelar med
minst tio procent av rösterna i det ägda företaget, eller om innehavet av andelen betingas av
rörelse som bedrivs av den juridiska personen som äger andelen eller ett denne närstående
företag. För vissa skattesubjekt, bland annat aktiebolag, investmentbolag och
värdepappersfonder, gäller särskilda regler.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer är skattesatsen normalt 30 procent. För fysiska personer innehålls
skatten såsom preliminärskatt av VPC eller – om aktierna är förvaltarregistrerade – av
förvaltaren. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa
juridiska personer gäller särskilda regler. För svenska aktiebolag och svenska ekonomiska
föreningar, med vissa undantag för bl.a. investmentföretag och förvaltningsföretag, föreligger
skattefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen ska 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.
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från ett svenskt
aktiebolag innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på
näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade
svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller
teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för
beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat
svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under
de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Det är oklart
om denna regel även kan komma att tillämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är
dock i fl era fall begränsad genom skatteavtal.

Förmögenhetsbeskattning
DO Networks aktie handlas på Aktietorget. Aktier som handlas på Aktietorget är för
närvarande befriade från förmögenhetsbeskattning.

Arvs- och gåvoskatt
Den 1 januari år 2005 med retroaktiv verkan fr om den 17 december år 2004 avskaffades
arvs- och gåvobeskattning i Sverige.
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Utdelning och utdelningspolitik
DO Networks Sverige ABs styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning under överskådlig
framtid. Eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har
till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för det närmaste året, eller binda sig
vid en fast utdelningsandel. Långsiktigt och under förutsättning att verksamheten generar
överskott avser styrelsen emellertid föreslå att, i det fall DO Networks Sverige AB löpande
intäkter överstiger det bolagets konsoliderings och finansieringsbehov, rekommendera
bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt.
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Utvald finansiell information
Finansiell översikt – Koncernen
Nyckaltal avser Koncernen och koncernredovisningsperioden, 2006-04-01-2006-12-31,
skiljer sig från Moderbolagets räkenskapsperiod 2005-12-01-2006-12-31,

Nyckeltal

200604- 200612

Omsättning, kr

6 812

Balansomslutning, kr

17 754

Rörelseresultat, kr

-

5 360

Resultat efter finansnetto, kr

-

5 448

Rörelsemarginal, %

neg.

Vinstmarginal, %

neg.

Avkastning på totalt kapital, %

neg.

Avkastning på eget kapital, %

neg.

Soliditet, %

15%

Skuldsättningsgrad, %

5,5

Kassalikviditet, %

116%

Balanslikviditet, %

146%

Ränteteckningsgrad, %

neg.

Antal anställda

13

Omsättning per anställd, kr

524

Utdelning per aktie, kr

0

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i % av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter,
i % av genomsnittlig balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl varulager i % av
kortfristiga skulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till
omsättningen
Skuldsättningsgrad (finansiella skulder)
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader
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Marknadsöversikt
Enligt Post- och Telestyrelsen (”PTS”) fortsätter den Svenska marknaden för fast
internetaccess att växa starkt. Marknaden går in i en ny fas där bredbandsuppkopplingen
används för alltmer avancerade multimediatjänster såsom TV, telefoni, video och spel. ADSL
är den accessform som har störst antal kunder på marknaden för hushållskunder och står nu
för 40 procent av den totala marknaden för Internetaccesser till hushåll. Mellan sista juni 2005
och sista juni 2006 ökade antalet hushållskunder med ADSL med cirka 35 procent, från 910
000 till 1 232 000 stycken. Vidare har LAN-nät 10 procent och kabel-tv-nät 13 procent av den
totala hushållsmarknaden. Dessa andelar har ökat sedan motsvarande period 2005, med 1
respektive 3 procentenheter. Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den
svenska Telemarknaden fortsatte att stärkas under första halvåret 2006. Jämför man med
motsvarande period 2005 är intäkterna för Internetaccess 27 procent högre under första
halvåret 2006. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 4,64 miljarder
kronor under första halvåret 2006. Framför allt är det abonnemangen till fasta anslutningar
som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 41 procent i värde under
första halvåret 2006 jämfört med första halvåret 2005. Intäkterna från fast anslutning, vilka
uppgick till 4,25 miljarder kronor, utgör numera 92 procent av de totala intäkterna för
Internet. Intäkterna för uppringt Internet uppgick till 391 miljoner kronor under första halvåret
2006 och minskar kontinuerligt.
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Verksamhetsbeskrivning
Allmänt om verksamheten
Vi tidpunkten för detta dokuments registrering är DO Networks en koncern bestående av
moderbolaget DO Networks Sverige AB (publ.) med de tre svenska rörelsedrivande
dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB, IT Center i Värmland AB och Hemmanet AB.
Koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs för närvarande från Karlstad i Värmlands län
där även Moderbolaget DO Networks Sverige AB har sitt säte. Moderbolaget driver de två
huvudverksamheterna infrastruktur samt tjänsteförsäljning.

Infrastruktur
Inom affärsområdet ryms finansiering och byggande av egna och andras
datakommunikationsnät. Primärt drivs affärsområdet kring byggandet av egna sk områdesnät i
fiber(FTTH), där områdesnäten ansluts till stadsnät och varje enskild fastighetsägare ansluter
sig till vårt områdesnät. Till slutkund paketerar vi ett helhetsåtagande till en produkt som vi
kallar Villafiber ®, där kunden till ett fast pris köper en fibernätsanslutning.
Verksamhetsområdet bedrivs avseende ADSL-infrastruktur i dotterbolaget Hemmanet AB
samt för fiberinfrastruktur i dotterbolaget Nordiska Stadsnätstjänster AB.
Tjänster
Vi levererar internetrelaterade tjänster i både öppna och slutnanät samt på teknikplattformar.
Från internetaccess, IP Telefoni till enklare tjänster så som email och webbhotell. Vi ser
nyttan med att samtidigt som vi äger infrastruktur också ha de tjänster som trafikerar näten.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB samt IT
Center i Värmland AB.
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Hårdvara
Vi tror att tjänst och hårdvara skall kopplas ihop. Paketeringen sker genom att hårdavar
bundlas ihop med ett tjänsteerbjudande. På detta sätt kan vi attrahera kunden från olika
perspektiv. Därmed får vi även en högre intäkt per kund samt även möjligheten att binda
kunden i längre avtal. Vi ser detta mönster påde på huhålls och företagsmarknaden.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget IT Center i Värmland AB.

Affärsidé
DO Networks affärside är att investera i egna och andras nät, leverera
internetrelateradetjänster i egna och andras nät. Inom DO Networks olika affärsområden finns
alltid en strävan, att på ett innovativt sätt paketera våra olika produkter så att kunden alltid
skall attraheras av en helhetslösning.

Vision
DO Networks vision är att bli förstahandsvalet utanför storstadsregionen då det gäller
internetrelaterade tjänster.

Mål
DO Networks mål är att inom en 5 årsperiod vara marknadsledande gällande
internetrelaterade tjänster utanför storstadsregionerna.

Affärsmodell
DO Networks strategi är att ha en slutkundsrelation och att finnas med i flera led i
näringskedjan. Vi eftersträvar alltid den bästa lösningen för kunden med avseende på
enkelhet, pris och prestanda. Vi försöker därmed etablera våra egna varumärken.

Strategi
DO Networks ser ett stort värde i att äga egen infrastruktur och att vara verksam på de
marknader som som ligger utanför storstadsreionerna.

Nuvarande och förväntad konkurrens
Anledningen är följande till at vi valt att inte finnas i storstadsregionerna:
- Vi ser att många aktörer fokuserar på storstadsregionerna, dvs större konkurrens
- Storstadsregionerna är mer mogen i gällande internetrelaterade tjänster
- Prispress på mogna samt konkurrensutsatta marknader

Medarbetare/Anställda
Bolaget ser ett stort värde i en liten och effektiv organisation. Organisationen bedöms att växa
i främst i takt med att fler områdesnät byggs. För ytterligare uppgifter avseende antällda
hänvisas även till Bilaga 1, “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, not
7 sidan 27.

Nyckelpersoner
Någon nyckelperson som bolagets verksamhet är beroende av kan inte identifieras.

Framtidsutsikter
Tendenserna för innevarande räkenskapsår bedöms som positiva och företaget är positionerat
för att tillvarata den tillväxt som föreligger inom bredbandsmarkanden. Marknaden för
bredband växer mot bakgrund av ökad efterfrågan och bland annat såsom en följd att
användare migrerar från uppringd till fast Internetanslutning. I linje med marknadsutvecklingen håller Bolaget även på att utveckla verksamheten till att bli mer
multimediabaserad och mindre traditionell bredbandsoperatör. Bolaget avser under år 2007 ha
kapacitet att leverera s.k. Triple-play (Internet, IP-telefoni och IP-tv i samma abonnemang).
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Omsättningen under perioden 2006-04-01 - 2006-12-31 var 6,812 tkr. Det skall beaktas att
Bolaget under räkenskapsåret förvärvat tre verksamheter och att dessa införlivats i koncernens
bokföring under året. Bolaget ser att den underliggande omsättningen i de förvärvade bolagen
är stabil. Under 2007 kommer utbyggnaden av ett antal fibernät att byggas, vilket förväntas ge
en omsättningsökning under Q2 2007. Bolaget kommer under 2007 att vara mycket aktiv
avseende förvärv av bolag och verksamheter inom koncernens verksamhetsområden. I takt
med att ytterligare verksamheter adderar till den massa som Bolaget redan byggt upp
förväntas skalfördelar skapas inom koncernen. Bolaget har under 2007 pågående investeringar
i Karlstad avseende nedgrävning av fibernät uppgående till ett belopp om cirka 2 Mkr.

Legal struktur och ägarförhållanden
Nedanstående figur visar de i koncernen ingående koncern-företagen med angivande av DO
Networks Sveriges AB respektive ägarandel vid tidpunkten för detta prospekts registrering.
Dotterföretag
Nordiska stadsnätstjänster AB
IT-Center AB
Hemmanet AB

Land
Sverige
Sverige
Sverige

Ägarandel, %, av kapital och röster
100%
100%
100%

Marknadsstrategi m.m.
DO Networks strategi är att bearbeta markanden utanför storstadsregionerna. Till dessa hör
primärt kommuner med huvudorter < 50.000-100.000 invånare. Dessa områden anses för de
större aktörer som för små marknader. I segmentet finns för nuvarande oftast mindre lokala
leverantörer. DO Networks ser en stor potential för en aktör som har finansiella styrkan och
som kan den lokala marknaden att ta marknadsandelar. Just nu pågår en
infrastrukturuppgradering, från kabel-tv-nät och andra kopparkommunikationsnät till fibernät.
DO Networks ADSL tjänst konkurrerar i ett mycket specifikt segment, vilket är en fördel.
Strävan är att i första hand agera på marknader som saknar konkurrenter. Där det planeras för
viss konkurrens i form av andra tekniker, framhävs DO Networks ADSL tjänst avgjorda
fördelar vad gäller pris/kapacitet/funktion. DO Networks ADSL tjänst differentierar sig alltså
från andra aktörer, varav de starka inte finns på utsedda målmarknader. Bolaget fokuserar på
ett relativt litet segment (hushåll utanför storstäder), men vars volym med råge överstiger DO
Networks tillväxttakt.
TeliaSonera Skanovas plattform når idag närmare 90% av de svenska hushållen. Av dessa
områden har Skanovas teknikplattform monopol på områden med drygt 1 miljon hushåll.
Dessa hushåll kan alltså endast välja DSL tjänster från operatörer vars produkter baseras på en
och samma plattform och en och samma förbindelse till orten. Detta oavsett om de säljs under
namn som Spray, Glocalnet och liknande. I dessa fall är priset för slutkund avsevärt högre än i
områden där fler teknikplattformar finns att välja på. Här ser alltså DO Networks en
affärsmöljighet att snabbt ta sig in med sin unika plattform och erbjuda det enda verkliga
alternativet till TeliaSonera Skanova (fd Televerket).

SCB Internet Hemsida
Telia Internet Services (fd e-bolaget), oktober 2002
3
Beräkningar med operatörernas egna information som bas
4
Telia e-bolaget 2001, PTS 2004
5
Beräkningar med operatörernas egna information som bas
6
JUPITER MMXI och Post- och Telestyrelsen augusti 2004
7
ADSL-operatörernas hemsidor over Internet, Encarta, SCB
8
GARTNER GROUP
1
2
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Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud,
åtalats för bedrägerirelaterade mål eller i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som kan ha
inverkan på respektive persons uppdrag i bolaget.

Styrelse
DO Networks styrelse består av 5 personer. De nuvarande styrelseledamöternas namn,
födelseår, befattning, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
aktuella aktieinnehav redovisas nedan. Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun och dess
ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Vidare redovisas vilka
aktiebolag, respektive styrelseledamot, har varit verksam i samt avslutat uppdrag inom sedan
februari 2002, därtill ges en beskrivning av respektive styrelseledamots erfarenhetsbakgrund
och utbildning.
Styrelseordförande:
Bernth Harnesk- född år 1964
Juristlinje, ej avslUppsala universitet, Nationalekonomi, Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 0 aktier, 0 optioner
Bernth Harneskhar en gedigen erfarenhet av sälj- och ledarskapsutveckling inom
mediebranschen.
Pågående uppdrag

Befattning

Bryngfjorden Golf AB
Hemmanet AB
Golfers Guide i Sverige HB
Harnesk Affärsutveckling AB
Sport Gruppen Svenska i Karlstad HB

Styrelseordförande
Ledamot
Bolagsman
Ledamot
Suppleant

Avslutade uppdrag

Befattning

Svenk Radiopartner Radio City AB

Ledamot

Ordinarie ledamot:
Roger Pettersson, f 1967
Adress: Trumslagarens gata 10, 653 48 Karlstad
Innehav: 15.000 st aktier
Tidigare officer inom försvarsmakten. Kommer från VD och ledarskasroll från näringslivet,
med erfarenhet att driva småbolag samt ledarskapsutbildningar. Kommer närmast från
tjänsten som
Klubbdirektör från Qbik Damfotbol l som finns i damallsvenskan. Håller idag på med
företagscoachning med inriktning mot ledarutveckling, ledningsstöd och affärsutveckling.

