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Den 26 juli 2020 offentliggjorde Danir Resources AB, organisationsnummer 559110-7346 (”Danir Resources”), att
Danir Resources ingått avtal med Rödgladan AB (Björn Örås), Sara Örås, Caroline Örås och Jenny Pizzignacco
(de tre senare är Björn Örås döttrar) om att förvärva deras totalt 10 864 300 A-aktier och 10 844 757 B-aktier i
Poolia AB (publ), organisationsnummer 556447-9912 (”Poolia” eller ”Bolaget”), motsvarande 46,5 procent av
aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia, för 5,87 kronor per aktie. Den 11 september 2020 erhölls
konkurrensmyndighetstillstånd till förvärvet. Därmed förvärvade Danir Resources aktierna och budplikt uppkom för
Danir Resources. Den 11 september 2020 lämnade Danir Resources därför ett budpliktsbud till aktieägarna i Poolia
avseende samtliga aktier i Poolia i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”).
Danir Resources är ett dotterbolag till Danir AB (tillsammans med dotterbolag, ”Danir”).
Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 3 § lagen
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Registreringen och godkännandet innebär inte någon garanti från Finansinspektionen
att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga.
Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för
erbjudandehandlingens offentliggörande. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara
korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt takeover-reglerna eller tillämplig lag, avser inte
Danir Resources, och åtar sig ingen skyldighet att, offentliggöra uppdateringar, revideringar eller tillägg av
informationen i denna erbjudandehandling. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning
av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.
Informationen om Poolia på sidorna 18 – 50 är baserad på information som offentliggjorts av Poolia och har
granskats av Poolias styrelse. Danir Resources garanterar därför inte att informationen häri avseende Poolia är
korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Med undantag för
där det uttryckligen anges att så har skett har ingen information i denna erbjudandehandling granskats eller
reviderats av revisorer.
Vissa siffror i denna erbjudandehandling kan ha avrundats. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte
summerar korrekt.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås i samband med Erbjudandet. För Erbjudandet gäller
Nasdaq Stockholms takeover-regler och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeoverreglerna. Danir Resources har, den 22 augusti 2020, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden, åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa takeover-reglerna och att underkasta sig de
sanktioner som Nasdaq Stockholm kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Danir Resources
informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm den 11 september
2020. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt,
med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ytterligare information och var den finns
I samband med Erbjudandet har Danir Resources upprättat denna erbjudandehandling vilken har godkänts av
Finansinspektionen. AKTIEÄGARE I POOLIA UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I DESS HELHET LÄSA DEN
AV FINANSINSPEKTIONEN GODKÄNDA ERBJUDANDEHANDLINGEN, SAMT EVENTUELLA TILLÄGG
DÄRTILL, EFTERSOM DEN INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION SOM AKTIEÄGARNA BÖR BEAKTA INNAN
DE FATTAR BESLUT OM ATT ÖVERLÅTA SINA AKTIER. Investerare och värdepappersinnehavare kan erhålla
en kopia av erbjudandehandlingen utan kostnad samt vissa andra relaterade dokument på www.danir.se/poolia
samt på www.sebgroup.com/prospectuses. Ingen annan del av Danirs hemsida eller annan offentliggjord
information är införlivad häri.
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Framtidsinriktad information
Information i denna Erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information
om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad
information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord såsom ”bedöms”, ”avses”,
”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida
förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Danir Resources kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Danir Resources har ingen skyldighet, och åtar sig ingen
sådan skyldighet, att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Restriktioner
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars
deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Distribution av denna erbjudandehandling och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av denna information skickas
således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från
någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar denna information (inklusive, men inte begränsat till,
förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om,
och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av
värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Danir Resources avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig
lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte, och denna erbjudandehandling får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till,
och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet,
distribution av denna erbjudandehandling eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga
lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att
någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
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Erbjudande till aktieägarna i Poolia
Den 26 juli 2020 offentliggjorde Danir Resources att Danir Resources ingått avtal med
Rödgladan AB (Björn Örås), Sara Örås, Caroline Örås och Jenny Pizzignacco (de tre senare
är Björn Örås döttrar) om att förvärva deras totalt 10 864 300 A-aktier och 10 844 757 B-aktier
i Poolia, motsvarande 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia, för 5,87
kronor per aktie. Den 11 september 2020 erhölls konkurrensmyndighetstillstånd till förvärvet.
Därmed har Danir Resources förvärvat aktierna och budplikt har uppkommit för Danir
Resources enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Den 11
september 2020 lämnade Danir Resources ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Poolia.
Poolias B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
Danir Resources erbjuder 5,87 kronor kontant för varje aktie i Poolia.1
Erbjudandet innebär en negativ premie om:
•

4,1 procent jämfört med slutkursen 6,12 kronor för Poolias B-aktie på Nasdaq Stockholm
den 10 september 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och

•

5,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Poolias B-aktie på
Nasdaq Stockholm under den senaste månaden till och med den 10 september 2020.

