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Viktig information
Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 
och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen 
innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle 
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. 
Prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan 
distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. 
Inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon 
provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding 
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Erbjudandet 
riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) 
i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse; eller (iii) andra personer till 
vilka det lagligen kan riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Den som ska fatta ett investeringsbeslut måste förlita sig på sin egen bedömning av Midway Holding och Erbjudandet enligt 
Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den 
som ingår i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Distributionen av Prospektet innebär inte att informationen är 
aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet för Prospektet eller att Midway Holdings verksamhet varit 
oförändrad sedan detta datum. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar 
att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Styrelsen i Midway Holding är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor”. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. 

Framtidsinriktad information
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Midway Holdings aktuella syn och förväntningar på 
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” 
och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är 
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Midway Holding anser att dessa uttalanden är baserade 
på rimliga antaganden och förväntningar kan Midway Holding inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att 
förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer kan verkligt 
utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Andra faktorer som kan medföra att Midway Holdings faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i 
framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet “Riskfaktorer”. Framåtriktade uttalanden 
i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet. Midway Holding gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs 
enligt tillämpliga lagar.

Prospektet innehåller också information om de marknader där Midway Holding, inklusive dess dotterbolag, är verksamma och 
om Midway Holdings, inklusive dess dotterbolags, konkurrensmässiga ställning på dessa marknader, däribland information om 
marknadernas storlek samt information om marknadsandelar. Midway Holding anser att informationen om marknadsstorlekar 
och marknadsandelar i Prospektet utgör rättvisande och ändamålsenliga uppskattningar av storleken på de marknader där Midway 
Holding, inklusive dess dotterbolag, är verksamma och på ett rättvisande sätt speglar den konkurrensmässiga ställningen på 
dessa marknader. Informationen har dock inte blivit bekräftad av någon oberoende part och Midway Holding kan inte garantera 
att en tredje part som använder andra metoder för insamling, analys eller sammanställning av marknadsinformation skulle 
komma fram till samma resultat. Viss information bygger också på uppskattningar av Midway Holding. I de fall information i 
Prospektet har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa 
sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av sådan tredje man, ingen information har utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Finansiell information
Midway Holdings räkenskaper och revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 samt delårsrapporterna 
för det första kvartalet 2014 och 2013 införlivas i Prospektet genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Räkenskaperna 
för åren 2013, 2012 och 2011 är reviderade av Bolagets revisor, medan delårsrapporterna för det första kvartalet 2014 och 2013 
inte har granskats av Bolagets revisor. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 (kompletterande 
redovisningsregler för koncerner) och de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Förutom Bolagets räkenskaper för räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 har ingen information i Prospektet reviderats av 
Bolagets revisor.

Viss finansiell och annan sifferinformation som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig 
för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller inte summerar exakt till angiven totalsumma. Alla finansiella 
tal är uttryckta i svenska kronor om inget annat anges och med “kronor” avses svenska kronor. 
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Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt:  Fem A- respektive B-aktier berättigar till teckning av en A- respektive B-konvertibel.
Teckningskurs: 20 kronor per konvertibel (motsvarande nominellt belopp).
Avstämningsdag: 5 maj 2014.
Teckningstid: 12 – 27 maj 2014.
Handel med teckningsrätter: 12 – 22 maj 2014.
Handel med betalda  
tecknade konvertibler: 12 maj – 19 juni 2014.

Villkor för konvertiblerna i korthet
Totalt nominellt lånebelopp: 98 031 140 kronor.
Nominellt belopp per konvertibel: 20 kronor.
Ränta: sex procent per år.
Konverteringskurs: 20 kronor.
Löptid: 1 juli 2014 – 31 maj 2019.
Konvertering:  Konvertering verkställs vid utgången av varje kalenderkvartal under lånets löptid.
Förfallodag:  30 juni 2019, i den mån konvertering inte dessförinnan skett.

Finansiell information:  
19 augusti 2014:  Delårsrapport för det andra kvartalet 2014.
23 oktober 2014:  Delårsrapport för det tredje kvartalet 2014.
februari 2015:  Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014.