Pågående uppdrag

Befattning

Qbik Damfotboll

Ledamot
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Avslutade uppdrag

Befattning

Resultima Consulting AB
Addoceo AB

Ledamot, ordförande
VD, Ledamot

Ordinarie ledamot:
Eliert Holmlund f.1948
Adress; Västra Kanalgatan 3, 652 24 Karlstad
Innehav : 0 Aktier
Eilert har lång erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen samt ledande befattningar
inom sektorn. Eilert sitter idag som arbetschef Karlstad.
Pågående uppdrag

Befattning

Avslutade uppdrag

Befattning

Värmland Entreprenad AB, Ledamot

Ledamot

Ordinarie ledamot:
Michael Ringsby - född 1960
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 0 optioner
Michael Ringsby är verksam som HR specialist för region Norr inom Proffice Sverige AB
och ingår i regionens ledningsgrupp. Michaels specialistområden är avtal och förhandling och
ansvarar för Proffice samtliga kollektivavtal. Därtill har Michael varit ansvarig för Proffice
Industri och Logistiks leveransorganisation med cirka 500 st anställda och en omsättning på
300 miljoner. Michael har en gedigen meritlista inom bemanningsbranschen och har varit
verksam på flertal olika ledande befattningar. Dessutom har han arbetat med outplacement
och chefsutveckling.
Pågående uppdrag

Befattning

Hemmanet AB
IT-Center i Värmland AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Sandbacken Invest AB

Styrelseordförande
Suppleant
Suppleant
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

-

-

VD:
Do Hellbom född - 1968
Fil kand systemvetenskap Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 2 757 781 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426641
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optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Do Hellbom 9 426641
optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
Do Hellbom har lång erfarenhet från IT och telekom från ledande befattningar i branschen.
Idag har Do ett antal förtroendeuppdrag i mindre aktiebolag.
Pågående uppdrag

Befattning

Stugbasen AB
IT-Center i Värmland AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Carlstad Company Group AB
Hellbom & Rydahl
Hemmanet AB

Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

Daydream Mobile AB

Ledamot

Ordinarie ledamot och COO:
Thomas Ringsby född - 1965
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 1 335 876 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426641
optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Thomas Ringsby 9
426641 optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
Thomas Ringsby kommer närmast från en skolledarroll där han haft övergripande ansvar för
verksamheten under fyra års tid. Innan det har han under många år arbetat inom flera olika
pedagogiska verksamheter. Thomas har också varit verksam som säljare mot såväl företagssom konsumentmarknaden inom olika branscher. Thomas har tidigare varit med och grundat
ett flertal mindre bolag.
Pågående uppdrag

Befattning

IT-Center AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Hemmanet AB
Sandbacken Invest AB

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

Carlstad Company Group AB

Ledamot

Ingen styrelseledamot har varit ledamot eller suppleant i bolag som försatts i konkurs. Bernth
Harnesk är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och huvudaktieägare. Do
Hellbom och Thomas Ringsby är styrelseledamöter i egenskap av större aktieägare, respektive
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representant för. Michael Ringsby är representant för större aktieägare.
Do Hellbom och Thomas Ringsby är VD respektive Operativ chef i Bolaget. Do Hellbom
samt Thomas Ringsby har kontorsadress Blockgatan 2A, 653 41 KARLSTAD,
Michael ringsby har kontorsadress Lindhagensgatan 76, 11243 STOCKHOLM och
Bernt Harnesk har kontorsadress Tingvallagatan 5, 65224 KARLSTAD
Styrelsens arbetsformer m.m.
DO Networks är ett svenskt aktiebolag och har att tillämpa svensk aktiebolagslag samt
gällande avtal med AktieTorget. Samtidigt skall bolaget följa de bestämmelser som finns
angivna i bolagets bolagsordning. Styrelsen i DO Networks följer i sitt arbete en fastställd
arbetsordning, som är föremål för årlig översyn, och bland annat reglerar arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktören, verkställande direktörens arbetsuppgifter och
rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.
Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger årligen. Under år 2006 har åtta styrelsemöten
genomförts. Styrelsen har under verksamhetsåret tillägnat särskild fokus på frågor i anslutning
till strategi, förvärv och omstrukturering. DO Networks har tecknat en ansvarsförsäkring för
styrelse och VD som täcker risken för personligt ansvar med anledning av deras tjänster till
bolaget. Försäkringen täcker skadeståndsanspråk upp till 5 mkr.
Do Networks är inte skyldiga att följa och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning då bolagets
marknadsvärde understiger 3 mdr kr. Styrelsen har som målsättning att, i möjligaste mål,
anpassa bolagsstyrningen till att svara mot Svensk kod för bolagsstyrning avseende de delar
av koden som kan bedömas ha relevans för DO Networks och dess aktieägare.

Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor
Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen inte inrättat
några kommittéer utan bedömt att detta bör beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan
ske utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till hela styrelsen om iakttagelser från
granskningen samt bedömning av bolagets interna kontroll.
Intressekonflikter och släktband
Bolaget bedömer att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det föreligger släktband mellan bolagets styrelseledamotenMichael Ringsby och
styrelseledamoten tillika COO Thomas Ringsby, Thomas och Michael är bröder. Ytterligare
släktband finns ej mellan någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det finns inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i valts in i förvaltnings-, lednings-,
och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Upplysning i enlighet med gällande prospektregler rörande den senaste femårsperioden.
Utöver vad som ovan redovisats har ingen av ovannämnda styrelseledamöter eller VD samt
övriga ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblandade i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD, fått anklagelser
eller sanktioner från myndigheter samt förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags
styrelse, kontrollorgan eller ledningsgrupp.
Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Verkställande direktören ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. COO
ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. För innevarande räkenskapsår
kommer inget styrelsearvode att utgå. Avseende ytterligare redogörelse för ersättningar till
styrelse och ledande befattningshavare se Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda
räkenskapsåret 2006”, sidorna 26-27, noter 6 och 7.
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Revisor
Jan Nyström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Aktier och ägarförhållanden
Aktien
Handelsposten är 10000 aktier. Aktien noteras i svenska kronor och har kortnamn: DNET,
ISIN-kod: SE0001766510

Aktiekapital
Aktiekapitalet i DO Networks uppgår till 6 906250 kronor fördelat på
44200 000 aktier, envar med kvotvärde om 0,15625 kr. En aktie medför en röst. Varje
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i DO Networks
tillgångar och vinst. Endast ett aktieslag förekommer.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.
År

Transaktion

2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007

Bildande
Nyemission 1)
Split 2)
Apportemission 3)
Nyemission 4)
Apportemission 5)
Nyemission 6)
Sammanläggning 7)
Nyemission 8)
Nedsättning av aktiekapitalet
Förestående Erbjudande 9)

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapitalet

Totalt
aktiekapital

4 024
80 376424
26793 816
6611 120
113768 384
652427 232
0
9 000 000

402400
0
167461,35
41319,5
711164,9
4240 777,008
0
1 406 250
-4700090.95
13 270 800

100 000
502 400
502384,05
669845,40
711164,9
1422329,8
5500 000
5505640,95
6 911890,95
2 211 800
15482 600

265416 000

Totalt antal Aktiens kvotaktier
värde
(kronor)
1000
100
5 024
100
80381 448
0,00625
107175 264
0,00625
113768 384
0,00625
227572 768
0,00625
880 000 000
0,00625
35236 000
0,15625
44236 000
0,15625
44236 000
0,05
309652 000
0,05

1) Avser kontant nyemission
2) Anpassad split med hänsyn tagen till tidigare moderbolags aktiestruktur.
3) Avser apportemission vid förvärv av Nordiska Stadsnätstjänster AB.
4) Avser kontant nyemission.
5) Avser apportemission vid förvärv av Hemmanet AB.
6) Avser kontant nyemission med företrädesrätt.
7) Sammanläggning, s k omvänd split 1:25.
8) Avser kontant nyemission.
9) Avser förestående nyemission vid full teckning.

För ytterligare redogörelse avseende aktiekapitalet utveckling samt ställning per 31 december
2006 hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”,
not 14 sidorna 32-33.

Nyemissionsbemyndiganden
Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller
flera tillfällen besluta om nyemission av högst det antal aktier som ryms inom aktiekapitalets
gränser samt att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emission skall ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller genom apportemission, kvittningsemission eller eljest
med villkor.

Optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet är föremål för
omräkning i anledning av nyligen genomförd företrädesemission samt sammanläggning av
Bolagets aktie. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
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Ägarstruktur
I nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i DO Networks per den 2 februari 2007
kompletterad med de för Bolaget kända förändringarna.
Aktieägare

MORIN, MARTIN

Antal aktier

%-andel av
kapital & röster

4 752 580

10,74%

HELLBOM, DO

2 757 781

6,23%

SANDBACKEN INVEST AB

2 200 000

4,97%

PETTERSSON, PATRICK

2 037 202

4,61%

360 HOLDING AB

2 000 000

4,52%

HELLBOM, KARIN

2 000 000

4,52%

ECO GROUP I UMEÅ AB

1 968 934

4,45%

GOTHEFORS, ANDERS

1 597 203

3,61%

HELLBOM & RYDAHL AB

1 524 000

3,45%

RINGSBY, THOMAS

1 335 876

3,02%

Övriga aktieägare, över 900 stycken

22 062 424

49,87%

Totalt

44 236 000

100,00%

Aktieägaravtal m.m.
Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft varande aktieägaravtal mellan aktieägare i
Bolaget.
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Historik och väsentliga händelser
Följande avsnitt är en redogörelse över bolagets historik samt de för bolaget väsentliga
händelserna såtillvida de inte framgår på annan plats i detta prospekt.

Året 2005
DO Networks förvärvade i december 2005 verksamheten från sitt dåvarande moderbolag med
dåvarande firman Basiq Networks BN AB. Dess verksamhet starade 1995 under firman
Xpress Online i Värmland AB och var en av Värmlands första Internetleverantörer. Under
andra hälften av 1990 talet byggde Xpress upp en kundstock av modemkunder. En del av
dessa kunder finns kvar än idag ävensom många bytt sitt modem mot bredbandsuppkoppling.

Året 2006
I februari 2006 tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av
bredbandsleverantören Nordiska Stadsnätstjänster AB med varumärket Carlstad Bredband.
Nordiska Stadsnätstjänster AB har vuxit snabbt och på kort tid etablerat sig som den största
bredbandsleverantören i Karlstads stadsnät.
I april tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av IT Center Värmland AB.
I oktober tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av Hemmanet AB.
Information om Hemmanet:s verksamhet och kunderbjudanden finns att tillgå på
www.hemmnet.se.
Extra bolagsstämma i Bolaget den 1 december 2006 beslutade om företrädesemission med
villkoren N4:1 á 1 öre samt efter dess genomförande en sammanläggning av antalet
utestående aktier där varje 25 tal aktier kom att utgöra en aktie.

Året 2007
• Under januari månad slutfördes den emission som beslutades den 2 dec 2006 på extra
bolagsstämma.
• Under januari månad genomfördes sammanslagning av aktier där vare 25-tal aktier kom att
utgöra en aktie.
• DO Networks Sverige AB upptas till handel på Aktietorget 2007-03-15.
• Riktad emission om 2 350 000 kronor genomfördes under mars.
• Under april månad fattade styrelsen beslut om att föreslå årsstämman en nyemission om 26
500 000 kronor som skall genomföras under juni månad.
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Legala aspekter och övriga upplysningar
Allmänt
Väsentliga avtal m.m.
Bolaget har avtal med Kilvision AB avseende sin roll som tjänsteoperatör i Kilvisions kabeltv nät. Avtalet reglerar bland annat intäktsfördelning löper årligen med ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader. Bolaget har historiskt även köpt telefoni- och Internetkapacitet
samt transit från olika leverantörer, såsom Banverket, Telia Sonera, Telenor och Ventelo.
Avtalen är löpande med för branschen gängse bindningstider.
Vidare har Bolaget avtal med Nordic Satellite AB (NSAB) för vidareförsäljning av fast
Internetaccess med för branschen gängse bindningstider samt med stadsnäten i Karstad och
Västerås (Mälardalen Energi).
Bolaget har standardiserade kundavtal med privatpersoner och företag avseende
Internetaccess.
Bolaget är inte beroende av något begränsat antal kunder eller leverantörer.

Försäkringsskydd
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till
förändringar i behovet och verksamhetens åtaganden.

Personal
Bolaget har för den svenska arbetsmarknaden sedvanliga villkor med sin personal avseende
anställning.

Personalens bonussystem
DO Networks medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Det är styrelsens avsikt att
utreda förutsättningarna för att implementera ett incitamentsprogram för Bolagets personal.

Lokaler, fastigheter och byggnader
DO Networks äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda
lokaler under sedvanliga hyreskontrakt på orten.

Miljö
Bolaget bedömer att verksamheten inte har någon icke kontrollerbar miljöpåverkan.

VPC-anslutning
Bolaget är anslutet till VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.VPC AB för Bolagets
aktiebok.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta
Prospekt kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på Prospektets sista sida.
Offentliggjord information finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida
www.donetworks.se. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget.
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Nomineringskommitté samt övriga kommitteer
Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskommitté. Det finns inga kommitteer avseende
revisions- och ersättningsfrågor i Bolaget.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående redogörs i Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda
räkenskapsåret 2006”, not 8 sid 28. Utöver därom angivet har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare haft någon delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var
ovanlig avseende karaktär eller villkor under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Ej
heller har Bolaget varit inblandat i affärstransaktioner med Bolagets revisor eller lämnat lån,
ställt garantier eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller
revisor i Bolaget.

Rättsliga förfaranden
Under de senaste 12 månadrena finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse
kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig
process eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk
betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att
Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

Anläggningstillgångar
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtillgångar, ej heller
planeras några anskaffningar av sådana. De materiella anläggningstillgarna utgörs
huvudsakligen av nedgrävd fiberinfrastruktur, Inventarier samt aktier i koncernföretag.

Offentligt uppköpserbjudande, hembuds- eller inlösenavtal mm
Aktierna i Bolaget har aldrig varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Något
hembuds- eller inlösenavtal mellan de större aktieägarna finns ej såvitt bolaget känner till.

Likvidation
Aktieägare har rätt till överskott vid eventuell likvidation. Samtliga aktier äger lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar vid likvidation.

Optionsrätter
I förvärvsavtal mellan DO Networks Sverige AB och säljarna av Nordiska Statsnätstjänster
AB avtalades att en del av köpeskillingen skall utgöras av optionrätter. Det totala antalet
teckningsoptioner uppgick till 18913282 st. Innehavaren av varje teckningsoption äger rätt
att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 0,084 kronor. Optionsprogrammet
löper med lösenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007. Med anledning av genomförd
företrädesemission under december månad 2006 samt sammanlägning av Bolagets aktie, s k
omvänd split, har villkoren för optionsprogrammet omräknats enligt följande:
Lösenperiod: 1 juni 2006 till 31 december 2007
Totalt antal teckningsoptioner 18913282 st
Antal aktier varje optionsrätt ger teckning till: 0,04 st
Teckningskurs: 2,10 kr
Motsvarar vid fullt utnyttjande av optionerna en utspädning på ca 2%.
Ytterligare redogörelse för optionsrätter framgår även av Bilaga 1. “Årsredovisning avseende
det förlängda räkenskapsåret 2006”, not 14 sidan 33.

Fallskärm, Lock-up m. m.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något avtal med bolaget om
ersättning efter respektive uppdrags upphörande.
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Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en Arbetsordning som revideras årligen.

Handel i DO Networks aktier
DO Networks Sverige AB:s aktie handlas på AktieTorget i svenska kronor via
Stockholmsbörsens handelssystem. Bolagets aktie handlas enbart i Sverige. En börspost
omfattar 10 000 aktier. AktieTorget är sedan den 29 mars 2007 inte längre någon reglerad
marknadsplats vilket bland annat innebär lägre krav på anslutna bolag avseende
informationsgivning m.m. jämfört med en reglerad marknadsplats. AktieTorget har
Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som värdepappersbolag och låta ta upp
anslutna bolags aktier till handel, för det står AktieTorget under inspektionens tillsyn. Ett
värdepappersbolag kan.

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av
aktier m.m. styrs dels av Bolagets bolagsordning samt av gällande svensk aktiebolagslag.
Endast ett aktieslag förekommer. Observera att det i Sverige fr om den 1 januari år 2006
gäller en ny aktiebolagslag.