Danir Resources kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller förlänga acceptfristen.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Poolia till cirka 274 miljoner kronor.2
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 16 september 2020 och avslutas den 14 oktober
2020.
Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

Vissa närståendeförhållanden
Eftersom Danir Resources efter förvärvet av familjen Örås aktier har mer än hälften av rösterna
i Poolia omfattas Erbjudandet av bestämmelserna i avsnitt III i Nasdaq Stockholms takeoverregler. I de bestämmelserna föreskrivs bl.a. att Poolias styrelse är skyldig att inhämta och
offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Om Poolia betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Poolia, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning
av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som
resulterar i att värdet per aktie i Poolia minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
2
Baserat på 46 636 868 utestående aktier.
1

5

Uttalande från styrelsen i Poolia
Styrelsen för Poolia rekommenderar Poolias aktieägare att inte acceptera Erbjudandet.3
Rekommendationen stöds av ett utlåtande från Erik Penser Bank AB (publ).

Danir Resources aktieägande i Poolia
Danir Resources innehar 10 864 300 A-aktier och 10 844 757 B-aktier i Poolia, motsvarande
46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia, vilka förvärvats genom avtal
med Rödgladan AB (Björn Örås), Sara Örås, Caroline Örås och Jenny Pizzignacco.
Utöver de ovan angivna förvärvade aktierna kontrollerar varken Danir Resources eller
närstående några aktier i Poolia, eller andra finansiella instrument som ger en finansiell
exponering motsvarande ett innehav av aktier i Poolia. Utöver de ovan angivna förvärvade
aktierna har varken Danir Resources eller närstående förvärvat några aktier i Poolia under de
sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande eller fram till dagen för denna
erbjudandehandling.

Due diligence
Danir Resources har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Poolia inför
Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Inga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppställs.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Danir AB, som är moderbolag till
Danir Resources, kommer att, med befintliga medel och kreditfaciliteter, vid behov tillföra Danir
Resources erforderligt kapital för Erbjudandets genomförande.

Uttalande av Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet AMN 2020:28 beviljat Danir Resources dispens från
skyldigheten att rikta Erbjudandet till aktieägare i Poolia med hemvist i jurisdiktioner utanför
EES. Det fullständiga uttalandet finns tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se.

Inlösen och avnotering
För det fall Danir Resources, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, trots ambitionen
att inte öka sitt ägande ytterligare blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av
aktierna i Poolia avser Danir Resources att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i