Definitioner
Midway Holding eller Bolaget:  avser Midway Holding AB (publ), org nr 556323-2536, eller, beroende på sammanhang, 

den koncern som Midway Holding AB (publ) är moderbolag i.
Prospektet: avser detta prospekt.
Erbjudandet: avser det erbjudande att teckna konvertibler i Midway Holding som beskrivs i Prospektet.

Du kommer som aktieägare i Midway Holding att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna för
väntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• senast kl. 17.00 den 27 maj 2014 utnyttja teckningsrätterna för att teckna konvertibler i Erbjudandet, eller
• senast den 22 maj 2014 sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav (dvs. i depå i bank eller värdepappers
institut) tecknar konvertibler genom respektive förvaltare. Observera även att det är möjligt att 
teckna sig för ytterligare konvertibler än det antal för vilka teckningsrätter erhållits. Se vidare i 
avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
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Sammanfattning
Inledning

Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska 
innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning 
innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. 
Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, finns luckor i numreringen av punkterna. 

Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent kan det 
förekomma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall 
innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Emittent: Midway Holding AB (publ), org nr 556323-2536.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet och 
varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på 
en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. 

Om ett yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella 
lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Pro-
spektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram samman-
fattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfatt-
ningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av 
Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, 
ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att inves-
tera i sådana värdepapper. 

A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och  
handelsbeteckning

Bolagets registrerade firma är Midway Holding AB (publ) med organisa-
tionsnummer 556323-2536.

Bolagets A- och B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small 
Cap, under handelsbeteckningarna MIDW A respektive MIDW B.

B.2 Säte och bolagsform Midway Holding är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget är bildat 
i Sverige och bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

B.4b Beskrivning av trender I jämförelse med det första kvartalet 2013 var utvecklingen under det första 
kvartalet 2014 positiv. I absoluta tal är emellertid resultatet fortfarande 
svagt eftersom stora delar av verksamheten alltjämt påverkas av ojämn 
och svag efterfrågan. Förstärkningen under första kvartalet 2014 ligger väl i 
linje med den allmänna beskrivningen av rådande konjunkturläge.

B.5 Koncern Midway Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med femton helägda 
och ett delägt portföljbolag. Portföljbolagen är:

Handelsföretag
Cbiz Partner AB, Gustaf E Bil AB, NOM Holding AS och Sporrong Holding AB.

Teknikföretag
Alab Aluminiumsystem AB, Haki AB, Sigarth AB, Lundgren Machinery AB, 
FAS Machinery International AB, Sävsjö Trähus AB, Midtrailer AB, Onrox AB, 
Eribel Production AB, Landqvist Mekaniska Verkstad AB, Stans & Press 
Industriservice i Olofström AB och Byggnads AB Lennart Eriksson.

Därutöver ingår ett antal holdingbolag respektive vilande bolag i Midway 
Holding-koncernen.   
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B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i revisions-
berättelsen

Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna för de 
senaste tre räkenskapsåren.

B.12 Finansiell information och 
väsentliga händelser

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

miljoner kronor

jan – 
mars 
2014

jan – 
mars 
2013 2013 2012 2011

Bruttoresultat 112,5 90,3 437,1 431,6 403,9

Rörelseresultat 4,6 -10,3 -11,4 15,6 -10,1

Resultat före skatt 6,1 -15,1 -17,6 -10,0 -21,2

Periodens resultat 4,5 -12,5 -15,0 -12,5 -13,5

Periodens totalresultat 3,5 -18,5 -20,4 -13,3 -19,5

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

miljoner kronor
mars 
2014

mars 
2013 2013 2012 2011

Anläggningstillgångar 529,5 524,8 530,0 536,9 519,2

Omsättningstillgångar 950,9 916,8 903,5 857,9 858,0

Summa tillgångar 1 480,4 1 441,6 1 433,5 1 394,8 1 377,2

Eget kapital 507,1 524,1 503,6 524,0 572,5

Skulder 973,3 917,5 929,9 870,8 804,7

Summa eget kapital  
och skulder 1 480,4 1 441,6 1 433,5 1 394,8 1 377,2

Ställda säkerheter 249,4 256,8 254,2 249,6 250,8

Eventualförpliktelser 4,3 6,2 4,7 6,8 2,5

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

miljoner kronor

jan – 
mars 
2014

jan – 
mars 
2013 2013 2012 2011

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten -7,0 -42,0 3,0 24,8 25,4