Rätt till utdelning
Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller aktieägare som på
avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning av
eventuell utdelning ombesörjes av VPC AB. Detta gäller även aktieägare med hemvist utanför
Sverige, ej heller förekommer några restriktioner eller särskilda förfaranden för sådana
aktieägare. Eventuell fordran på utdelning blir preskriberad efter tio år. Det har inte
förekommit någon utdelning i Bolaget och ej heller beslutats om någon utdelning de
kommande åren. Se vidare avsnittet ”Utdelning och utdelningspolitik”.
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Bolagsordning och övrig information
Bolagsordning för DO Networks Sverige AB, org nr 556692-3248
Antagen på årsstämma den 16 maj 2007. Bolagsordningen är föremål för registrering hos
Bolagsverket.
§ 1
Bolagets firma är Do Networks AB (publ).
§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlstads kommun.
§ 3
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av tele-/datanät, tele/datakommunikation och tele-/Internettjänster, äga och förvalta tele-/datanät samt därmed
förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7.000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 140.000.000 och högst 560.000.000.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.
§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan suppleanter.
§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor
före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall
dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.
§ 9
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
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På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i
förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
_____________________

Övrig information
Bolagets organisationsnummer är 556692-3248. Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den
1 december 2005. Bolagetss firma är DO Networks Sverige AB och verksamhet bedrivs som
aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).
Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer inges till Bolagsverket i
enlighet med svenska regler och förordningar och kan beställas från dess webbplats,
www.bolagsverket.se. Sådana handlingar rörande bolaget kan även beställas från bolaget.
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Kommentarer till den historiska finansiella informationen
I nedanstående avsnitt framgår kommentarer till den historiska finansiella informationen
avseende årsredovisningen år 2006, se Bilaga 1, som ingår i detta Registreringsdokument.
Bolaget ser inte att några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder, direkt eller indirekt, väsentligt har påverkat eller väsentligt skulle kunna
påverka Bolagets verksamhet såsom den för närvarande bedrivs.

Intäkter, lönsamhet och resultat
Avseende kommentarer till intäkter, lönsamhet och resutat hänvisas till Bilaga 1.
“Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Kassaflöden
Avseende kommentarer till kassaflöden hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Investeringar
Avseende kommentarer till investeringar hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Eget kapital och finansiella resurser
Avseende kommentarer eget kapital och finansiella resurser hänvisas till Bilaga 1.
“Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Intäktsfördelning mellan bolagets viktigaste produkter
Avseende redogörelse för intäktsfördelning mellan bolagets viktigaste produkter och tjänster
hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan
26, not 5..
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Historisk finansiell information
Avseende historisk finansiell information hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”.
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Adresser
Bolagets adress
DO Networks Sverige AB (publ)
Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad
Telefon: 054-17 66 00
Telefon, support: 054-17 66 11 (Vardagar kl. 09-17, lunch kl. 12-13)
Telefax: 054-17 66 09
Nätplatser:
www.donetworks.se
www.hemmanet.se
Revisorer
Auktoriserad revisor Jan Nyström
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Karlstad
Box 351, 651 08 Karlstad
Jan Nyström är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer
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Vdsentligahendelserefterrakenskapseretsutgdng
den2:a dec2006pa extra
. Underjanuarimanadslutfdrdesden emissionsom beslutades
bolagsstamma.
. Unaerianuarimanadgenomldrdes
av aktierdar vare25-talaktierkomalt utg6ra
sammanslagning
en aktie.
. DONetworksSverigeAB noteradespa Aktietorget
2007-03-15. Riklademissionom 2 350 000 kronorgenomldrdes
undermars
om 26 500 000
en nyemission
. Underaprilmanadlattadestyrelsenbeslutom attidresleArsstaimman
genomfdras
under
manad
kronorsom skall
iuni
Agarfiirandringarunder perioden
UrmaBasiqNetworksSverigeAB somelt
DO NetworksSterigeAB grundades2OO5underdevarande
tirmaBasiqNetworksBN AB. BasiqNetworksBN
meddevarande
till modelbolaget
helad dotterbolag
lill DO
per
den 1 janlari 2006del av sin verksamhet
mot k;ntanlvederlagbm137lkr
AB d;verlet
till privat
lnternetaccess
tjansler
inom
bestodi int€rnelrelaterade
NelworkssverigeAB. verksamheton
fdrsta
en
av
Sveriges
grundades
1995
som
i
Karlstad
personer.BasiqNetworksBN AB
aklieri DO Networks
BasiqNelworksBN AB skiftadeut samtligainnehavda
iniernetooeratdrer.
juli
till
som lima endrades
2006
samiidigt
pa
I
manad
avstamningsdag
aklieagare
AB
till
dess
Sverige
DO NetworksSverigeAB. DO NeiworksSverigeAB er idagett fristaendebolagutan
kopplingtill Bolagetslidigaremoderbolag.
Sttirstaaktieagareper den 1 ianuari2006
Antal aktier
Aklieiigare
1000
BasiqNetworksBN AB
1000
Totalt

o/o.andel
av kapital& r6stel
100,00%
100,00%

Sttirstaaktieegareper den 31 ianuari20071komplettercdmed kendal6randringal
%-andelav kapital& riistel
Anlal aktier
Akliedgare
15,19%
5 352580
IVAF]TIN
MORIN,
12,14%
4 276 944
AB
360HOLDING
7,43%
2 757 781
DO
HELLBO[,1,
6,24%
AB
2 200 000
INVEST
SANDBACKEN
5,78%
2
202
037
ANDERS
GOTHEFORS,
5,78%
2
037
202
PATBICK
PETTEFSSON,
5,68%
2 000 000
HELLBOI\4,
KARIN
5,59%
968 934
AB
ECOGFIOUPI UIVIEA
4,33./.
524000
HELLBOI\,4
& RYDAHLA8
3,79./.
335876
RINGSBY,
THOMAS
27,284/"
9745 441
cirka940 stycken
Ovrigaaktieagare
100,00%
236
000
35
Totalt

' Agarfdrteckningen
nyemission
ar ltdragenperden 31 januarifdr afl bolagethadeen pagAende
per
Tabellen
den
31/12-06.
bild
av
agarslrukluren
en
rattvisande
ersskiilet,
vilkel
om6jligg6r
under
efteraktuellemission.
visaragarstrukturen
S i d a n4

Ftirviintningaravseendeden lramtlda utvecklingen
- 2006-12-31
var 6,812[,'lkr.Detskallbeaktasatt
Ornsattningen
underperioden2006-04-01
underrakenskapsaret
ochatt dgssainfiirlivatsi koncernens
koncernen
fdrvarvattre verksarnheler
i de fdtuarvade
bolagen
kanvise att verksamheteha
bokJdring
underaret.Bakomomsettningssiftran
perdelinition
f6r koncernen
som dr slabil,vilketledertill alt omsettningen
helleren omsattningsnivA
av ett antalfibernalatt byggas,vilketgeren
2007vasentligt6kar.Under2007kommerutbyggnaden
ytlerligare
omsemingsdkning
som ger effektunderQ2 2007.
Bolagetkommerunder2007atl varamycketaklivfdrattlijrvaruabolaginomkoncernens
verksamhelsomraden
ldr att inleenbartidrlitasig pAdenorganiskatillvaxteni bolaget.

Risker relateradetill verksamheten
Framtidakapitalbehov
genominterntgenererade
m€deler uleslutande
Bolagetsmdjlighetatttillgodoseframlidakapitalbehov
Bolagets
och derpatdljandel6rsaljningsframgAngar
iverksamheten.
beroendeav lans€ringar
kanframdverkommaatt behdvaytterligare
finansiella
resursertdr att Bolagetskallkunna
verksamhet
och
krever.Avenlyckadelanseringar
ulvecklasi enlighotmedde behovsornden nyaverksamheten
av
kan medfdraetl kapilalbehov
sesomiform avfinansiering
darpaldljandogodldrs:iljningsutveckling
villkorpA
OavsettJramtida
behovejlersituationar, vid var tid,gaillande
exempelvis
dkal rdrelsekapital.
Detar intesakertatl bolagelkomfier
riskkapitalmarknaden
av stor betydelseldr bolagetsfinansiering.
afl kunnaanskalfaexlerntriskvilligt
kapitalner bolagetbeh6verdet och dei finnsingengaranliatt
villkorf{ir bolagetsaktiedgare.
En sddanutveckling
anskatlningen
av kapitalkan ske pAfdrdelaktiga
ait bedrivasin verksamhet.
skuilevasentligen
kunnapeverkabolagetsmdjligheter
Beroendeav leverantdtetoch samatbetspartnets
och samarbetspartners,
sasomlokalastadsnat
Verksamheten
iir beroendeav etl flertalleverantdrer
Verksamheten
er beroendeav att dessaleveranser
tillhandahalls
ochatt de
ochandranaitagare.
pa f6rdglaktiga
villkor.Avenfastdet kanfinnasalternativa
leveranldrer
lill tjansteulbudet
lillhandahalb
elleren tdrsdmring
av villkoreni
linnsingagarantierail sa er falleteveni framtiden.En uppsegning
Bolagetssamarbetsoch leverantdrsavtal
kaninneberaekonorniska
fdrlusterldr Bolagetvilketkan
pAverkaBolagetdverlevnadsfdrmaga,
finansiella
stallningoch resultalnegativt.
Nyckelpersonerkan sluta och beroendeav medarbetare
Verksamheten
er myckelberoendeav kunskapen
hosett antalnyckelpersoner
samlmedarbetarna
i
f6r verksamhelens
lramlidar kunnarekrlera och behdllanyckelpersoner.
Det
dvrigt.En fdrutsattning
rAderkonkurrens
om personalinombolagelsbransch.En bristellerol6rmagaatt kunnarekrtlera
kvalificerad
arbetskraft
kan peverkaverksamhelens
lramtidautveckling
vasentligen
negativl.Enfdrlusl
av en ellerfleranyckelpersoner
kanallvarligtskadafdretagens
verksamhetfespektive
intjaningsJdrmaga
och darmedavenaventyraverksamhetens
iortlevnad.
Koniunkturulvecklingoch andra h5ndelseri omviirlden
Konjunkturen
haren vasentligpaverkanpAbolagolsverksamhel.
Fdrandringar
i konjunkturen
kan
inneb:iraalt bolagetsintakteroch resultatkanfluktu€rakraftigl6vertiden.Avenandrahandelser
i
omverlden
sAsomkatastrofer,
krigellerterordadkanavsevadnegativtpaverkabolagetsm6jligheter
alt bedrivaverksamhet,
bAdedirektoch indirekt.
Riskerassocierademed tillvaxt
En underliggande
avsikti verksafthelenar attskapatiltuaxt.En delav dennatillv?ixlkankomma
organisktochen del genomf6rverv.Fdrutomalt det stallerhdgakravpa at kompetenlpersonal
pa en redanljtenorganisalion
ansldlls,kommerfdretagsfdrverv
att inneberaen dkadbelastning
och
ledning.Detldreliggerriskall eventuella
framtidafdrvarvinteutfallersom planeratavseende
inlegration
samtfdrvaniadldnsamhet.
En sedanutveckling
kan hammaverksamhetens
uivecklingsiakt
samtinverkanegati\.tpAdessframtidsutsikter,
linansiella
stallningoch likviditet.

Sidan5

Osakerhetriirandelramtida marknadsutveckling
Fdr
beroendeav kundersdnskemaloch beteenden.
marknaderutvecklaskontinuerligt
Verksamhotens
pAen marknadi stdndigtdrandringairverksamhetgn
beroendeav alt
afl behallaen marknadsposition
kunnalevgreraproduktersom svararmol kunderskrav Detkan inteuteslutasatt tekniskutueckllng'
och dessstruklurpa ett
andratbeteendehos kundorellerandraexternafaktorerpaverkarmarknaden
pAverka
och
fdrsaljning,
resultatltveckling
kan
satt.En sedanutveckling
ofdrdelaklig
liir verksamheten
tramtidautsiklernegalivt.
Konkurrensoch konkurentel
i taktmed
kanavenkommaatt dka ytterligare
Konkurrensen
er starktkonkurrensutsatt.
Verksamheten
haf langreverksamhetshistorik
i marknaden
av konkurrenteha
att nyaidrelagetablerarsig. lvlAnga
kommeratt
resurser.Detger inleatt Hmnanagragarantiertdr atl verksamheten
ochslorafinansiella
sadan
pA
En
marknaden.
konkurrenskralliga
kunnaerbjudalansterframdversom ar tillrackligt
resullaloch
fortsattadriftsamtomsattning'
kunnapAverkaverksamhetens
utveckling
skulleavsevairt
likviditelnegativt.

Finansielldversikit- Koncernen
Nyckeltal
Tkr
Omsaltning,
Tkr
Balansomslutning,
Tkr
B6relseresultat,
Tkr
Resultatefterfinansnetto,
7"
Rdrelsemarginal,
Vinstmarginal,
%
pa lotaltkapital,%
Avkaslning
pe egetkapital,%
Avkastning
%
Soliditet,
ggr
Skuldsattningsgrad,
%
Kassalikviditet,
%
Balanslikvidilet,
%
Banteleckningsgrad,
Antalanstallda
Omsatningperanstalld,Tkr

200604-200612
6 812
18071
-5 391
-5 479
ne9.
neg.
ne9.
neg.
1s%
a6%
109V.
Neg.
15
454
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Finansiell6versild - Moderbolagel
Nyckellal
Tkr
Omsafining,
Balansomslutning,
Tkr
Rdrelseresultat,
Tkr
Resultatellerlinansnetto,
Tkr
R6relsemarginal,
70
Vinstmarginal,
70
pa totaltkapital,%
Avkastning
pAegel kapital,%
Avkastning
Soliditei,%
Skuldseflningsgrad,
%
Kassalikviditel,
%
Ealanslikviditet,
%
o/.
Fanteteckningsgrad,
per
Utdelning aktie
Antalanstdllda
peranstalb,Tkr
Omsaflning
Antalaktiervid periodensslut

200501-200612
2 436
1 13 4 6
-3 736
-3 747
neg.
neg.
neg.
neg.
39%
112%
112%
neg.
0
6
406
880 900000

peflnrtlonav nvckelral
solldltet
ng.
Egstkapilali % av balansomslLrtn
Avkartnlngpe egetkapil l
egelkapital.
Arelsrssullali procanlav gonomsnittligt
Avtastnhg pa tolali kapital
Rdrels€€sultat
m€dtill6ggidr rtinleinlakter,
i ',6av s€nomsninlig
balansomslulnlng.

gangarexkl.varuageri% av
Omsetuingslil

Fdrolsorosuliat
eiteraEk vningari ldhAllandelill omsAthingen

posleri tdrhalande
nesullateftertinansi€lla
lill

skuldsnthingsgrad(lhan3lellaskulder)
Ranbbafand6noitoskuldi folhal|andotill €get kapital

gAngari fdrhalhndo
Omsanningslil
tillkodfns&askuldef
FEnlelScknln93grad
Fdr€s€resuital
ofiera6k vningarplusfinansiella
koshador ldrhdllande
lilllinansiella
kostnader

F6rslagtlll behdndlingav bolagetsreaultat

Periodens
fdrlust

5 424

sa
fdreslaratt f6rlustenbehandlas
Styrelsen
att i ny rekningdverlors

Resultdtoch stdllnlng
med
resultat-och balansrekning
Bolagetsresultalochstallningi dvrigtframgerav efterfdljande
Alla beloppiTkr om ej annatanges.
tilleggsupplysningar.
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Koncernresultatrakning
Not

2006-04-012006-12-31

Nettoomsdttning
Fdrandring
varulagsr

6 812
2717
I 529

R6relsens kostnader
Handelsvaror
Ovrigaexterna
kostnader
Personalkoslnader
ochimmateriella
Avskrivningar
avmat€riella
anldggningstillgangar

I
7

-8 808
-2 818
-2 901

Summar6relsens kostnader

- 393
-14921

Rdrelseresultat

-5391

23
23

int5kter
Finansiella
Finansiella
kostnader

7
-95
-5479

Besultatf6re skatt
24

Skatt

Periodensresultat

40
:1 439

Resultatper alitie fdr resultat henfairligtill moderldretagets
Aktieegare
Fdreubpedning,
kronorperaktie
Efterutspadning,
kronorperaktie