Poolias styrelseordförande Björn Örås och styrelseledamoten Jenny Pizzignacco har båda sålt sina aktier i Poolia till Danir Resources. De har därför på
grund av intressekonflikt inte deltagit i Poolia-styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet.
3
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syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Poolia. I samband härmed avser Danir
Resources att verka för att Poolias B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Danir Resources har anlitat Vinge som legal rådgivare.
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Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Björn Örås startade Poolia 1989 och som långsiktig entreprenör var det viktigt för honom att
finna en ny långsiktig huvudägare med branschkunnande som kan utveckla Poolia vidare.
Danir Resources är dotterbolag till Danir AB, som ägs av familjen Dan Olofsson. Danir
Resources har ett betydande minoritetsägande av Lars Kry, tidigare koncernchef i
börsnoterade Proffice, och Martin Hansson. Båda har bred erfarenhet av
bemanningsbranschen. Danir Resources äger sedan tidigare konsultmäklaren A Society som
omsätter motsvarande som Poolia.
Den 26 juli 2020 träffade Danir Resources och familjen Örås avtal om att Danir Resources
skulle köpa familjens aktier i Poolia, motsvarande 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent
av rösterna i Poolia, för 5,87 kronor per aktie. Den 11 september 2020 erhölls
konkurrensmyndighetstillstånd till förvärvet.
”Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som
långsiktig huvudägare i Poolia. Vi är helt nöjda med att ha förvärvat familjen Örås aktier och vi
har inte någon ambition att ytterligare öka vår ägarandel. Vår vilja är att fortsätta driva Poolia
som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare. Jag har länge följt Poolia och
alltid varit imponerad över det som åstadkommits. Vi ser stor potential i en än mer dynamisk
arbetsmarknad i framtiden där Poolias befintliga och nya tjänster kommer ha en stor
efterfrågan. Vi kommer vara en engagerad och aktiv ägare och verka för att fortsätta bygga ett
framgångsrikt bolag”, säger Lars Kry, delägare i Danir Resources och tänkt att bli ny
styrelseordförande i Poolia.
Danir Resources uppskattar den viktiga roll som Poolias anställda spelar. Danir Resources
avser att bygga vidare på den utveckling som Poolia haft och ta tillvara de nya möjligheter
marknaden ger kommande år. Danir Resources ser ägandet i Poolia som ett strategiskt
innehav med ett mycket långsiktigt perspektiv. Danir Resources avsikt är att inga väsentliga
förändringar avseende Poolias ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för
sysselsättningen och verksamheten på de platser där Poolia bedriver sin verksamhet ska ske.
Erbjudandet avses inte heller medföra några väsentliga förändringar avseende Danir
Resources ledning eller anställda.
I övrigt hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av Danir
Resources med anledning av Erbjudandet. Informationen avseende Poolia på sidorna 18 – 50
i denna erbjudandehandling har, i enlighet med uttalandet på sidan 51, granskats av Poolias
styrelse. Styrelsen i Danir Resources försäkrar att, så vitt styrelsen känner till, de uppgifter
avseende Danir Resources som förekommer i erbjudandehandlingen överensstämmer med
de faktiska förhållandena.
15 september 2020
Danir Resources AB
Styrelsen
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Uttalande från Poolias styrelse
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Fairness opinion från Erik Penser Bank
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Danir Resources erbjuder 5,87 kronor kontant för varje aktie i Poolia. Erbjudandet värderar
samtliga utestående aktier i Poolia till cirka 274 miljoner kronor.4
Danir Resources kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller förlänga acceptfristen.
Om Poolia betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Poolia,
för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett,
eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan
liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i Poolia minskar, kommer vederlaget
i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Inga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppställs.

Accept av Erbjudandet
Direktregistrerat innehav
Aktieägare i Poolia vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”)
och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 16 september
2020 till och med den 14 oktober 2020 klockan 17.00 CEST underteckna och skicka in en
korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:
SEB
Emissioner AB03
SE-106 40 Stockholm, Sverige
Anmälningssedeln måste sändas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert i god tid före sista
anmälningsdag för att kunna vara SEB Emissioner tillhanda senast klockan 17.00 CEST den
14 oktober 2020.
VP-konto och aktuellt antal aktier i Poolia framgår av den förtryckta anmälningssedel som
sänts ut tillsammans med anvisningar för att ta del av denna erbjudandehandling till
direktregistrerade aktieägare i Poolia. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta
uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.
Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i Poolia vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan
förvaltare, erhåller varken anvisningar för att ta del av denna erbjudandehandling, förtryckt
4

Baserat på 46 636 868 utestående aktier.
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anmälningssedel eller förfrankerat svarskuvert. Sådana aktieägare ska kontakta sin förvaltare
för att erhålla en kopia av denna erbjudandehandling. Accepter ska ske i enlighet med
instruktioner från förvaltaren.
Pantsatta innehav
Är aktier i Poolia pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren
underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs.
Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier
när dessa ska levereras till Danir Resources.

Erbjudandehandling och anmälningssedel
Denna erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på följande webbplatser:
Danirs transaktionswebbplats (www.danir.se/poolia) och SEB:s webbplats för prospekt och
erbjudandehandlingar (www.sebgroup.com/prospectuses).
Ingen annan del av Danirs hemsida eller annan offentliggjord information är införlivad häri.

Acceptfrist
Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 16 september 2020 och avslutas den 14 oktober
2020.