Kassaflöde från investe-
ringsverksamheten -11,2 -13,0 -62,0 -55,0 -81,7

Kassaflöde från finan-
sieringsverksamheten 5,8 46,2 65,7 -2,1 41,8

Periodens kassaflöde 12,4 8,8 6,7 32,3 14,5

Likvida medel vid  
periodens början 52,7 46,0 46,0 78,3 92,8

Likvida medel vid  
periodens slut 40,3 37,2 52,7 46,0 78,3
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NYCKELTAL

miljoner kronor

jan – 
mars 
2014

jan – 
mars 
2013 2013 2012 2011

Resultat per aktie (kronor)* 0,17 -0,53 -0,69 -0,55 -0,60

Nettokassaflöde per aktie 
(kronor) 0,33 -0,61 -1,13 -0,50 -1,43

Eget kapital per aktie  
(kronor) 20 21 20 22 23

Börskurs B-aktie (kronor) 17,00 16,10 17,20 16,30 17,80

Utdelning (kronor) – – 0,00 0,00 0,50

Direktavkastning (procent) – – 0,0 0,0 2,8

* Från och med 2012 tillämpas standarden IAS 19R, som ersatt tidigare standard IAS 19.

Inga väsentliga negativa förändringar har, såvitt Midway Holding vet, ägt 
rum avseende Midway Holding-koncernens framtidsutsikter sedan den 31 
mars 2014.

B.13 Väsentliga händelser med 
inverkan på Bolagets 
solvens

Inga händelser av väsentlig betydelse för Midway Holdings finansiella 
ställning, ställning på marknaden eller solvens har inträffat sedan den 31 
mars 2014.

B.14 Beroende av andra företag 
inom koncernen

Bolaget är inte beroende av något enskilt företag inom Midway Holding- 
koncernen. Midway Holding bedriver emellertid sin verksamhet genom 
ägande av rörelsedrivande portföljbolag, och påverkas således indirekt av 
portföljbolagens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

B.15 Huvudsaklig verksamhet Midway Holdings affärsidé är att, i en decentraliserad organisation, bedriva 
verksamhet inom Handel och Teknik i syfte att skapa en långsiktigt hög 
värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Midway Holding bedriver sin verksamhet genom ägande av rörelse-
drivande portföljbolag. Per dagen för detta Prospekt ingår femton helägda 
och ett delägt bolag i portföljen. Samtliga portföljbolag har en fullständig 
organisation, varför Midway Holdings organisation helt är inriktad på att å 
ena sidan utöva och bevaka sitt ägande och sina intressen i portföljbola-
gen, och å andra sidan hantera informationsgivning och angränsande 
frågor i förhållande till aktiemarknaden och aktieägarna. Midway Holding 
tillhandahåller dessutom rörelsefinansiering i viss utsträckning till port-
följbolagen. Som en följd av denna decentralisering är Midway Holdings 
centrala organisation begränsad till fem personer med funktionerna 
verkställande direktör, finanschef, affärsutveckling, koncernredovisning 
och administration.

Midways målsättning med sitt ägande i portföljbolagen är att långsiktigt 
utveckla portföljbolagen genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar 
effektiviteten, såväl strategiskt som operativt och finansiellt.

B.16 Kontroll Antalet aktieägare i Midway Holding uppgick till 4 555 den 31 mars 2014.

Bolagets största aktieägare Tibia Konsult AB innehar 41,9 procent av 
aktierna och 50,4 procent av rösterna i Midway Holding. Tibia Konsult har 
därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver 
godkännande av aktieägarna på bolagsstämma och kan också komma att 
ha möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte i Bolaget.

B.17 Kreditvärdighetsbetyg Ej tillämplig. Bolaget eller de konvertibler som ges ut i Erbjudandet har inte 
ansökt om eller tilldelats något kreditvärdighetsbetyg.
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet omfattar konvertibler av två olika serier, A- respektive  
B-konvertibler. ISIN-koden för A-konvertiblerna är SE0005933900 och för 
B-konvertiblerna SE0005933934.