-0,04
-0,04

Not
20
20

Noternape sidorna18"39utg6ren integrerad
del av
dennakoncornredovisning.
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Koncernbalansrekning
Not

2006-12-31

Tlllgangar

AnliiggningstlllgAngar
Materiella
anleggningstillgengar
anldggningstillgengar
lmmatsrjella

12
10

3 604
1 442
5 046

Summaanliiggnlngstlllgdngai

Omsettningstillgrngar
Varulagor
Aktuella
skattefordringar
ochandralordringar
Kundfordringar
medel
Ljkvida

I
21
15

2717
26
6 524
-.3154

omsettningstillgAngar
Summa

13025

Summailllgengar

18 021

delav
NoternapAsidorna18-39utgdren integrerad
dennakoncemredovisning.
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forts
Koncernbalansrekning,
Not

2006-12-31

Egetkapitaloch skulder
Egetkapitsl

14

fhpital och rcsever son kan hanfons till
ModeiArctageEakieegarc
Aktiekapital
ovrigttillskjutetkapital
resultat
Balanserat

5 506
2 659
-5 439
2726

Summaegel kapltal
Skuld€r
skulder
Lengilrl3tlga
skatteskuld
Uppsklulen
Upplening
Strmmallngfristiga skulder

24
2

317
3 063
3 380

Kortfrlstigask!lder
och andraskulder
Leverantdrsskrlder
Upplaning
Summakortfrlsllgaskulder

17
22

6694
5 271
'11965

SummaSkulder

'15 345

Summaeget kapital och skulder

l8-0zL

pasidoma18-39ulgdron integrerad
delav
Noterna
dennakoncamredovisning.
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F6rendringarI koncernenseget kapltal
Not
Hiinlitrligttill Moderfttrctagetsakteegare
Akliekapi
lillskjulel
lal

Inglende balanserPer 1 april 2006
resultat
Periodens
Summaredovisadeintiildel och
kostnader
Nyemission
drverv
vid rdrelsef
Apportemission
Rikiadnyemission
Riktadnyemissjon
vid rdrelseldrvarv
Apportemission
ning
liir kapitalanskaff
Kostnader
Nyemission
menej
Nyemission
per
31 december
Utgaendebalanset
2006

Balanso|al Summa
Egel

100
-5 439

100
100
403
167
16
25
711
2 237
1 447

-5439

-5349
403
500
200
300
711
-583
3 579
2 955

. 5 /$9

2726

333
'184
275
-s83
1 342
1 108
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fiir Koncernen
Kassaflddesanalys
Not
Perioalensresultatldre f inansnetlo
lnbelaldranta
ErhAllen
ranta
Belaldainkomslskatter
Justeingar f1r poster som inte ingAri kassaflodet
Avskrivning
anlaggningstillgangar

-5391
-95
7
-54
10,12

FRANDENLOPANDEVERKSAMHETEN
KASSAFLODE
AV RORELSEKAPITAL
FOREF6RANDRING
Kassafl1defdn fjftndringar i rdrclsokapital
Okningav rdrelsefordringar
Oknlngav rijrelseskulder

2006-04-012006-12-31

393
-5140

21
17

5 454

Kassatliidefran den liipandeverksamhelen
Investei ngsve*s amheten
efteravdragfdr fdrvarvade
likvida
Fdrvarvav dolterf6retag,
meoel
Forvervav maleriellaanleggningstillgdngar

'tl

-3 202

Kassafliide f ren investeringsverksamheten
Finansieingsve*s amheten
Nyemission
Upplaning
Amortering
av lan
Koslnader
ldr kapilalanskatf
ning

621
-3 823

14

22
22

Kassaflaidef ren linansierlngsverksamhelen

4 581
I525
-191
-594
12 321

kassafldde
Periodons
Likvidamedeli vid periodensbdrjarl

3 654
100

MEDELVIDPERIODENS
LIKVIDA
SLUT

3754

Noternape 18-39utgdren integrerad
del av dennakonce.nredovisning.
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resultatrgkning
Moderbolagets
Not

2 436

Netioomsattning
Riirclsenskostnad€l
Ovrigaexternakostnader
Personalkoslnader
avmateriella
anlaggningstillgangar
Avskrlvningar
Summarorclsenskostnad€r
R6relseresultat

2005-12'012006-12-31

-4216
7

-1924
-32
- 6 172
-3736

ResultatfrAnflnansiglldInvesledngar

Rantekostnader
SummaresultaltrenflnanglellaInvesterlngar

- t1

poster
Resultat
etterfinanglella

.3 747

Periodensresultat

:3 747

Sidan14

balansreknlng
Moderbolagets
Not

2006n2{1

19

3 286

TillgAngar
AnEggnlngstillgdngar
l\4ateriella
anlaooninoslilbanoar
lnventarier
och Inslallalioner
anHooninostillaenoar
Finansiella
Andelari dottorfdretag

3 615

Summaanliiggnlngstlllgdngar
Omseftningslllbengal
Korthistioa
lord noar
Kundlordringar
koncernbolag
Fordringar
Ovrigafordringar
kostnader
och upplupnaintekler
Fdrutbstalda

586
3 168

2a
4 097

Kassaochbank
Summaomsiittningstlllgengar

Summatillgengar

15

3 634
7 731
11 346
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Moderbolagetsbalansrakning,forts.
Not

2006-12-31

Eget kapitaloch skulder
Egetkapital

14

Bundeleaetkapital
Aktiekapital

l5oo
Fritteoetkaoital
Overkurslond
resultal
Periodens

2 644
-3747
-1099
4 407

Summaeget kapltal

Kortfristigaskulder
Loverant6rsskulder
Skulderkoncolnbolag
Ovrigakortfristigaskulder

1 957
2 210
1 950

intiikter
l6rutbetalda
Upplupnakostnaderoch
Summakortfrlstiga skulder

423
6 939

Summaeget kapital och skulder

-Llit4o

Stalldasakerheter

18

Ansvarsfdrbindelser

18

800
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Kassafltidesanalysfdr Moderbolaget
Not
Pedodensresultatt6re finansnetto
Belah ranta
Belaldainkomstskatter
Juste ngar fiir poster som inte inger I kassallijdet
Avskrivning
anlaggningstillgangar

2005-12-012006-12-31
-3 736
-'tl
-25

12

32

FRANOENLOPANOEVEFKSAMHETEN
KASSAFLODE
AV RORELSEKAPITAL
FOREFORANDRING

-3 740

Kassafl5detren f1dndringar i r1rclsekapital
ordringar
Okningav 16relsef
Okningav rdrelsoskulder

-1 090

1 286

Kassatliidefren den liipandeverksamhelen
Investei ngsve*s amheten
likvida
efteravdragi6r fdrvarvade
Fdrvervav dotterfdretag,
m€oel
Fdrvaryav maleriellaanlaggningstillgangar

'11
12

260

Kassafliide f rdn invesleringsverksamhelen
FInansiei ngsverksamheten
Nyemission
lill dotterbolag
Aktieagartillskott
ning
Kostnader
fdr kapitalanskaff

621
-361

14
14

4 582
-1 900
- 594

Kassalliidef rtn f inansieringsverksamheten

2 088

Periodens
kassafldde
Likvidamedeli vid periodensbdrjan

3 634
0

LIKVIDAMEDELVIOPERIOOENS
SLUT

3 634
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Notertill de finansiellarapporterna
Not I

Allmeninformation

(sammantaget
ar verksammainomdata,
koncernen)
och dessdotterbolag
Do Nelwork(moderbolagei)
av datoreroch
utgdrsav fdrsaljning
Verksamheten
telefonioch bredbandskommunikaUon.
leleloni
olika
bredbandsldsningar,
i formav
franegenbutiksamtleveransav datatienster
datatillbehdr
till konsument.
samtlP-ljansler
1 december
ar efl akliebolagregisveratochrnedsatei Karlstad.Bolagetregistrerades
Moderbolaget
kontorel
ar
lil
h
uvud
.
Adressen
2006-1
2-31
2Oo51
2-01
ar
fdrsla
riikenskapsar
2oO5och Blolagets
2A, 65341 Karstad.
Blockgaian
f.r.om 15 mars2007.
iir ett pubikt bolagnoteralpAAktietorgel
Ivoderbolaget
idr ollentiggdrande.
har den26 april2007godkantdennakoncernredovisning
Styrelsen

Not 2

- Koncernen
och varderingsprinciper
Bedovisnings-

av viktiqaredovisninosprinciper
Sammanfattninq
anges
uppraitiats
som til ampatsndrderlnakoncernredovisning
D-Jiikiigiste.redovisningsprinciperna
nedan.
Grundf6r rapoorlensuopratiande
av dennya
ar upprettadenligtIFFSsedanade anlagitsav EU lnfdrandet
koncernredovisningen
enliglIFRS1, intehaftnegonellektpa koncernens
har eftergranskning,
redovisningsstandarden
fdrstaverksamhebar'IngajamJdrelsesiffror
resullatochegetkapitaleftersomdettaar koncemens
ar evenuppretadi enlighetmed RR 30 - Komplelterande
linnsderfdr.Koncemredovisningen
ngslagen.
och Arsredovisn
fdr koncerner,
Redovjsningsregler
av en del viktiga
rnedIFRSkraveranvandning
Atl upprattarapponeri dverensslemmelse
gdr
vid
vissa
beddmningar
ledningen
Vidare
kravs
alt
fdr
redovisningsendamaluppskatlningar
0e omredensom innelattaren hdggradav
redovisningsprinciper.
av koncernens
t ilampningen
airav
och uppskallningar
som ar komplexaellersedanaomrAdendar antaganden
beddmning,
angesI nol4
vasentllgbelydelsef6r koncemredovisningen
och tolknlnoarsomoaller2006rnensom inteer relevantator Koncemen
aindrinoar
Slandarder.
ldr rakenskapsar
som b6riarden 1
andringarochtolkningarer obligatoriska
Fdllandeslandarder,
16r
Koncernenl
inle
relevanta
ianuari2006ellefsenaremenar
. lAS21 (Andring),
ien sjavstendigut andsverksamhet,
Nettoinvestoring
av prognosliserade
. IAS39 (Andrlng),
fiir kassaflodessakringar
Sakringsredovisning
mellan
koncemlorelag,
transaktioner
. IAS39 (Andrlng),
Alternalivet
verkligtverde,
garanliavtal,
. IAS39 ochIFRS4 (Andring),
Finansiella
. IFFS1 (Andring),FdrstagengenInternalionaFlnancialReportingSlandardstillampasoch
av minerallillgangar,
eller samtutvardering
IFFIS6 (Andring),Prospektering
. IFRS6 Prospektering
av mineraltillgangar,
eftersamtutvardering
pa vlssmarknad- avfallsom ulgdrsav
. IFBIC6 Fdrpliktelser
som uppstargenomdoltagande
produkier,
eleklriska
ellerelekironiska
ellerinnehAller
samt
ett leasinga\,'tal,
. lFFllC4 Faststailande
av huruvidaelt avtalinnehaller
och milj6eterstallande
. IFRIC5 Fafiighetertill i.kesseni ionderfiir nedaggning,aterslallande
atgdrder.

somlraderi kralt2006
standarder
Andrinoarav oubllcerade
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sombdrjar
ldr koncerner
medrakenskapsar
tiLlanstallda,ar obligatorisk
IAS19 (Andring),Ersanningar
fdr
llll alternallvrodovisningsmetod
den 1 januari2006ellersenare.Dennaiindringinldren m6llighet
kravvid redovisning
av planersom
vinslerochfdrlusler.Denkanjnaebaraylterligare
aktuariella
som
information
fdr redovisning
tillraicklig
dar det intefdreligger
omtattarfera arbetsgivare,
intehar
plan.Den inneberocksA)tterligareupplysningskrav
EftersomKoncernen
fdrmAnsbeslamd
paverkan
ha
nagon
fdr
planer
andrlng
inte
kommerti ldmpningav denna
nagrafdrmandsbestemda
koncernen.
standarder
somtraderI kraft2007e lersenare
Andrinaarav oublicerade
och
av dessastandarder
som infdrandet
Nedanldljeren prelimner beddmnlngav den pAverkan
rapporter.
uttalanden
kanfe pe koncernefsfinansiella
om kapita.Tilleggettraderi kraltden
rapporter:lJpplysningar
av finansiella
IAS1 ti lagg- Utformning
ysningaravseendebl.a.
1 ianuari2007Deltat llaggbeddmsi dagsagetinnebarauldkadetilliiggsrlpp
policys
hanlefing
av
kap
tal.
och
f6r
kapltal,kapitalstruktur
traderi kraftden1 ianuari2007.Fdr
Standarden
instrumenir
Upplysningar.
IFFS7 Finansiella
jamfdrlmedvad
koncernen
beddmsdennasiandardintemedfdrabehovav ytterlgareupplysningar
somlamnasidennaArsredovisnjng.
traider kraftden 1 januari2009och giillerfdr rakenskapsar
IFBS8 Operativasegment'Standarden
pebdrias
iolika
indelningen
av ldretagetsverksamhet
behandlar
lr.o.m.dettadatum.Standarden
som
rapporteringens
svuktur
och
ta
i
den
interna
segmenl.Enligtslandardenskaldretagei ulgangspunkl
preliminaira
ar
beddmning
att
denna
slruklur.
Koncernens
ngsbara
segmenl
efter
bestammarapporter
presenteras
r:ikenskapsaret
2009
i
arsredovisningen
ldr
kommer
atl
ett
segmenl
l,.tlerligare
i hdginllationslandor
enllglIAS29 Redovisning
av inl ationsjusteringsmetoden
lFFllC7 Tillempning
under
om hurkraveni IAS29 skalillampas
(galler
fr.o.m.den1 mars2006).IFRIC7 gervagledning
anvandersom
att landetvarsvalutaen koncernenhet
da eit fdreiagidentifierar
en rakenskapsperiod
underperiodenfore.
om landeiintehadeh6glnflation
valutahar drabbatsav hdginilalion,
Junktionell
Koncernen,
ar
IFRIC
7
inie
aktuelltdr
har
en
hdginilationsvaluta,
Eitersom
lngelav koncernl6retagen
samt
som bdriarden 1 maj2006eler
ldr IFBS2 (gallerldr rakenskapser
IFRICI Tilliimpningsomradet
- derdet
av egetkapitalinslrument
som be16rutfairdande
senare).IFRIC8 kraveratt transaklioner
ska prdvasldr alt
verkligtverdepa u iirdadeegolkapitalinstrumenl
vederlagsom erhAllsunderstiger
kommerall tillempalFFllCI franochmed
faststallaom de lallerinomramentijr IFRS2. Koncernen
rakenskaper.
den 1 januarl2007mendettaldrventasinteha nagoninverkanpa Koncernens
som bdrjarden 1 juni 2006eller
IFRICI Omvarderifgav inbaddadederivai(gallerldr reikenskapsAr
senare).IFRIC9 kraverall fdretagetska beddmahuruvjdaett inbaddatderivatskaavskiljaslren
och redovisassomett derivatnerfdretagetfdr fdrstagangeningArkontraktet.
vairdkontraktet
som
Efterfdljande
omvardering
ar ldrbjuden,ulomn:irdet skeren andringi kontraktsvillkoren
I det falletkr:ivsen
som annarsskule uppkommaenliglkontraktet.
vesentigenandrarde kassalldden
haraindrat
villkoreni s na kontrakt,er IFBICI inte
omveirdering.
Ellersomingelkoncernfdretag
relevantfdr Koncernen.
g och vardenedgangar
(galleri6r rakenskapsar
som bdrjarden 1 november
IFRlC 10 0elarsrapporterin
som redovisatsunderen deldrsperiod
2006ellersenare).IFRIC10 tilleterinteatt de nedskrivningar
i iinansjella
tillgengarsom redovisas
i egetkapitalinstrument
ochplaceringar
fdr goodwill,placeringar
kommeralt tillampaIFRIC
alerfdrsper en efterfdljande
balansdag.
Koncernon
till anskaffningsvairde
pa Koncernens
mendeltafdrvantas
inieha nAgoninverkan
10lranochmedden1 januari2007
rdkenskaper.
Tolkningsuttalandel
mellankoncernbolag'.
IFFIC11 IFRS2 Aterk6pav egnaaktierochtransaklioner
som pabdrjasefterdettadalum.Tolkningen
traderI kraftden 1 mars2007ochgeillerfdr rakenskapsar
av aktierealeradeerstlltningar
dairbolagetaterkdper
klargdrhanleringen
avseendeklassificeringen
av optionspfogram
idotterbolagsomtillempar
akter fdr atl reglerasilt atagandesamtredovisningen
IFRIC11franochmedden1 januari2008mendetiafdrvantas
IFRS.Koncernen
kommeratttill:impa
rakenskaper.
inleha negoninverkanpAkoncernens
S i d a nl 9