Bekräftelse av accept och överförande av aktier i Poolia till spärrade VP-konton
Efter det att SEB Emissioner mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälningssedel kommer
aktierna i Poolia att överföras till ett för varje aktieägare i Poolia nyöppnat spärrat VP-konto,
ett så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar
det antal aktier i Poolia som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som
utvisar det antal aktier i Poolia som inbokats in på det nyöppnade spärrade VP-kontot.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i Poolia har inte rätt att återkalla sin accept av Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen. Utbetalning av vederlag
sker genom att de som har accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet
är förvaltarregistrerat sker redovisning via respektive förvaltare.
Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto.
Aktieägare som inte har ett avkastningskonto anslutet till sitt VP-konto, eller vars
avkastningskonto är ett bankgiro- eller plusgirokonto, erhåller vederlag enligt anvisningar på
utsänd avräkningsnota. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Poolia ut från
det spärrade apportkontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det
spärrade VP-kontot skickas inte ut.
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Observera att även om aktierna i Poolia är pantsatta sker utbetalning till
avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

Inlösen och avnotering
För det fall Danir Resources, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, trots ambitionen
att inte öka sitt ägande ytterligare blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av
aktierna i Poolia avser Danir Resources att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i
syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Poolia. I samband härmed avser Danir
Resources att verka för att Poolias B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Övrig information
SEB är mottagande institut i Erbjudandet, vilket innebär att SEB utför vissa administrativa
tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar
Erbjudandet (en ”Deltagare”) betraktas som kund hos SEB. Vid accept av Erbjudandet
betraktas en Deltagare som kund endast om SEB har lämnat råd till Deltagaren eller annars
har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet, eller om Deltagaren har
accepterat Erbjudandet via SEB:s kontor, internetbank eller telefonbank. Om en Deltagare inte
betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken
så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande
Erbjudandet. Varje Deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter
och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

Viktig information rörande NPID och LEI
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare
från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en
värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om
registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt
NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet.
Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NIDnummer behövs samt att SEB kan vara förhindrade att utföra transaktionen åt personen i fråga
om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som
behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden.
Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på följande webbplats: www.gleif.org/en/aboutlei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som enbart har
svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens
personnummer. Om personen i fråga har flera, eller annat, medborgarskap än svenskt kan
NID-numret vara ett annat. De som avser att acceptera Erbjudandet uppmanas att ansöka om
registrering av en LEI-kod (juridisk person) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysisk person) i
god tid då denna information måste finnas med på ansökningsblanketten.
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Information om personuppgiftshantering
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter, t.ex. namn, adress
och personnummer, till SEB, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Personuppgifter som tillhandahålls SEB kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning
som krävs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än
kunder kan också komma att behandlas. Personuppgifter kan också komma att behandlas i
datasystem hos företag som SEB samarbetar med. Adressuppgifter kan komma att erhållas
av SEB genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För ytterligare information
om SEB:s behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se SEB:s hemsida
(www.sebgroup.com/sv/site-assistance/integritetspolicy).

Frågor om Erbjudandet
Vid frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta SEB på telefonnummer 08-639 27 50.
Information finns också tillgänglig på SEB:s webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar
(www.sebgroup.com/prospectuses)
och
på
Danirs
transaktionswebbplats
(www.danir.se/poolia).
Ingen annan del av Danirs hemsida eller annan offentliggjord information är införlivad häri.
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Information om Danir, finansiering av Erbjudandet och aktieägande i Poolia
Danir och Danir Resources
Danir Resources AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559110-7346 och
säte i Malmö. Bolagets adress är Dockplatsen 1, 211 19 Malmö. Danir Resources är ett
dotterbolag till Danir AB. Övriga två ägare är Lars Kry och Martin Hansson. Danir Resourceskoncernen omsatte 2019 cirka 1,7 miljarder kronor. Per den 31 december 2019 hade Danir
Resources-koncernen ett eget kapital om 45 miljoner kronor. Danir Resources äger sedan
tidigare konsultmäklaren A Society AB, med en omsättning motsvarande Poolias. Danir AB är
ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556432-7111 och säte i Stockholm. Bolagets
adress är Dockplatsen 1, 211 19 Malmö. Bolaget bildades 1986 av Dan Olofsson och har
sedan dess drivit verksamhet primärt inom konsultverksamhet inom IT och teknik. Danir AB
ägs av Dan Olofsson med familj via Danir Development AB. Danir AB utvecklar och driver
långsiktigt kunskapsintensiva företag i en entreprenöriell miljö. Koncernen har drygt 5 000
anställda i 15 länder och omsatte 2019 6,4 miljarder kronor. Per den 31 december 2019 hade
Danir Development-koncernen utifrån bokförda värden på tillgångarna ett eget kapital om cirka
1,4 miljarder kronor. Utifrån marknadsvärden på tillgångarna är eget kapital väsentligt större.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Danir AB, som är moderbolag till
Danir Resources, kommer att, med befintliga medel och kreditfaciliteter, vid behov tillföra Danir
Resources erforderligt kapital för Erbjudandets genomförande.