C.2 Valuta Konvertiblerna är denominerade i svenska kronor.

C.5 Eventuella överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämplig. Konvertiblerna är fritt överlåtbara, utan inskränkningar.

C.8 Rättigheter som samman
hänger med konvertiblerna

Det konvertibla förlagslånet är ett efterställt lån, vilket medför att för det 
fall Bolaget går i likvidation, konkurs eller offentligt ackord kommer kon-
vertibelinnehavarna att erhålla betalning efter Bolagets icke efterställda 
förpliktelser och jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte 
uttryckligen är efterställda det konvertibla förlagslånet. 

C.9 Ränta och andra villkor Det konvertibla förlagslånet löper med sex procent årlig ränta från och med 
den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2019. Ränta förfaller till betalning, i 
den mån konvertering inte redan skett, den 30 juni varje år, första gången 
den 30 juni 2015. Varje räntebetalning omfattar ränta för ett år, dock med 
det undantaget att den ränta som förfaller till betalning den 30 juni 2015 
omfattar tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2015.

A-konvertibler kan konverteras till A-aktier och B-konvertibler till B-aktier i 
Bolaget. Konverteringskursen uppgår till 20 kronor per aktie. Konvertibel-
innehavare har rätt att påkalla konvertering under tiden från och med den 
1 juli 2014 till och med den 31 maj 2019. Konvertering verkställs därefter 
vid utgången av varje kalenderkvartal.

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning i sin helhet den 30 juni 
2019 i den mån konvertering inte dessförinnan skett. 

C.10 Underliggande instruments 
påverkan på konvertiblernas 
värde eller ränteberäkning

Värdet på konvertiblerna kan komma att påverkas av kursutvecklingen för 
Midway Holdings A- respektive B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Det 
konvertibla förlagslånet löper med fast ränta om sex procent årligen.

C.11 Upptagande till handel Handel i konvertiblerna (A- och B-konvertibler) beräknas inledas på NASDAQ 
OMX Stockholm omkring den 9 juli 2014.  
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C.22 Underliggande instrument Midway Holdings aktiekapital uppgår per dagen för detta Prospekt till  
245 077 920 kronor, fördelat på 24 507 792 aktier, varav 8 438 563 A-aktier 
och 16 069 229 B-aktier. Kvotvärdet per aktie är 10 kronor. Både A- och 
B-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Förutsatt full teckning i Erbjudandet och full konvertering av de konvertibler 
som ges ut därigenom, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 49 015 570 
kronor till 294 093 490 kronor, och antalet aktier kommer att öka till totalt 
29 409 349 aktier, varav 10 126 275 A-aktier och 19 283 074 B-aktier. 

Midway Holdings aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och aktierna, vars 
kvotvärde också är uttryckt i svenska kronor, har emitterats i enlighet med svensk 
rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i 
enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 

Bolagets A-aktier berättigar till tio röster per aktie och B-aktierna till en röst 
per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. 
A-aktier kan enligt bolagsordningen utges så att de utgör högst 99/100 av 
hela antalet aktier i Bolaget, medan B-aktierna kan utges så att de utgör 
högst hela det totala antalet aktier i Bolaget. Samtliga aktier i bolaget är 
fritt överlåtbara utan inskränkningar. 

Bolagets A-aktier omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningen, 
vilket innebär att en A-aktie efter begäran från innehavaren kan omvandlas 
till en B-aktie i Bolaget. En sådan begäran kan göras till Bolaget under 
perioden 1 januari – 28 februari varje år. 

Det finns inga andra konvertibler, teckningsoptioner eller liknande 
aktierelaterade instrument utgivna i Bolaget.