trader kraliden1januari2008och
TolknlngsLlttalandet
IFRlC 12Servcekoncessionsarrangemang'
dar en
behandlarde arrangemang
gallerfdr rakenskapser
som pabdrjasefterdetladatum.Utletandet
offentlg seruicefdr en specifik
privat16retag
fdr attlillhandahAlla
ska uppfdraen infrastruktur
Fdrelagellar betaltldr dennaserviceunderavlaletsldptid.Koncernenkommeralt lilaimpa
tidsperiod.
IFRIC12 franoch medden 1 ianuari2Oo8mendetlaldrvantasinteha nagoninverkanpAkoncernens
raikenskaper.
ar ej antagnaav EU vid dennalidpunkt.
" Dessastandarder/lolkningar
tilarnpar
ifdrlid
somKoncernen
Standarder
il6rtid.
KoncemenhaTval atl ej tillampanagrastandarder
Viirderlnqsorund
ar historiski
av finansiela rapporteridr koncernen
som anvantsvid upprdllande
Denvarderingsgrund
om inteannalges ide specifikaprincipersomfd jer'
anskatlningsvarde
sn no- RedovisninosorlnciDer
Koncernredov
nq
Koncernredovisn
Dottefforelag
har reitenatt uiformalinansel a och operalivastrategier
dar koncernen
Dolterf6relag
ar allade 16retag
till meren halftenav rdstratterna.
pa ett sailtsom vanligenldljermedett aktieinnehav
uppgaende
ar mdjligaatt ltnyttjaeller
rdstratter
som ndrvarande
ochetJekienav potentiella
Fdrekomsien
inilytande
6verett
uldvarbestammande
av huruvidakoncernen
beaktasvid bedomningen
konvertera,
franoch medden dagda det
inkluderasi koncernredovisningen
annatldrelag.Dotterfdretag
frenoch
ur koncemredovisningen
De exkluderas
nfll,,tandet
dverfdrstill koncernen.
bestammande
inflytandel
upphdr.
meddendagda det beslammande
f6rvarvav dotterl6retag.
av koncernens
anvandsf6. redovisning
Fdrvervsmetoden
fdr ettfdrveirvuigdrsav verkli$vardepAtillgangarsom 6mnatssom
Anskaliningskostnaden
och!ppkomnaellerdvertagnaskulderper
emilteradeegetkapitalinslrument
ersattning,
f6rvervade
pluskostnadersom ar direklhanidrbara
tillltjrvaruet.ldenlifierbara
dverlatelsedagen,
v:irderasinlednlngsvis
i eit ldreiagsidrvarv
ul gAngarochdvertagnaskulderoch eventualfdrpliktelser
Detdverskott
oavsettomiattningpAeventuelllminoritetsintfesse.
ul verkligavardenpe ldrvarvsdagen
pa
vardet
koncernens
andelav
och
det
verkliga
som uigorsav skillnadenrnellananskaflningsvardet
goodwill.
redovisas
som
Om
anskallningskostnaden
iorvarvade
nettotillgangar
dentifierbara
dotterf6retagets
neltolilgengar,redovisas
verklgtvardefdr del fdrv?irvade
understlger
direkti resultatrakaingef.
melanskillnaden
mellan
samtorealiserade
vinsterpa lransaktioner
transaktioner
och balansposter
Koncerninterna
utgdretl
e irnineras.
Avenoreaiseradeldrlusterelimneras,om intelransaktionen
koncernf6retag
i6re iggeridr dendverlatnati lgangen.Redovisningsprincipelna
bevlspe alt ett nedskrivningsbehov
til ampningav
lal ;indraisfdr ali garanteraen konsekvent
fdr dotterf6retag
har i fdrekommande
koncernens
Dltnctoer.
Koncernens rekenskapsal
I\,loderbolagets
rakenskapsar
rakenskapsAr
har angivitsti | 2006-04"01-2006-12-31.
Koncernens
Bolagetanseratt koncernuppstodfdrstvid det f6rstafdrvaruelav dotlerbolag
in eddes2005-12-01.
vall 2006-04-01
som starldatum
f6r
Av dennaanledninqhar koncernen
vilketskedde2006-04-01.
redovisning.
koncernens
(s.kcomrnoncontrollransaktion)
skallnormalt
Da bo agetidrvarvaten rdrelselren moderbolagei
jemfdrelsetal
regi,redovisas
i
avseendedennardrelsefdr 2005,dAden bedrevsi moderbolagets
er ovaisentllga
hardockbolagetvaltatt interedovisadessa
De iemtdrelsetalen
dennaarsredovisning.
Detooo.
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Seomenttaooorierinq
produklerellerljanster
somt I handahaller
En rdrelsegren
airen grupptillgangarochverksamheter
geller
fdr andrardrelsegrenar'
som skiljerslg franvadsom
somiir ulsaita16rriskeroch mOjligheter
produkterellertjansterinomen ekonomiskmiljdsom ar utsatt{6r
omrAdentillhandaheller
Geografiska
miljder.
som skiljersig frAnvadsorngeler ldr andraekonomiska
riskerochmojligheter
lnlakter
och rabatter
dol verkligavardetav seldavarorochtjensterexklusivemervardesskatl
InlakterinneJattar
fdrsaljnlng.
av koncernintern
samleller eliminering
sdti,det er sannoliktatt
Koncernen
redovisaren intaktnardessbeloppkanm;ilaspAeit tillldrlitligl
kriterier
har upplylltsfdr var
och
sarskilda
fdrdelarkommeratttillfallafdretaget
framtidaekonomiska
anses
intekunnamataspa
nedan
lntaklsbeloppet
sasom
beskrivs
verksamhet
ochen av Koncernens
Koncernen
uppfy
lts
eller
fdrlallil
i6rsaljningen
har
avseende
fdfidn
alla
forpliktelser
etttillfdrlitligt
safl
och
pa historska utfaI och beakiardarvidtyp av kund,lyp av transaktion
grundarsinabed6mningar
i varjeenskiltlall.
speciellaomstaindlgheter
Intekterredovisasenligtf6ljande:
(a) Fdrsaljning
av varor- i delalihandel
levereraren produkttill en kund
ner ett koncemldretag
av varorintaiklsredovlsas
F6rsaljning
kreditkort.
kontanl
eller
med
belalas
vanligen
i
delaljhandel
Fdrsaljning
slerfdr samtigasadanaataganden
de producenterna
har ingagaranukoslnader
Koncernen
(b) Fdrseljning
av tianster
da tjenslernautfdrsSamtliga
i den redovisningsperiod
av tjansteriniaksredovlsas
Fdrsaljning
pA
sker
ldpande
rakning.
i koncernen
tjansteuppdrag
Leasno
modagandetbehalbav leasegivaren
Leasingdar en vesenlligdel av riskernaochfdrdelarna
kostnadsfdrs
i
somgdrsunderleasingperioden
leasing.Betalningar
klassificeras
som operationell
mener intei nagon
Koncernen
leasarvissutrustning
linjdrtdverleasingsperioden.
resultatrakningen
leasangavial.
Koncernenhar ingafinansiella
formleasegivare.
Anlaooninostilloenoar
minskatmedliniara
redovisas
lil anskaffningsvarde
an aggningslillgangar
lrateriellaochimmateriella
Fdljandenldjandeperioder
nyttjandeperiod.
av lil gangarnas
avskrivnngarbaseradepa en beddrnning
tilJempas:
lnventarier
och inslallaiioner
Kundregister
Hyresrafl

5 Ar
5 dr
5 Ar

Avskrivningama
skerlini?irt
anskaffningsvarden.
baseraspe ursprungllga
De linjtiraavskrivningarna
nyttjandepefiod
och redovisassomen kostnadi resultatrakningen.
dvertillgangens
slut uppgarti I nollkronol.
eller avskrivningsperiodens
Styrelsen
bed6merafl restuardet
prdvasvarjebalansdag
ochiusterasvid behov.
och n!4tjandeperiod
TillgAngarnas
restverden
utifranhistoriska
vardeni del aktuela kundregistret.
fdr kundregisler
har uppskaltats
Nlttjandeperiod
om tll gangensredovisade
vairdeskrivsgenastnerlill dessAtervinnlngsvarde
En tillgangsredovisade
beddmdaatervinningsvarde.
vardeovorsligerdess
och
Vinsterochtdrlustervid avyttringlaststiillsgenomenjamfdrelsemellan{drseljningsintakt
S i d a n2 l

redovisat
vardeoch redovisasi rcsullatreknlngen.
Nedskrivninoar
nerhelsthandelser
eller
Tillgangar
som skrivsav beddmsmedavseendepa vdrdeminskning
En
kanske
inte
ar
Ateruinningsbart.
det
redovisade
vardel
i
fdrhAllanden
indlkerar
atl
fdrandringar
vardedverstiger
dess
gorsmeddet beloppmedvilkettillgAngens
redovisade
nedsknvnrng
med
vardeminskat
er dethdgreav entilgengsverkliga
Atervnningsv:irdet
6tervinningsvarde.
och nytljandeverdet.
fdrsaljningskostnader
Fordrinoar
ochskulder
mediillampning
til verklid vardeochdarefierlill upplupetanskatfningsvarde
Redovsasinlednrngsvis
tdr
verdeminskn
ng.
med
reserverlng
mlnskat
eventuell
av effektivranlemetoden,
Varulaoet
och neltofdrsaljningsverdet
Varulagret
redovisastill del lagstaav anskaiiningsv:irdel
(FIFU).Anskaflningsvardet
av {drstin,ldrsi ul-metoden
faslstellsmedanviindning
Anskaliningsverdet
iiorm av anskaffningspris,
bestarav direktainkdpskosinader
fdr inkdplavaror(handelsvaror)
dr del uppskattade
fraklkostnad
samtandradirektakoslnader.Nelioldrsaljningsvardet
f6r
lillampllga
rdrliga
ldpande
verksamheien,
rned
avdrag
tdrseljningspriset
i den
ldrseljningskostnader.
Kundfordrinoar.
till verkligtvardoochdereftertill upplupelanskaifningsvairde
Kundfordringar
redovisasinledningsvis
ldr verdeminskning
En
av effeklivrantemetoden,
minskatmedeventueilreservering
medtillaimpning
gdrsndrdetfinnsobjektivabevisfdr alt koncernen
for verdeminskning
av kundfordringar
reservering
villkor.
ursprungtiga
intekommeratt kunnaerhAllaallabeloppsomairfdrfallnaenligtfordringarnas
nuverdet
av
lilgangens
redovisade
varde
och
utgdrs
av
skillnaden
mellan
Reserverlngens
storlek
i
beloppotredovlsas
medeffektivranta.Detreserverade
beddmdalramtidakassaldden,diskonierade
resultatrakningen.
Likvidamedel
redovisningsprincip
innebaratt
Koncernens
I likvidamedelingerkassaoch bafktillgodohavanden.
placeringar
medidrfalodaginomtre manader,raknatfran
eventuella
framlidakortfristiga
kommerali inreknasi likvidamedel.
anskalfnlngsiillf?illet
Eoetkapital
som akliekapital.
Stamaktier
klassiiiceras
som dlreklkanhanfdraslill emissjonav nyaaklierelleroptionerredovisas,
Transaktionskoslnader
nettoelterskalt,i egetkapitalsom ett avdragfranemissonslikviden.
tJoplAnino
Upplaning
upplAningredovisasin edningsvistillverklg verde,nettoelterkansaktionskosinader.
ocheventuellskilnad mellanerhalletbelopp(netto
redovisas
dareiterull upplupelanskaflningsvarde
redovisasi resultatraknlngen
fdrdelaldver
eftertransaktionskostnade4
ochaterbetalningsbeloppet
laneperioden,
mediiliempningav ellektivrentemetoden.
beltiperintemednagonrainla.l\4edh?insyn
tageitill
Lansom upplagitslren slyrelseledamdler
har nagonomrakning
av skuldernainteskettenligtelfektivarenlemetoden.
vasenllighetskriterjet
klassiliceras
som kortfristiga
skulderom intekoncemenhar en ovi lkorligraitait skjutaupp
Upplaning
i 6rrri,rstone
12TAnaoer
ellerbaalsdagen.
belal_n9av skulden
Uooskiuten
skatt
pa allatemporerask I nader
Uppskjuten
skattredovisasi sin helhet,enligtba ansrekningsmeloden,
verdetpa ti lgangarochskulderoch dessasredovisade
som uppkommer
mellandet skattem:issiga
skaltenuppslArtill f6ljdav en
varden koncernredovisningen.
Om emelertidden uppskjutna
lransaktion
av en lillgangellerskuldsom inlear ettldretagsf6rvarv
som utgdrden idrstaredovisningen
resultal,
f6r transaktionen,
varkenpaverkarredovisatellerskaitemessigt
ochsom,vid tidpunkten
(och laga4som har
redovisas
den inte.Uppskjuten
skall beraknasmedtillampnlng
av skatlesatser
S i d a n2 2