Danir Resources aktieägande i Poolia
Danir Resources innehar 10 864 300 A-aktier och 10 844 757 B-aktier i Poolia, motsvarande
46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia, vilka förvärvats genom avtal
med Rödgladan AB (Björn Örås), Sara Örås, Caroline Örås och Jenny Pizzignacco.
Utöver de ovan angivna förvärvade aktierna kontrollerar varken Danir Resources eller
närstående några aktier i Poolia, eller andra finansiella instrument som ger en finansiell
exponering motsvarande ett innehav av aktier i Poolia. Utöver de ovan angivna förvärvade
aktierna har varken Danir Resources eller närstående förvärvat några aktier i Poolia under de
sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande eller fram till dagen för denna
erbjudandehandling.
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Information om Poolia
Följande är en sammanfattande beskrivning av Poolia. Informationen om Poolia på sidorna 18
– 50 i denna erbjudandehandling är baserad på Poolias årsredovisning för 2019, 2018 och
2017 och delårsrapporten för januari till juni 2020, samt information från Poolias hemsida,
www.poolia.se, om inget annat anges.

Verksamheten i korthet
Poolia AB (publ) är ett bemannings- och rekryteringsföretag vars affärsidé är att hjälpa företag
och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Verksamheten
bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Koncernen har 2 500 anställda i fyra
länder och omsatte 2019 1,7 miljarder kronor.
Poolia erbjuder sina kunder – inom såväl privat som offentlig sektor – beprövade och
kvalitetssäkrade processer samt ett professionellt partnerskap i bemanningsfrågor. Poolias
kärnverksamheter utgörs av rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning över
hela Sverige. Poolia tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science,
Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik, Administration, Bygg, Industri och
Logistik.
Inför 2020 har Poolia-styrelsen beslutat om följande tre fokusområden för koncernen: (i)
lönsam tillväxt, (ii) ökad digitalisering och (iii) ökad attraktivitet.
Utdelningspolicy
Poolia-styrelsens långsiktiga utdelningspolicy innebär att den årliga utdelningen normalt ska
överstiga 50 procent av koncernens resultat efter skatt.
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Historisk finansiell information i sammandrag
Nedanstående information avseende Poolia är hämtad från de reviderade årsredovisningarna
för räkenskapsåren 2019, 2018 och 20175 samt delårsrapporten för januari till juni 2020.
Delårsrapporten för januari till juni 2020, vilken finns återgiven i sin helhet på sidorna 35 – 50,
har inte granskats av Poolias revisor.
Poolias koncernredovisning för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 har upprättats i enlighet
med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar
av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS som krävs enligt
bestämmelserna i årsredovisningslagen. Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats
enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Poolias delårsrapport för januari till juni 2020 har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering
samt årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. De
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget
överensstämmer med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som användes vid
upprättandet av Poolias årsredovisning för 2019, förutom vad avser IAS 20 Redovisning av
statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd. Poolia har till följd av covid-19 pandemin
mottagit statliga stöd på ett flertal marknader relaterat till personalkostnader. Stöden avser
främst stöd för korttidsarbete, ersättning för höga sjuklönekostnader samt tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter. Poolia har valt att redovisa dessa stöd som kostnadsreduktioner av de
poster som stöden avser i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar
om statliga stöd. Stöden redovisas i resultat- och balansräkning när det är rimligt säkert att
stöden kommer att erhållas och eventuella villkor för stöden är uppfyllda.

Koncernens resultaträkningar
Resultaträkning (helår)

Jan-dec 2019

Jan-dec 2018

Jan-dec 2017

1 679 069

1 942 559

1 958 618

-202 686

-106 674

-94 958

-1 415 411

-1 813 616

-1 802 418

-31 401

-5 426

-2 640

29 571

16 843

58 602

Belopp i TSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Poolia och Uniflex AB fusionerades 2018. 2017 års siffror är hämtade från årsredovisningen för 2018 och avser den sammanlagda verksamheten.
Siffrorna avviker därför från motsvarande siffror i årsredovisningen för 2017.
5
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Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

1 141

3 231

721

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 805

-2 750

-2 959

Resultat efter finansiella poster

28 907

17 324

56 364

Skattekostnad

-5 241

-4 766

-16 038

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

23 666

12 558

40 326

0

-1 176

-2 708

23 666

11 382

37 618

Omräkningsdifferenser

-3 695

1 289

4 332

Årets totalresultat

19 971

12 671

41 950

23 706

11 382

37 618

-40

0

0

0,51

0,24

0,81

0,51

0,27

0,87

20 011

12 671

41 950

-40

0

0

Verksamheter under avveckling
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat

Övrigt totalresultat
Poster som kan omklassificeras till resultatet

ÅRETS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie, från kvarvarande
verksamhet och avvecklade verksamheter, före
och efter utspädning, SEK
Resultat per aktie, från kvarvarande
verksamhet, före och efter utspädning, SEK

ÅRETS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT
TILL:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Resultaträkning (delår)

Jan-juni 2020

Jan-juni 2019

715,1

875,1

Personalkostnader

-669,3

-809,0

Övriga kostnader

-28,1

-35,8

Avskrivning av anläggningstillgångar

-14,0

-16,0

Rörelseresultat

3,7

14,3

Finansiella intäkter

0,3

1,6

Belopp i MSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
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Finansiella kostnader

-2,6

-1,3

1,4

14,6

Skatt

-2,1

-2,4

Periodens resultat

-0,7

12,2

Omräkningsdifferenser

1,3

0,3

Summa totalresultat för perioden

0,6

12,5

Rörelsemarginal, %

0,5

1,6

Vinstmarginal, %

0,2

1,7

Moderbolagets aktieägare

-0,6

12,1

Innehav utan bestämmande inflytande

-0,1

0,1

-0,02

0,26

0,7

12,4

-0,1

0,1

31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2017

20 875

19 213

18 825

2 941

1 892

6 106

39 299

-

-

Övriga materiella anläggningstillgångar

3 104

3 360

783

Uppskjutna skattefordringar

9 582

13 790

10 736

Summa anläggningstillgångar

75 801

38 255

36 450

255 665

287 024

277 009

17 381

18 691

19 951

Resultat före skatt

Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omföras till resultatet

Periodens resultat hänförligt till:

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK
Resultat per aktie

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Koncernens balansräkningar
Balansräkning (helår)
Belopp i TSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Nyttjanderättstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
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Övriga fordringar

5 819

3 914

751

96 386

126 144

140 225

-

0

6 991

29 916

57 506

78 572

Summa omsättningstillgångar

405 167

493 279

523 499

Summa tillgångar

480 968

531 534

559 949

9 327

9 327

9 327

265 654

265 654

265 654

-3 767

-72

-1 361

-118 001

-130 048

-102 510

1 008

9

9

154 221

144 870

171 119

Långfristig leasingskuld

18 601

-

-

Summa långfristiga skulder

18 601

0

-

0

40 129

20 441

Kortfristig leasingskuld

20 291

-

-

Leverantörsskulder

15 929

26 209

29 344

Övriga skulder

88 340

118 803

114 042

183 586

201 523

221 314

-

0

3 689

Summa kortfristiga skulder

308 146

386 664

388 830

Summa eget kapital och skulder

480 986

531 534

559 949

30 juni 2020

30 juni 2019

Goodwill

20,9

20,9

Nyttjanderättstillgångar

48,3

60,8

Övriga anläggningstillgångar

6,6

6,3

Uppskjutna skattefordringar

7,7

12,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tillgångar som innehas för försäljning
Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld till kreditinstitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skulder som innehas för försäljning

Balansräkning (delår)

Belopp i MSEK
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Kortfristiga fordringar

328,1

428,9

Likvida medel

81,4

27,4

Summa tillgångar

493,0

556,5

153,8

145,6

0,9

1,2

154,8

146,8

29,6

30,9

Räntebärande skulder

0,0

0,0

Kortfristig leasingskuld

19,4

30,9

289,2

347,9

493,0

556,5

Jan-dec 2019

Jan-dec 2018

Jan-dec 2017

Antal aktier, genomsnitt6

46 636 868

46 636 868

46 636 868

Antal aktier, utestående6

46 636 868

46 636 868

46 636 868

0,51

0,24

0,81

3,31

3,11

3,67

0,00

0,25

0,60

Börskurs 31/12, SEK

6,08

7,82

16,00

P/E-tal

11,9

32,6

20,8

Jan-juni 2020

Jan-juni 2019

-0,02

0,26

3,32

3,15

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalt eget kapital

Långfristiga skulder
Långfristig leasingskuld

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Nyckeltal per aktie
Nyckeltal per aktie (helår)

Resultat per aktie, SEK6
Eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK

6

7

Nyckeltal per aktie (delår)
Resultat per aktie före utspädning8, SEK
Eget kapital per aktie, SEK