AVSNITT D – RISKER 

D.2 Risker avseende Bolaget Bolaget har identifierat ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka 
Midway Holdings verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt och 
därmed kan komma att reducera värdet på de konvertibler som ges ut i 
Erbjudandet samt värdet på aktierna i Midway Holding. I Prospektet beskrivs 
riskfaktorer som bedöms ha särskild betydelse för Midway Holdings 
framtida utveckling. Redovisningen av riskfaktorerna gör inte anspråk på 
att vara heltäckande och görs utan inbördes rangordning. Ytterligare risker 
och osäkerheter som Midway Holding för närvarande inte känner till kan 
också komma att ha en negativ effekt på Midway Holdings verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Huvudsakliga verksamhets- och branschrelaterade risker utgörs av:

•  Makroekonomiska förhållanden – att det allmänna ekonomiska klimatet 
och rådande marknadsförhållanden försämras.

•  Substansrabatt – att värdet på aktierna i Midway Holding kan komma att 
sjunka utan att de faktiska underliggande tillgångarnas värde förändras, 
vilket kan försvåra framtida eventuella kapitalanskaffningar.

•  Likviditetsrisk – att aktierna i Midway Holdings portföljbolag inte är 
noterade medför att framtida försäljningar kan vara svåra att genomföra.

•  Nyckelpersoner – att Midway Holding är beroende av ett fåtal nyckelpersoner, 
vilka – om de lämnar Midway Holding – kan vara svåra att ersätta.

•  Förvärv och försäljning av portföljbolag – att Midway Holding av olika 
anledningar kan vara förhindrat att genomföra ytterligare förvärv eller 
försäljningar av portföljbolag.
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•  Förhållande till arbetstagarorganisationer – att relationerna med 
anställda och deras fackliga organisationer kan försämras.

•  Miljö och tillstånd – att flera av Midway Holdings portföljbolag bedriver 
verksamhet som negativt påverkar miljön och att relevanta tillstånd kan 
komma att återkallas.

•  Försäkringar – att Midway Holdings försäkringsprogram eventuellt inte 
omfattar eventuella skador eller täcker sådana skador fullt ut.

•  Tvister – att Midway Holding och portföljbolagen kan komma att bli föremål 
för tvister eller andra rättsliga krav som kan avse betydande belopp.

Bolaget är därtill föremål för vissa finansiella risker, såsom:
•  Ränterisk – att förändringar i räntenivån påverkar Bolagets finansierings-

kostnader.

•  Valutarisk – att förändringar i valutakurser negativt påverkar de portfölj-
bolag som bedriver verksamhet i utlandet samt Midway Holdings 
konsolidering av sådana portföljbolags verksamhet.

•  Prisrisk – att förändringar i prisbilden för de derivatinstrument som 
Midway Holding placerar i får direkt genomslag i Bolagets räkenskaper.

•  Likviditetsrisk – att Midway Holding eller portföljbolagen inte har likviditet 
för att möta ett eller flera förfallna betalningsåtaganden.

•  Kreditrisk – att Midway Holdings och portföljbolagens motparter, såsom 
kunder, inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden.

•  Skatt – att Midway Holding-koncernens tillämpning och tolkning av olika 
skattelagar m.m. kan visa sig felaktig.

D.3 Risker avseende  
värdepappren

Huvudsakliga riskfaktorer relaterade till konvertiblerna, Midway Holding- 
aktien och Erbjudandet omfattar:

•  Komplext instrument – att konvertibler är ett komplext finansiellt 
instrument, vars påverkan på investerarnas hela investeringsportfölj noga 
bör övervägas.

•  Begränsat skydd mot utspädning – att konvertibelinnehavare inte har 
företrädesrätt att delta i eventuella framtida nyemissioner etc. i Midway 
Holding.

•  Efterställning i händelse av konkurs etc – att konvertiblerna har sämre 
förmånsrättslig ställning än annan skuldfinansiering.

•  Prisbild och likviditet – att en rättvisande prisbild eller en god likviditet för 
konvertiblerna, Bolagets aktier eller de interimsinstrument som ges ut i 
samband med Erbjudandet eventuellt inte kommer att etableras.

•  Utdelning – att innehav av konvertibler inte berättigar till utdelning från 
Bolaget samt att Bolaget eventuellt inte kommer att lämna någon 
utdelning framgent.

•  Ägare med betydande inflytande – att Tibia Konsult AB kan utöva ett 
väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på 
bolagsstämma och också har möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte 
i Bolaget. 