ochsomfdrventasgellanarden ber6rdauppskjutna
beslulatselleraviseratsper balansdagen
skalteskulden
regleras.
realiseras
ellerden uppskjutna
skalteJordran
dei ar troligtatl framtidaskaflemassiga
redovisasi den omfattning
Uppskjutna
skattefordringar
kanutnyttias.
motvilkade lemporaraskillnaderna
dverskoltkommerattfinnastillgangliga,
pa andelaradolterldretag,
som uppkommer
skattbereknaspa lemporaraskillnader
Uppskjuten
ochdet ar
kan
styrasav koncernen
av
den
lemporAra
skillnaden
ldr aterl6ring
fdrutorndartidpunkten
iramtid.
inom
dverskAdlig
skillnaden
inte
kommer
a
aterl6ras
att
den
temporara
sannolikt
Ersiittnino
till anstallda
Pensionsfcirplineber
pensionsplan
pensonsplan.En avgiftsbestaimd
ar en
har en avgiftsbest;imd
Koncerntdretagen
har
pe.s onsplanenliglvilkenkoncernenbetalarfastaavgiftertill en separatjuridiskenhet.Koncernen
pensionsplaner.
l6rrnAnsbeslamda
inga
pensionsplanema
avgifterlil offentligtellerprival
betalarkoncernen
Fdrde avgiJlsbeslamda
pe obligatorisk,
pensionsi6rsekringsplaner
avtalsenlig
ellerfrivilligbasis.Koncernen
administrerade
som
naravgiiternavel ?irbetalda.Avgifternarodovisas
betalningsldrpliktelser
haringal,,llerllgare
personakostnadernar de i6rfallerlill betalning.Fdruibetalda
avgfter redovisassom €n tillgangi den
av lramtidabetalningar
kankommakoncernen
ellerminskning
utstriickning
som kontantalerbelalnino
tillgodo.
ErsAftningvid uwsagning
Ersattningar
vid uppsagning
ulgarnar en anslalldsansliiIningsaglsuppJdrenormalpensionslidpunkt
i ltbyte mot sedanaersatningar.
ellerda en anstelldaccepterarfrivilligavgAnglren anslellnlng
ner den bevisligen
ar l6rpiiktadenderaafl sagauppanstallda
redovisaravgangsvederlag
Koncernen
vd
till aterkallande,
elleratt lamnaersenningar
enligten delaljeradfoftrellplanutanmdjlighet
gjorts
till
frivillig
avgang
lrAn
som
ldr
att
uppmuntra
!pps:ignng som resullatav elt erbiudande
frAnbalansdagen
diskonteras
till
anslallning.
Fdrmenersoml6daler eftermeran 12 mAnader
n!varde,
AktierelateradeformAner
har ingenaktiefelaterad
ersatningsplan.
Koncernen
Vinstandelsach bonusplaner
e ler bonusplaner.
Koncernen
har ingavinstandels
Avsdttninoar
och reifisliga
kravredovisas
atgarder,omstruklureringskostnader
Avsattningar
fdr m ljdAterstallande
del ar mer
nar koncernen
har en legalellerinfomellfdrpiktelsetill ldljdav tidigarehandelser,
an afl se intesker,och beloppethar
sannoliktatt ett utflddeav resurserkravsfdr afl regleraAtagandet
pa et tillf6rlitligt
inneiattarkostnader
f6r uppsdgning
sett.Avsdthringar
ldr omstrukturering
beraknats
uster.
ochf6r avgangsersatmingar.
Ingaavsaihingarg6rsf6r lramtidardrelsefdr
av leasingavtal
beddmssannolikheten
fdr att det kommeratt krevasett
Om detllnnsetl antalliknandeataganden,
sammanlaget
fdr heladennagruppav ataganden.
En avsaitning
ulflddeav resurservid regleringen
idr ett ltfldde avseendeen speciellposti dennagruppav
redovisas
avenom sannolikhelen
er ringa.
ataganden
Finanslell
riskhanterino
fdr en mangdolikaiinansielarisker:
En koncernutsats vanligtvisgenornsin verksamhet
(inklusive
valutarisk,rentedsk,ochprisrisk),kreditrisk,
likviditetsrisk
och kassaflddesrisk.
marknadsrisk
Lanentillaktieagare
beldperutanreniaderav
Koncernen
harexternalen samtlantillaktieagaresom lag i bolaget.
beddmsranterisken
gdrstill ullandet.
utsdllsendastldr lagvalutariskdAmindreinkdpellerfdrsaljningar
Koncernen
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kunderinleuppfyllersinaelaganden,del villsagaall
ar riskenatt koncernens
Kundkredilriskef
om
varvidiniormation
k!nderkreditkontrolleras
Koncernens
kundlordringar.
ej
erhAlls
f6r
betalning
samarbetar
Koncernen
kundern;siinansiellast:illninginhemtasfranolikakredtupplysnlngsf6reiag
fdr att begrensakundkreditrisken
medkreditifkassofdretag
vilketinnebarat innehatillrackliga
av llkviditetsrisken
i hanleringen
har en fdrsiktighei
Koncernen
likvidamedelsamla!4aladekreditmdjligheter'
placeringar
inte
da koncernen
har ingenprisriskavseendeaklierochandrakortfristiga
Koncernen
placeringar.
sadana
innehar
dockvarieAren skriluigfinanspolicy
faslstailler
Styrelsen
har ingenceniralfinansavdelning.
Koncernen
kreditrisk
ranterisk,
sAsomvalutarisk,
ochfdr specilikaomrAden,
riskhanteringen
idr denovergripande
av dverlikvidilel.
samtplacering
la instrument
Finansie
i l6ljandekategori:
instrument
sinafinansiella
klassificerar
Koncernen
LAnefordringaroch kundfordringal
tillgAngar
medfastsHlldae ler
linansiella
ar icke-derivala
och kundlordringar
Lanefordringar
ar att de uppstarner
sorninteiir noteradepa en aklivmarknad.Utmarkande
lasisullbartbetalningar
alt handlamed
kund
utan
avsikt
pengar,varorellertjansterdirekltill en
tillhandahaller
koncernen
poster
fdrfallodag
mer
ldr
med
med
undantag
fordran.De ingeri omsettningslillgangar,
uppkommen
och
LAnefordringar
klassjficeras
som
anlaggningsullgangar.
vilka
ein12 manaderefterbalansdagen,
i
balansr:ikningen.
posten
och
andra
iordrlngar
kundfordringar
ingAr
i
kundlordringar
Kassaflddesanalvs
omfaltarendast
kassall{tdet
upprattasenligiindireklmetod.Detredovisade
Kassaflddesanalysen
som medidrin-ellerulbeialningar'
transaktioner

Not 3

- Moderbolaget
och varderingsprinciper
Redovisnings-

(ARL)och FledovisningsrAdets
enlid Arsredovisningslagen
har upprattatsin redovlsning
Moderbolaget
i
fdrjuridiskperson.RR 32:05innebarafl moderbolaget
RR 32:05Fedovisning
rekommendationer
fdr denjuridiskapersonenskalltilaimpasamuigaIFFISsadanade antagitsav EUsa
redovisningen
och medhansynlill sambandetme lan
engtdeta ar mdjligtinomramenfor Arsredovlsningslagen
nagondel i RFl32:06.
I\,4oderbolaget
har inteii6rtidtillaimpal
och beskaflning.
redovisning
intehaftnagoneffekt
Inldrandet
av IFFISi koncernenharldr moderbolaget
intakter
ochfdrutbetalda
och uooluonainttiktersamlupplupnakostnader
FdrLrtbetalda
kostnader
posternafdrutbelalda
och upplupnainlekter
kostnader
sarredovisas
balansrakning
I moderbolagels
och ldruibelaldaintekter.
samtuooluDna
kostnader
Mateiella
anlaoqninqsiilloanoar
minskatmedplanm2issiga
redovjsas
till anskatfnlngsverde
[,4aterle]la
anlaggningstillgengar
pa
Fdljandeavskrivningstider
av
lillgAngarnas
nyttlandeperiod.
baserade
en
beddmning
avskrivningar
tillampasl
tnvenlaneT

De p\anmt\ss\gaavskrNningamabaseraspa ursprungligaanskatlningsvarden.Avskdvnlngamasker
somen kostnadi resullairakningen.
n\,'ttjandeperiod
och redovisas
linjiin6vertillgangens
Aktieridotterbolao
medverkli$verdepa
vilketdverensstammer
Aktieridotterbolagredovlsastill anskatfningsvardo,
anskalJningsdagen.

S i d a n2 4

Fordrinqar
ochskulder
betalas.
Redovisas
lilldei beloppvarmedde beraknasinfl!4arespektive
BasiqNetworksBN AB
Fdrvaruav rdrelselran f.d moderbolaoet
tjansterinom
en rdrelseavseendenternelrelaierade
Bolagethar per 1 januari2006ldrveirval
geoometl
BasiqNelworksBNAB. Rdrelsenfdruarvades
internetaccess
frenf.d. moderbolagei
i BasiqNetworks
var bokfdrtvardepAtillgangarna
inkramsfdrverv.
Prisetldr de dvertagnatillgAngarna
medvid f6rvarvel.
BNAB. Ingenpersonalfdljde
vilkabeskrlvltsi not 2
sarnmaprincipersom koncernen
I dvrigtI llamparmoderbolaget

Not 4

tdr redovisningsendamAl
och beddmningar
Viktigauppskattningar

ldpandeoch baseraspa historiskeriarenhetochandra
utvarderas
Uppskattningar
och beddmningar
pa framtidah:indelsersomansesrimiga underrAdandefdrhalbnden.
Iaklorer,inklusiveldrvantningar
ldr
ornframtiden.De uppskattningar
och antaganden
Koncernen
96r uppskattnlngar
sailan att motsvaradel
som blirJdljdenav dessakommer,deJinitionsmassigl,
redovisningsandamel
som innebiiren betydanderiskldr vasenlliga
och anlaganden
verkligares!ltalet.De uppskattningar
justeringar
raikenskapsar
f6r
tillgengar
och
skulder
undernastkommande
i redovisade
verden
diskuteras
nedan.
Uppskjutenskattotordran
somdet
underskoltsavdrag
den uistreckning
redovisasfdr skattemassiga
skattefordringar
Uppskjulna
genomframtidabeskatttringsbara
vinster.lllol bakgr!ndav
ar sannoliktatt de kanlillgodogdras
till 1 498
uppskiutna
skatteiordringar
uppgaende
f6rlusterse redovisade
intekoncernen
hittillsvarande
beskaltningsbar
vinst.
tkr,
som
kan
uln],'ltjas
mot
lramtida
tlll 5 350
tkr avseendef6rlusteruppgeende
Prdvningav nedskrivningsbehavfdr hyresaneroch kundrcgister(lmmaleriellati gengar)
och
ldre iggerfdr hyrosretter
Koncernen
undersdker
varjear om nagolnedskrvningsbehov
som beskrivsi not 2 avseendelmmateriella
kundregister
i enlighetmedden redovisnngsprincip
enheterfaststallsgenomberzikning
av
tilgAngar.Atetuinningsvarden
idr kassagenererande
ny,ttjandeverde.
hyresratter
och kundregister
ar 708tkr. Skullefdrutsaltningarna
V:irdetpe de immaterlella
lillgangarna
tillgangarna,
som ltgdr grundenfdr vardetpe de irnmateriella
f6r de underliggande
beddmnjngarna
behcivauddrasfdr de
vid tdrvervenunder2006andrasocheit nedskrivningslest
vilkavarderades
atervinningsvardet
sAskule
tillgAngarna
och det visaratt det redovisade
verdetdverstiger
imrnateriella
kanda max uppgalil 708tkr i
nedskrivning
behdva96ras.En eflektav en sadannedskrivning
och det egnakapitaet.
resullavekningen
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Not5

Segmentinformation

prirnerasegmenl- rdrelsogrenar:
i tre huvudsakliga
Per31 december2006ar koncernenorgaaiserad
(2)
Fdrsaljning
av tjensterdvs
och
(1) Herdvarufdrseljning
av datoreroch datatillbehdr
privatkonsumenler
samt(3)
iptelefonitill
t.ex.
bredband
och
tienslersa som
internetrelalerade
infrastruklur.
avseendeovansteende
och konsulttjanster
bestarav diversereparations
6vrigfdrsaljning
separat.
utgcirett segmentsom rapporteras
lngenav dessaverksamheter
rdrelsegrenar.
redovisasnedan:
resultatfdt 2006-12-31
Segmentens
Tkr
Fdrsaljningsintakler
Rdrelseresultat
Finansiella
intakter
kostnader
Finansiella
Resullatlore skalt
Skafieintiikt
Aretsresultat

HardvaraTjansler Infra
0
3 389
3 179
-510 -4881
0

dvrigl
244
0

Koncehen
6 812
-5391
7
-95
-5 479
40
-5 439

ochhar lntehaftnegraintakterunder2006
er underuppstartande
Inlrastruktur
Segmentel
fdr segmentenunder2006redovisasnedan:
Andraresultalposter
Tkl
Avskrivningar
av materlella
anlaggningstillgAngar
av immaleriella
Avskrivningar
anlaggningsUllgdngar
av engAngskaraktar
Kostnader

HardvaraTjanster Infia

ovrigl

26

193

00219

21
568

153
0

0
0

0
688

Koncernen

174
1 256

redovisasnedan:
Tillgangar
ochskl]lderisegmentenper 2006-12-31
Tkr
Tillgangar
Skulder
Invesreflngar

Hardvara
1 876
1 808
419

Tlanslet
16196
13537
4 651

Inlm
0
0
0

ovrigl
0
0
0

Koncemen
18071
15345
5070

tilEangareller
ingavasentliga
ar underuppstartande
och har per2006-12-31
Infraslruktur
Segmentet
sKut0et.
segment,
Koncernen
verkarendasti ett sekundart
sekundarasegmenlar geograliska.
Koncernens
ej redovisasnedan.
Svorige,varf6rnagonuppstallning

Not 6

Ersaftningtill revisorerna

Tkr
0hdingsPricewaterhouseCoopers
Revslonuppdrag
Ovrigt

Koncernen
2006
198
200
398

l\roderbolaget
2006
148
200
348

och bokldringen
samtstyrelsens
och
avsesgranskningen
av Arsredovisningen
[,4edrevisionsuppdrag
sorndetankommerbolagetsrevisorer
alt
direkliirensfdrualining,
ovrigaarbetsuppgitter
verkslallande
eller
vid sadangranskning
ellerannatbitredosomfdranledsav iakttagelser
utfdrasamtredgivniag
genomf6rande
av sAdana6vrigaarbetsuppgi{ler.
Sidan26

Kostnadertdr ersattningtill an$allda och styrelse

Not 7

Koncernen

Tkl

2006

l/loderbolaget
2006

pa kvinnor
ochmenhar
anstallda,
medf6rdelning
Medelantalet
uppgatt
lill
Kvinnor
N4an
tolatl

Ldnerochersathingarhar upPgatttill
Styrelse
Vorkstallande
direktdren
Ovrigaanstallda
Totalaldneroch ersafiningar
Socialaavgifterenligtlagoch a!'tal
- avgiftsbaseradplan)
(varavpensionskostnader
socialaavgifteroch
Iotala l6ner,ersaflningar,
pensionskostnad€r.
.
.
.
.
.