Omräknat som om fusionen med Uniflex AB skett den 1 januari 2017.
Enligt styrelsens förslag.
8
Ingen utspädningseffekt föreligger.
6
7
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Nyckeltal
Nyckeltal (helår)

Jan-dec 2019

Jan-dec 2018

Jan-dec 2017

Rörelsemarginal, %9

1,8

0,9

3,0

Vinstmarginal, %9

1,7

0,9

2,9

Avkastning på eget kapital, %

15,4

7,6

23,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

14,3

10,6

31,7

5,8

3,5

10,4

Soliditet, %

32,1

27,3

30,6

Andel riskbärande kapital, %

32,1

27,3

30,6

2 638

3 380

3 534

583

576

555

Nyckeltal (delår)

Jan-juni 2020

Jan-juni 2019

Rörelsemarginal, %

0,5

1,6

Vinstmarginal, %

0,2

1,7

Avkastning på totalt kapital, %

Antal årsanställda, genomsnitt9
Intäkter per anställd, TSEK

9

Finansiella definitioner
Andel riskbärande kapital

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande samt avsättningar för skatter i procent av
summa tillgångar.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt rullande 12 månader dividerat
med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande
12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt
kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande
12 månader dividerat med genomsnittlig summa
tillgångar.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

Intäkt per anställd

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal
årsanställda.

9

Avser kvarvarande verksamhet.
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P/E-tal

Börskurs vid årets slut dividerat med resultat per
aktie.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.

Rörelseresultat

Rörelsens intäkter minskat med rörelsens kostnader.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande i procent av summa tillgångar.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskad med summa kortfristiga
skulder inklusive avsättningar för skatter.

Tillväxt

Ökning av rörelsens intäkter jämfört med
motsvarande period föregående år, uttryckt i procent.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat
med genomsnittligt antal utestående aktier före
utspädning.
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Aktiekapital och ägarstruktur
Aktien
Poolias B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under symbolen POOL B, med
ISIN-nummer SE0000567539. Per dagen för denna erbjudandehandling finns det inga
utestående teckningsoptioner eller konvertibler vilka berättigar innehavaren till aktier i Poolia.

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet
uppgår
per
dagen
för
denna
erbjudandehandling
till
9 327 373,60 kronor, fördelat på 10 864 300 A-aktier och 35 772 568 B-aktier, med ett
kvotvärde om 0,2 kronor per aktie och med samma rätt till andel i Poolias tillgångar och vinst.
Varje A-aktie ger rätt till en (1) röst och varje B-aktie ger rätt till en femtedels (1/5) röst.
Poolia innehar inga egna aktier per dagen för denna erbjudandehandling.

Poolias tio största aktieägare per den 31 juli 2020
Per den 31 juli 2020 uppgick antalet aktieägare i Poolia till cirka 5 200. De tio
röstvärdesmässigt största aktieägarna per den 31 juli 2020 listas nedan varvid justering gjorts
för att återspegla att Danir Resources därefter förvärvat familjen Örås aktier.
Aktieägare

Procent av aktiekapital

Procent av röster

Danir Resources AB

46,5

72,3

AB Traction

8,03

4,15

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

4,37

2,26

Nordnet Pensionsförsäkring AB

2,52

1,31

Fredrik Palmstierna

2,40

1,24

Thomas Krishan

1,84

0,95

UBS Switzerland AG, W8IMY

1,62

0,84

SEB Life International Assurance

1,45

0,75

Nordea Nordic Small Cap Fund

1,24

0,64

Peter Lindell

1,07

0,55

28,96

15,01

100

100

Övriga
Totalt
Källa: Euroclear Sweden AB
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Aktieägaravtal
Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2019 nämner inga befintliga avtal mellan större
aktieägare i Poolia eller mellan större aktieägare och Poolia.

Väsentliga avtal
Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2019 nämner inga väsentliga avtal vilka Poolia är
part i som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Poolia
förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.
Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2019 nämner vidare inga avtal mellan Poolia och
styrelseledamöter eller anställda som fastställer ersättningar om dessa säger upp sig, blir
uppsagda utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt
uppköpserbjudande, annat än de överenskommelser mellan Poolia och ledande
befattningshavare som omfattar ett avgångsvederlag till verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare om maximalt 12 månader.
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Poolias styrelse, ledning och revisor
Styrelse
BJÖRN ÖRÅS - Född 1949.
Styrelseordförande i Poolia sedan 2003.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dedicare AB (publ) och Bro Hof Slott.
Utbildning: Fil.kand. i ekonomi.
Aktieinnehav*: Inget.

ANNA SÖDERBLOM - Född 1963.
Styrelseledamot i Poolia sedan 2013.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cabonline Group Holding AB, Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag, BTS Group AB, Midway Holding AB, Almi Företagspartner AB och B3
Consulting Group AB.
Utbildning: Högskoleexamen i matematik. Ekonomie Doktor.
Aktieinnehav*: 15 000 B-aktier.

JENNY PIZZIGNACCO - Född 1979.
Styrelseledamot i Poolia sedan 2018 (Uniflex sedan 2013).
Övriga uppdrag: Affärsutvecklingschef på Dedicare AB (publ).
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav*: Inget.

EVA GIDLÖF - Född 1957.
Styrelseledamot i Poolia sedan 2018 (Uniflex sedan 2016).
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Metria AB, styrelseledamot i Mercuri International
Group AB samt ledamot i SNS Förtroenderåd.
Utbildning: Fil.kand./Samhällsvetarexamen.
Aktieinnehav*: 17 000 B-aktier.

PER WALLENTIN - Född 1971.
Styrelseledamot i Poolia sedan 2020.
Övriga uppdrag: VD och koncernchef på Knowit AB (publ).
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav*: Inget.
* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.
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Ledning
JAN BENGTSSON
VD och Koncernchef.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: 360 000 B-aktier.

KENT THUDÉN
Ekonomichef.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

CHARLOTTE JÄREBY HELLMAN
Marknadsområdeschef Poolia Sverige.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

CLAES GELLSTRUP
Försäljningsdirektör.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

ELIN STRANDBERG
HR-chef.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

JONAS NILSSON
Marknadsområdeschef Uniflex Sverige.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: 33 150 B-aktier.

MATTIAS MELANDER
Marknadsområdeschef Uniflex Sverige.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

CHRISTOPHER CAREY
VD Uniflex & Poolia Norge.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

ESA RANTANEN
VD Uniflex Finland och VD Poolia Finland.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

DIETMAR CREMERS
VD Poolia Tyskland.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav*: Inget.

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.

Revisor
Årsstämman som hölls den 28 april 2020 omvalde revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB
på en period av ett år. Auktoriserad revisor Mia Rutenius är huvudansvarig revisor.
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Poolias bolagsordning
Bolagsordning antagen vid årsstämman den 28 april 2009.

30

31

32

33

34

Poolias delårsrapport för januari till juni 2020
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Redogörelse från styrelsen för Poolia
Redogörelsen för Poolia på sidorna 18 – 50 i denna erbjudandehandling har granskats av
Poolias styrelse.10 Det är styrelsens uppfattning att denna kortfattade beskrivning av Poolia
ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av Poolia.

Stockholm den 15 september 2020
Poolia AB (publ)
Styrelsen

10 Poolias styrelseordförande Björn Örås och styrelseledamoten Jenny Pizzignacco har båda sålt sina aktier i Poolia till Danir Resources. De har därför
inte deltagit i Poolia-styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet.
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av
Erbjudandet för aktieägare i Poolia som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat
anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som
generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
• situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,
• situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto,
• de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust)
och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i
Poolia som anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
• de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har
varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier,
• de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför
investeraravdrag,
• utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
• utländska företag som har varit svenska företag.
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga
behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare
bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan
medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och
skatteavtal.

Beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Poolia
För aktieägare i Poolia som accepterar Erbjudandet och avyttrar sina aktier i Poolia
aktualiseras kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och
omkostnadsbeloppet och ska redovisas i inkomstdeklarationen. Omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktier
i Poolia, får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster
såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i
inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier, såsom aktierna
i Poolia, får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på
aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i
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värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så
kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor
och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 21,4 procents skatt.11 Avdrag för
avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat
utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. En sådan kapitalförlust kan även, om
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster i andra företag inom samma
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan företagen. Särskilda
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer,
exempelvis investmentföretag och livförsäkringsföretag.
Kapitalvinster på aktier som anses vara näringsbetingade från ett svenskt skatteperspektiv är
skattefria. Kapitalförluster på näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i
Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin
hemviststat. Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i
Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Poolia, om de vid
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio
kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten
av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

11

Skattesatsen är 20,6 procent för beskattningsår som påbörjas efter 31 december 2020.
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Adresser
Danir Resources AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö

Poolia AB (publ)
Box 207
101 24 Stockholm

Advokatfirman Vinge KB
Östergatan 30
Box 4255
203 13 Malmö
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danir.se

55