1

14
i5

0

225
225
1591
2 041

225
225
930
1 380

718
007)

(80)

275"9

t lt14

pensionsplaner.
ldr anstdlldaavseravgiftsbaserade
Samlligapensionskostnader
(Varav
tkr
VD
35 tkr)ochar
VD
uppger
till
71
f6r
styrelse
och
Pensionskoslnader
pensionsplaner.
avgillsbaserado
er 0 procentkvinnor.
Av styrelseoch ledandebefattningshavare
BidragJdrarbetskraftharerhellitsmed105tkr.
som ulfardades
1 juni
linnsfdr VD.VD har I 456641 aktieoplioner
IngetavgAngsvoderlag
1 juni 2006till 31 december2007,medldsenpris2,10kr'
2006och ldsenperiod

Sidan27

NotI

transaktioner
Nersteende

Bolagelhar per'1april2006idrviirvatell bolagfranDo Hellbom(VD)ochTomasRingsby
AB, org nr 556666-6250
(styrelseledarnot).
Bolagetsnamniir NordiskaStadndlstjenster
25%av iolalaantalet
Kdpeskilingenutgjordesav aklieri DO NetworksSverigeAB (molsvarande
i DO NetworksSverigeAB.Vi deitatiLlfiile utfardades18 913282
aklier)samtteckningsoptioner
Innehavaren
av varje
sl optioner.EJlerdettahar ingaoptionerutstaftsav moderbolaget.
lill
2,10
kronor.
(1)
uppgar
ny
aklie.
Teckningskursen
raifi
att
teckna
en
teckningsoption
ager
juna
ull
december
2007.
1
2006
31
i6per
med
ldsenperlod
Optionsprograrnmet
av allmenlaccepterad
har varderalstill nollkronormedanvandande
Teckningsoptionerna
anlaganden
har gjortsvid
(Black& Scholestorrnel).Fdljandevesentliga
verderingsmetod
berdkning
av vardetpa leckningsoptionerna:
- 1,8dre
- akiiekursvid ustallande
- 2,1 kronor
- aktiekursvid l6senav optionerna(medbeaktande
av andratkvotverde)
- volatiLitet
- 30%
-

-

Anla 3a/o

senasloldsendag- 31 december2007

i bolagetvartdrnagon
ingakravavseendeanstallning
Vilkorenldr optionernainnehAller
pa
personalkosinad
ej kommeratt uppsta.Vardotav optionemahar lagtstillldrvdrvsvardel
AB.
aktiernai NordiskaSladsnatstjanster
Optonernahar stalltsut till fdljandeledandebelattningshavare:
I456 641 st
och aklieagarer
Do Hollbom,VD,siyrelseledarnot
I456 641 st
och aktieagare:
TomasRjngsby,slyrelseledamot
vid arsski{iel.
under2006har ingenltisenav optlonerskeltvaddrsamtligaoptionerar uleslAende
hargjortsmed477 tkr. Inkdpav varorinom
av varorochtjansterinomkoncernen
Fdrsaljnjng
har integenereratnagrainternvinster'
har gjortsmed477 tkr. Inkdpenochldrsaljnlngen
koncernen
AB eli aklieegartillskolt
om 350tkr per30
har givildollerboagellT-cenleri Vairmland
lvloderbolaget
juni2006,100tkr per 3l okt 2006sarnt100tkr per31 dec2006.
AB etl aktieagartillskott
om 1.350tkr per31 dec2006.
har givltdoiterbolagel
Hemmanet
Moderbolaget
Do HellbomochTomasBingsbymedsammanlagt
har erhellitlenlran styrelseledamdierna
Koncernen
ar skulden1 395lkr.
1 395tkr. LAnenbeldperintemednagonranla.Per2006-12-31
harerhellilett lanlren lidigareagare360 HoldingAB om 500tkr. Lanotbel6perinte
I\,,loderbolagei
mednegonranta.Inkdpfran360 HoldingAB hargiortsmed262tkr. Ink6phar skelttill marknadspris.
per2006-12-31
uppgarlill762tkrSkulden
vilkendvertagits
lT-Cefteri VermlandAB hadeen sk!ld tilltidigareagareavseendeen rdrelsekredil,
avseendelT-Centeri VarmlandAB
av moderbolaget.
Skuldenuppgicktill 500tkr. Enligtfdruarvsavtal
kvittaldettalAnmot aklieri DO NetworksAB genom
har innehavarna
av lanetordran
av 7,56dre per akiie.
kvittningsemission
medon teckningskurs
har nAgon
Ovannaimdalan beldperintemednAgonranta.lvledhansyntagettiil vesenllighetskriteriet
pAovannamndalen
F6rlallotidpunkt
av skuldernaintesketlenligieltektivarantemetoden.
omrakning
ar2007-01-31.
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Not I
Tkr

Varulager
Moderbolaget
2006

KOnCernen

2000
2717

Handelsvaror

uppgarti I I 808tkr och bestarav postenhandelsvaror.
Denutgiftfdr varulagrelsorf kostnadsfdrts

NotlO lmmateriellaanlaggningstillgAngar
Tkr

Kundreqister Hvresraiiter

Ingeende
bokiordavarden
(nol T1)
fdrvarv
dotterldretag
Genorn
Avskrivnlng
enligtplan

159
-21

1 458
-154

1 617

138

x)@l

BoKiin varde

Totalt

byggtsupp underett
hargenominterntarbetesamtexternamarknadsloringskostnader
Kundregister
poster
se
ett
varde
vid fdrvarvsanalys,
har
dessa
asatts
f6rvarv
av
rdrelser
sa
anialar- | sambandmed
generar
fdruantas
i
framtiden
kunder
vilka
och
av
eil
anlal
akluella
Kundregisler
bestar
not 11.
genereraintakleravseendetj:insterinomsegmenleltjanstefdrsaljning.

Not 1l

F6rvarvav rdrelse

AB,en
i NordiskaSladsniitsljanster
16rv?irvade
koncernen100%av aktiekapiialei
Den1 april2OOO
med
inlakter
verksamheten
bidrog
medverksamheti Kadstad.Denidrv:irvade
bredbandsleverantdr
fdr perioden1 april2006till 31 december2006
pa 412tkr ochen nettofdrust om 35 tkr till koncernen
Nedanfdljeruppgifterom fdrvervadeneitolillgengar:
Tkr
Kundfordringar
Kundregister
Kassa
Uppskjuten
skaitkundregister
Banklan
Leverantdrsskuldet
kostnader
UoDluona
Kdpeskilling

Redovisalvdde i
Iiirvervatbolagf6rc
fiirvarvet
95
370
375
0

Justering
489
-137

,118
-155
352

Verkli$ varde
redovisatI
koncelnen
95
859
375
-419
-118
-155
500

till352tkr.Overvardet
enligtfdrvarvsanalysen
uppgtuenligiovansGende
Koncernmassigt
dveruarde
i sinhelhethi\n{6nstil\ den
kanhentiirast\ll olikatilgengss\agmenhar setitill vasent\ighetskriteriet
kundregister.
tjllgengen
immateriella

Sidrn29

f6rdelaspa idljandeposter(tkr)l
Kdpeskillingen
Likvidamedel
Aktieri DO NetworksSverigeAB
i DO NetworksSverigeAB
Akiieoptioner

0
500

Summa

500

I

'Antalaktiersomerlagts
var26 793816styckenmedkvotvarde0,00625.
sombetalning
AB vilketuppgicklill 500lkr harverderatsgenomen
Verderingav aktieri NordiskaStadsnattjanster
medidljandevasentigaantaganden:
kassallddesvardering
-

- 28%
skaitesalsbolagsskatt
lillve efter5ar-2%
genornsniltlig
kapitakostnad- 16%
har ulgjortlnderlag
samieli resjdualvarde
5 ars kassafldden

av allmantaccepterad
har vtirderatstill nollkronormedanvandande
Teckningsoptionerna
antaganden
hargjortsvid berdkning
(Black& Scholesformel).FdljandevAisentljga
varderingsmetod
pa
av vardet teckningsoPtionerna:
- 1,8dre
- aktiekurs
vid ustalande
- 2,1 kronor
- aktiekursvid ldsenav optionerna(medbeaktande
av andratkvotvarde)
' volatlilet- 30%
- ranla3%
- senasteldsendag- 31 decernber
2007

i lT-centeri Varmand AB,en dalorbutik
Den1 maj2006fdrvdrvadekoncernen100%av aktlekapilalel
verksamheten
bidrogmedintakterpa 3 633ikr ochen
i Karlstad.Def fdrvarvade
medverksamhel
f6r perioden1 maj2006till 31 docember2006.
om 504lkr ti I koncernen
nettofdrlust
Nedanldljeruppgifterom fdrviirvadeneitotlllgangar:

Tkr
lnvenlaner
Hyresrett
Lager,handelsvaror
Kundfordringar
Skatteiordringar
Upplupnainlakter
Kassaoch bank
Socialaavgifteroch skatter
OvrigaskuJder
kostnader
Uppl!pna
Uppski!tonskatthyresratt
Erlagdkontantkdpeskilling

Redovisatverdei
tiirvdrvatbolagf6re
fiirvarvet
251
0
355
38
t1
110
311
-8
'971
'36
0
6T

Justering
159

-45
114

Verklid varde
redovisati
xoncernen
251
159
355
38
t'1
110
311
-8
-971
-36
-45
't75

till 114lkr.Overvardet
Koncernmassigl
dvervardeenligifdrv?irvsanalysen
!ppgarenligtovanstAende
menharsetttillvesenllighetskriteriet
i sin helhethienfdrts
till den
kanhainfdras
till olikatillgangsslag
immateriella
tillgAngen
hyresratt.

Sidan30

av
i HemmanotAB, en leveranldr
koncernen100%av aktiekapitaiet
Den1 nov2006fdrvairvade
mol Interneltill boendeochverksammautanldrstorstader'Denfdrvarvade
bredbandsuppkopplingar
fiir
om 1 019lkr till koncernen
bidrogmedintaherpA807tkr ochen netloldrlust
verksamheten
perioden1 november2006till 31 december2006.
Nedanfdljeruppgifterom f6rvarvadeneltolillgangar:
Tkr
lnventarler
och installalioner
Kundregistor
Lager,handelsvaror
Kundfordringar
iordringar
Ovriga
Upplupnainlakler
Kassaoch bank
skattkundregisier
Uppskjuten
Langlrisliga
skulder
Leverantdrssk!lder
Ovriqaskulder
kostnader
[JooluDna
Kdpeskilling

Fedovisatvdde I
f6ruarvatbolagltire
fiirveruet
3 106
0
2374
490
478
1 100
111
0
-5774
-890
-24
-691
2A0

Juslering
599

-168

431

Verklid verde
redovisati
koncemen
3 106
599
2374
490
474
1 100
111
-168
-5 774
-890
-24
-691
711

ysenuppgarenliglovansleende
lill 431 tkr' Overvardet
enliglldrvarvsana
Koncernmassigt
overvZirde
I sln helhethenfdrtstillden
menhar selttillvasentlighelskriteriet
kanhanfdraslill olikatillgAngsslag
immateriella
ti lgangenkundregisler.
pAldljande
poster(tkr):
fdrdelas
Kdpeskilingen
Llkvidamede
Aktieri DO NetworksSverigeAB *

0
711

Summa

711

'Antal aktiersom erlagtssom belalningvar 113786384slyckenmedkvotvarde0,00625.
Varderingav aktieri HemmanelAB vilketuppgicklill 711tkr harvarderatsgenomen
medfdijandevasentliga
antaganden:
kassaflddesvardering
-

- 28%
skattesatsbolagsskatt
iillvaxte{ter5 dr - 27o
- 16%
genomsnittlig
kapitalkoslnad
har utgjortunderlag
samlett residualvarde
5 Arskassalldden

om -1 558tkr till
bidrogmedintakterpa 4 852tkr och en nettoidrlust
Dei6rvervadeverksarnheterna
koncernen
fdr perloden1april2006till 31 december2006.Om jdrvarvonhadeskettperden 1 januari
-7 487lkr.
intaikter
ha varit11770tkr och koncernens
nettoresultal
2006skullekoncernens
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- lnventarieroch installationer
Not 12 MateriellaanlaggningstillgAngar
Koncernen
2006

Tkr
Ingaende
bokl6rtverde
Inkdp
Utgaendeackumuleradeanskaffningsviirden

Moderbolagel

20!0

3 423
J 823-

Ingaende
avskrivningar
Periodens
avskrivningar
Utgaendeackumuleradeavskrivningar

361
361

-2.9

&

-215

Utgaendeboktiirt verde

-32

3_604

329

Not 13 Fdrutbetaldakostnaderoch upplupna intekter
Tkr

Moderbolaget

2006
Fdrutbetalda
hyror
Ovrigaposter
Summa

Not 14

n

F6rendring ieget kapital

i egetkapitaletelfinnsi rapponen"Koncemensfdr:indringar
i
Specifikatjon
dverfdrandringar
egetkapital",vilkenfiiljer n:irmastefterbalansr?ikningen.
Nedanpresenteras
fiiranddngeni moderbolagets
egrakapital.
FdrandringI moderbolagetseget kapital
/Tkn
Ingdendeeget kapital2005-12-01
Nyemission
Apporlemission
Fiktadnyemission
Biktadnyemission
Apportemission
(inbetall,menej reg.)
Nyemission
(lecknal,menej inbetalt)
Nyemission
Kostnader
fdr kapitalanskaf
fning
Periodens
resultat
Egetkapital2006-12-31

Akliekapital
503
167
25
711
2 237
1 8475 506

ove*!ls
lond
33;
144
275
1 342
1 108
-594
2 648

Peodens
fesullal

Summa
eget
kapilal

_
-3747
-3 747

503
500
200
300
711
3 579
2 955
-594
-3747
4 407
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AntalaKier
1 000
4 024
5 024
80 381448
26 793816
107175264
2 644 448
3 966672
113786384
113786384
227 572t68

Kvolvarde
100
100
100
0,00625
0,00625
0,00625
0,00625
0,00625
0,00625

669
17
25
711
711
1 422

1tl2 2006

357792 200

0,00625

2 236

1/122006
inbetalt)
Summaantal utomslaendeaktier
per 2006-12-31

295 535032

0,00625

1 447

880900000

04q9?!

Fdrendrinqi aktlekapitalet
av aktiekapital
Inbeialning
Nyemission

11122005
4t5 2006

Andringav kvofuarde
Apportemission

4t5 2006
4t5 2006

R ktadnyemission
R ktadnyemission

1210 2006
31/102006

Apportemissron

1/112006

(inbetallmenoj
Nyemission
registrerat)
(tecknatmenej
Nyemission

0,00625
0,00625

100
402
502
502
167

ll

iill139680412stycken
uppgAr
underperioden
antalaktier
Genomsnillligt
en sammansagningav aklierdar varie25-talaktierkomatl
underjanuarimanadgenomldrdes
aklie.
ulgdraen
Samtligaaklierar slamaktier.I sambandmedfdruarvav rdrelsekAn Do HellbomochTomas
se utgjordeen de av kdpeskillingen
AB, org nr 556666-6250)
Bingsby(NordiskaStadnatslianster
'18
teckningsoplioner
i DO NetworksSverigeAB.Vi deltatillfalleutfiirdades 913 282 st optioner'
ager
av varjeteckningsoption
Innehavaren
Elterdeitahar lngaoptionerutstdlltsav moderbolagel.
ldper
(1)
uppger
till2,10
kronor.
Optionsprogrammet
rlittatttecknaen ny aktie.Teckningskursen
har verderatsti I no I
medldsenperod 1 iuni2006till 3'1december2007.Teckningsoptionerna
(Black& Scholeslormel)
varderingsmetod
av allmantaccepterad
kronormedanvandande
har gjortsvid berakning
av vardetpAteckningsoptionerna:
Fdljandevasentiga anlaganden
- 1,8dre
- aktiekursvid ustallande
- 2,1 kronor
- aktiekursvid i6senav oplionerna(medbeaklande
av :indralkvolvarde)
- 30%
- volalilitet
- ranla3%
- senasteldsendag- 31 december2007
innehAller
ingakravavseendeanstallnng i bolagetvarldrnagon
Villkorenldr optionerrla
pa
har lagtstillldrvervsvardet
personalkoslnad
ej kommeratt uppsta.Vardetav optionerna
AB.
aktiernai NordjskaStadsnatstianster
Optonernahar st;illtsut till fdljandeledandebelattningshavarel
ochaklieagare:
9 456 641 st
Do Hellbom,VD, styrelseledamot
och aktieegare:
I 456 641 st
TomasRingsby,slyrelseledamot
Under2006har ingenl6senav oplionerskettvarfdrsamtligaoptionerar ltestaendevid arsskiftet.
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Not 15 Likvidamedel
Tkr

Koncernen I\,,loderbolaget
2006
2000

Kassaoch bank

3754

3 634

3754

3 634

ingarfdljande:
I likvidamedelI kassaflddesanalysen
Kassaoch bank,varav50lkr er sparradebankmedel

Noi 16 Upplupnakostnaderoch fdrutbetaldaintakter
[,loderbolaget

Tkl

2000
348
246
74
50

Uppupetkonsultarvode
F6rskottsfakturering
kostnader
Personakelaterade
Uppupetrevisaonarvode
Ovrigaposter
Summa

_l_05
823

och andraskulder
Not 17 Leverant6rsskulder
Tkr
Leverantdrsskulder
Fdrskollsfakturering
Socialaavgifteroch andraskatter
Upplupnakoslnader
Summa

KOnCernen
2006
4 796
658
310
930
6 694

medbokf6rda
ochandraskulderbeddmsdvorensstamma
DelverkligavardetpA leverant6rsskulder
varden.

Nol 18 SHlldasekerheteravseendeegna skulder samt Ansvarsfdrbindelser
Tkr
Fiir egnaavsattningaroch skulder
Fdretagsinteckning,
360 Holding
Fdretagsinleckning,
VermlandsProvinsbank
Fdretagsinleckning,
Swedbank
Fdretagsinieckning,
A mi
Fdretagsinteckning,
Nutek
Spdrrademedelpe bankkonto
Summastelldasakerheler

KOnCetnen
2006
750
500
4 025
2 200
1 050
50

L4odelbolaget

2000
750-

5;

_800

Ansvarsliirbindelser
Borgensataganden
SummaArsvarsJdrbindelser
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Not.19 Andelaridotterfdretag
I\,,loderbolaqet

Oronr

Sate

AB
NordiskaStadsnatsljenster
AB
i Varmland
lT-Center
AB
Hemmanet

556666-6250
556611-6124
556640-0585

Karlslad
Karlslad
UmeA

Tkr
NordiskaSladsnatstjanster
lT-CenteriVdrmland
AB
Hemmanet
Summa

Kapitalandel(%)
100
100
100

Anlalaktier Redovisat
Kapital- Rdslrattsvarde
a n d e l % andel%
500
1
000
100
100
725
1 020
100
100
2 061
100 571095
100
12B6

IVloderbolagel
2006

Tkr

0
175
500
350
100
711
100
1 350

bokidrtvarde
Ingaende
Fdrvarvav andelari ll-CenteriVarmlandAB
AB
Fdrvervav andelari NordiskaStadsnatsljanster
AB
i
Varmland
lT-Center
Aktiedgartillskott
lskottlT-Centeri Varmand AB
Aktieagarti
Fdrvarvav andelari HemmanetAB
lT-Centeri ViirmlandAB
Aktieagartillskott
HemmanetAB
Aktieagartillskott

3286

UtgeendeboKii verde

Not 20

ResultatPer aktie

F6rc ubpedning
Resultaiper akiieldre ulspadningberaknasgenomattdet resultatsom ar hanfd igt till
antaluleslaendeslarnaklierunder
akieegaredivlderasmedett vagigenomsnittligt
mode.fdrelagets
penooen,
ahieagare
somar hanldrligttitlmodertdretagets
ResLJllat

-5 439

stamaklier(tusental)
anlalutestAende
Vagigenomsnittligt

139680

Besultatper aktiei kronorfdreutspadning

-0,04

Eftel uEpedning
justerasdet vagdagenomsnitUiga
antalel
av resultaiper aktieeJlerutspadning
Fdrbereknlng
har
potentlella
Ivloderldrelaget
stamaktier.
av
samuiga
siamaklierJdrutspadningseffekten
ulestaende
gdrs
en
Fdr
aktieopiioner
aktieoptioner'
potentiella
med
utspddningsettokt:
stamaktier
en kategoriav
bereknl;gav det antalaktiersom kundeha kdptstillverkliglvdrde(bereknaisom aretsgenomsnitlliga
det moneteravardetav de
aktier),fdr ett beioppmotsvarande
fdr moderfdretagets
marknadapris
Detantalakliersom beraknasenliglovan
aktieoptioner.
som ar knutnatill uteslaende
teckningsr:itter
utn!'ttjas
jamJorsmeddel antalakliersom skulleha ltfardatsunderanlagandeatt aklieoptionorna
akteagare
lill moderfdretagels
Sesultalsom er hanfdrligt

-5 439

stamaktier(lusental)
antalutestAende
Viigtgenomsniltligt

139680

(t!sental)
Aktieoplloner
Resuliatper aktiei kronorefterutspadning

1 89 1 3
-0,04

Sidan35

och andratordringar
Not 21 Kundtordringar
KOncemen
2006

Tkr
Kundfordringar
i lordringar
fdrv?irdeminskning
I\,4inus:
reservering
- nelto
Kundiordringar
koslnadoroch upplupnaintekter
Fdrutbelalda
avseendetecknatmenei inbeialtkapltal
Fordringar
fordringar
Ovriga

1 869
-155
1714
1412
2 955
447
6 528

medbokf6rda
beddmsdverensstemma
ochdvriga{ordringar
DetvorkligaverdetpAkundfordringar

Not22 Upplening
KOnCernon

Tkr

2006

Langfristig
AlmiFdretagspartner
Nutek
BankEn

1 503
200
1 360
3 063

Korlfristlg
Checkrekningskredit
AlmiFdretagspartner
Nutek
BanklAn
(nol8)
Lan narstaende

883
100
1 380
2 211
5271

om tolalt7 775tkr. Sakerhetfdr
Sakerhetldr Almi,Nuteksaml banklanutgdrsav fdreiagsinteckning
om 750tkr.
utgdrsav ldretagsinleckning
750tkr av |entill nerstaende
(Bank,NulekochAlmi)var 5,5%
fdr lenfrAnkredilinstitut
Eiiektivrantaper 2006-12-31
beldperutanranta.
Lentill narstaende
(itkr):
16rlAnglristig
upplaningar Jdl,ande
Fdrfallolid

lnom1 ar:

5 271

Mellan2-4ar:

2 765

Efter5 ar:

294

med
bed6msiiverrensstdmma
och lAntill narstaende
Verkllgavardenpe lenfrankreditinstitut
varden.
bokfdrda
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Not 23 Finansiellaintekter och kostnader
Tkr
FinansiellainteKer
avseendelikvidamedel
Ranteinlaher

Koncernen
2006
7
7

Finansiellakoslnader
FantaBanklAn

Not 24 Skatt
Tkr
Aktuellskatt
uppskjltonskail
Akluellskatt:
Resultatfdreskatl

Koncetnen
2006
0
40
2006
-5 479
1 534
-1
37
40

beraknadenligtnationellaskattesatser
lnkomstskatt
intakler
Ej skatlepliktiga
kostnader
Ej avdaagsgilla
skattavseendelemporeraskillnader
Uppskjuten
skatlefordran
fdr vilkaingenuppskiuten
underskott
Skaflemassigt
redovisats
Skatlekosinad

-1 498
40

skalteskulder:
Uppskjutna
- Uppskjuina
efter12 manader
skatteskulder
som kan utn)4tjas

2006
-317

BruttolbrAnd$ngavseendeupps\uha ska\terar en\g\ \b\ande:

2!0q

balans
Ingeende
(not11)
Okninggenomrdrelsetdrverv
U&aendebalans

0
-317
-317

anleggningstillgangar.
skatt3501krpa immateriella
avseruppskiuten
uppskjutenskatteskuld
somdet
i den utstrackning
underskottsavdrag
redovisasJdrskaftemassiga
skattelordringar
Uppskjutna
redovisado
vinsler'
Koncernen
genom
beskatlningsbara
framtida
ar sannoliktatt de kantillgodogdras
till 5 350tkr'
lill 1.498tkr avseendefdrlusleruppgaende
uppgAende
skattefordringar
inleuppskjutna
vinst.
beskattningsbar
mot
lramtida
somkan ulnyttjas

Sidan37

Not 25 Handelserefter balansdagen
tjanstersom
av neraliggande
av Villafiberochfdrsdlining
Denrdrelseavseondeinstallation
lidigaredrevsav DO Nehvo*sSverigeAB har perden 1 januari20076verf6rlstill dotterbolaget
AB.
NordiskaStadsnatstianster
pAett positivtsatt.
har under2007utuecklats
i NordiskaSladsnatstjdnster
Verksamheten
Vidarehar
Bolagethartecknatett antalnya kontraktavseendebr€dbandstianster.
bolagetunderdetfdrstakvarlalel2007tecknatdver300 kontraktmodfaslighetsagare
tjenster.
av villafibersaml nadiggande
i Karlstadskommunavseendeinslallation
,astighetsegare
om att lecknaytlerligarekonlrakt
lT-cent€riVermlandAB sA pegerfdrhandlingar
I dotlerbolaget
Bolagels
styrelsefdrvanlarsig elt
av herdvaratill butikskedjefdrelag.
avseendefdrselining
positi\4resultalfdr 2007.
har underdetfdrstakvarlalelvisalett fortsatt
DotlebolagetsHemmanetAB:sverksamhet
J6ratl lackafdrlusleri
har
lamnal
en
kapitaftackningsgaranti
Moderbolaget
minusresultat.
kvartaltvAunder2007
ler
lull
effekl
i
som uppstartats
bolaget.Del rationaliseringsprogram
samtsenkla
ochomkostnader
Detlainneberkraftigtminskadepersonalkostnader
pAg&en dversynav HemmanetAB:slramlida
lralikavgiller.
Uldverrationaliseringsprogram
av tenkbarakunderlangres6derut
strategi.Ett resulialav detla?iratt bolagetinlettbearbetning
till en hel kommuns
i Sverigevilketkan resulterai en storreoffertavseendeADsL-anslutning
innevanare.
om 2 miljonerkronor.
Underdet16rstakvartalethar bolagetgenomfdrten riktadnyemission
en sammanslagning
av aktierdar varje25_talaktiorkomatt utgdra
Underjanuarimenadgenomfordes
en aktie.
den 15 mars2007.
I\roderbolaget
noteradespe Aktietorget

Sidan38

Not 26

Finansiellriskhantering

f6r en mangdolikafinansiellarisker:
En koncernutsats vanligtvisgenomsin verksamhet
och kassall6desrisk.
prisrisk),
likviditetsrisk
kreditrisk,
(inklusive
och
valularisk,reinterisk,
marknadsrisk
Jasbtalerdockvarjear en skriilliglinanspolicy
Styrelsen
har ingencentraliinansavdelning.
Koncernen
kreditrisk
sAsomvalutarisk'ranterisk,
omraden,
och
fdr
specilika
riskhanleringen
den
6vergripa;de
Jdr
samtplaceringav dverlikvidilet.
beldperutanrentadarav
Lanentill aktieegare
Koncernen
harexternalan samtlanfrenaktieaigare
som lag i bolaget.
beddmsranterisken
g6rstill u andet'
Koncernen
ubattsendast16rleg valutariskdAmindteinkbpellertdrsailjningar

kunderinteuppfyllersinaetaganden'detvill sagaall
ar riskenatl koncernens
Kundkreditrisken
beraIninqeierha|]sldrhundfordringar.Koncemenskunderkledilkontlo||erasVafuidinlormaiionom
Koacemensamarbetar
kundern;sirnansellaslallnrnginhamtastranolikakreditupplysningsfdreiag
fdr att begransakundkreditrisken
medkredilinkassotdretag
viket innebaratt innehatilrackliga
av likvidiletsrisken
i hanteringen
Koncemenhar en fdrsiktighet
likvidamedelsamta!4aladekreditm6iligheter.
placeringar
lnle
da koncernen
har ingenprisrskavseendeaklierochandrakortiristiga
Koncernen
inneharsadanaplaceringar.
idr bolagetbeddmeratt det ejiinns nagonriskfdr att bolageteiar goingconcemmot
Ledningen
l
kosinadsbesparingar
samt fdrvaintade
vld Arsskiftet
som genomJordes
av den nyemission
bakgru-nd
planelade
verKsamnetsgrenal,
tdrelsersamtnya
fdrvarvade
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BemlhHarnesk

>-tr___
Do Hellbom

direktdr
Verkstellande

den28april2007.
haravgivits
Minrgvisionsberaftobe
a--1'
/'

z-z

*%.__-

Jan Nystrdm
rovisor
Auktoriserad

Sidan40

Ohrlings

Revisionsberiittelse
i Do Networks Sverige AB (publ')
Ti ersstiimman
Orgrf 556692-3248
och bokftfuingensarntstyrelsensoch verkstallandedirektdrens
Jaghar graiskat arsredovisningen
samt
2005-12-01-2006-12-31
litrvaltningi Do NetworksSverigeAB fdr r?ikenskapsAret
och
Det
zir
styrelsen
2006-04-01-200612-31.
ftir
rijkenskapsaret
koncemredovisningen
och liir att
och
ffirvaltningen
{ijr
rakenskapshandlingama
har
ansvaret
verkst?illandedireLlitren som
intemationella
samt
lbr
att
av
e$redovisningen
ar$edovisningslagentill?impasvid upFaftandet
tillijmpas vid
IFRS sedanade antagitsav EU och arsr€dovisningslagen
redovisningsstandarder
uppreftandetav koncerffedovisningen.Mitt ansvarZiratt uttalamig om ,rsredovisningen'
och ftjflaltningen pa grundvalav min revision.
koncemredovisningen
Revisionenhar utldrts i enlighetmed god revisionssedi Sverige.Det innebiirattjag planeratoch
genomffirtrevisionenfbr att medh6g men inte absoluts?ikerhetlijrsaka mig om att
inte inneh6llerv?isentligafelalligheter. En revision
arsredovisningenoch koncemredovisningen
innefattaratt granskaett uwal av underlagenftfubeloppoch annaninformationi
och stlrelsens
iitenskapshandlingama.I en revision inger ocksaatt prdva redovisningsprincipema
uPpskattningar
de
betydelsefulla
dem
samt
att
bedijma
tillzimpning
av
direktiirens
och verkstiillande
och
gjort
a$redovisningen
Ilzir
de
uppdttat
direktiiren
som st,.relsenoch verkste ande
och
saintatt utvarde€ den sarnladeitformationen i arsredovisningen
koncerrlJedovisningen
jag
ganskat
har
koncerffedovisningen.Somunderlagliir mitt uttalandeom ansvarsfrilet
viisentligabeslut,atgairderoch fttrhe[andeni bolagetftjr att kunnabeddmaom negon
eller verksfillande dircktiiren :ir ersattningsskyldigmot bolaget.Jaghar aven
sb,Telseledamot
granskatom ndgonstlrelseledamoteller verkstalhndedirek6ren pe afitat satthar handlati strid
eller bolagsordningen.Jagaiser att min revision ger
medaktiebolagslagen,ersredovisningslagen
mig rimlig grund ftir mina uttalatden nedan.
och ger endttvisande bild av
har upprattatsi enligh€tmed Anredovisningslagen
A,rsredovisningen
Koncenfedovisningen
god
i
Sverige.
med
redovisningssed
i
enlighet
och
staillning
bolagetsrcsultat
de antagitsav EU
IFRS
sidana
redovisningsstandarder
har uppriittatsi enlighetmed intemationella
och
sdillring.
av
koncemers
resultat
och &sredovisningslagenoch ger en dttvisande bild
6wiga delar.
och koncernredovisningens
Fdrvaltningsbedttelseniir fiirenlig med grsredovisningens
liir moderbolaget
Jagtillstlrker att arsstammanfaststallerrcsultatrij.kringenoch balansra.kningen
och
i
fiirvaltningsbereftelsen
enligt
ffirslaget
i
moderbolaget
liirlusten
och ffir koncemen,behandlar
rekenskapsaret.
ftir
direkdren
ansva$frihet
beviljar st)'relsensledamdteroch verkst:illande
Karlstad den 28 april 2007
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JanNystrdm
Aukoriserad revisor