•  Risker avseende teckningsförbindelser – att det inte kan uteslutas att de 
aktieägare som åtagit sig att teckna sina företrädesrättsandelar i 
Erbjudandet inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden.
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.2b Bakgrund och motiv Som tidigare meddelats beslöt styrelsen för Midway Holding under våren 
2013 att ändra Bolagets inriktning, från att vara ett konglomerat med 
många portföljbolag till ett konglomerat med färre men större bolag. 
Under omställningsprocessen behövs kapital för att genomföra långsiktiga 
satsningar och för att möta det ökade rörelsekapitalbehov som normalt 
uppstår i en konjunkturuppgång. Framförallt den expansiva satsningen på 
nya marknadssegment i kombination med en geografisk breddning i 
portföljbolaget Haki bedöms kräva ökat rörelsekapital.

Midway Holding-koncernens soliditet, som under en lång period har varit 
mycket stark, har urholkats av de senaste årens svaga ekonomiska utfall. 
För att möjliggöra ett långsiktigt förhållningssätt och för att även under 
perioder med svag ekonomisk tillväxt ha resurser att genomföra offensiva 
investeringar och satsningar, bedömer styrelsen att Midway Holding-koncernens 
soliditet bör överstiga 35 procent och skuldsättningsgraden reduceras. 

Den föreslagna konvertibelemissionen som beskrivs i detta Prospekt 
bedöms, efter full konvertering, sänka skuldsättningsgraden från 96 procent 
till cirka 65 procent. Vidare bedöms soliditeten, efter full konvertering, 
stärkas från 35 procent till cirka 42 procent. 

E.3 Villkor Årsstämman i Midway Holding beslutade den 23 april 2014, i enlighet med 
styrelsens förslag, att Bolaget skulle ta upp ett konvertibelt förlagslån om 
nominellt högst 98 031 140 kronor genom utgivande av konvertibler.
 
Rätt att teckna konvertibler tillkommer med företrädesrätt Bolagets 
aktieägare, varvid fem A- respektive B-aktier berättigar till teckning av en 
A- respektive B-konvertibel, envar om nominellt 20 kronor. Avstämnings-
dag för rätt att delta i Erbjudandet är den 5 maj 2014. Teckning ska ske 
under tiden 12 – 27 maj 2014.

Teckning av konvertibler i Erbjudandet kan även göras utan stöd av 
teckningsrätter.

Om inte samtliga konvertibler i Erbjudandet tecknas med stöd av teck-
ningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning 
inom ramen för Erbjudandets högsta belopp i enlighet med följande: 

•  I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat konvertibler 
med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, ska konvertiblerna tilldelas tecknarna i förhållande till det 
antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

•  I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat konvertibler 
utan stöd av teckningsrätter, varvid – vid överteckning – fördelning ska 
ske i förhållande till det antal konvertibler som sålunda tecknats och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

E.4 Intressen och  
intressekonflikter

Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, styrelse 
ledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget 
och, å andra sidan, mellan deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. 

E.7 Kostnader för investeraren Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investerare några kostnader.
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Riskfaktorer
Att investera i värdepapper, såsom konvertibler, är till sin natur förknippat med risk för att värdet på 
investeringen kan gå upp och ned. Aktiebolags olika verksamheter är ständigt utsatta för påverkan, såväl 
från faktorer inom det specifika bolaget som från faktorer som är utanför det enskilda bolagets räckvidd, 
men som ändå kan påverka verksamheten och dess förutsättningar. Innan en investerare beslutar sig 
för att investera i Erbjudandet bör denne noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan. Var och 
en av dessa riskfaktorer kan komma att påverka Midway Holdings verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt och kan därmed komma att reducera värdet på de konvertibler som ges ut i Erbjudandet 
samt värdet på aktierna i Midway Holding. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse 
för Midway Holdings framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör inte anspråk 
på att vara heltäckande och görs utan inbördes rangordning. Ytterligare risker och osäkerheter som 
Midway Holding för närvarande inte känner till kan också komma att ha en negativ effekt på Midway 
Holdings verksamhet, finansiella ställning och resultat. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör en 
investerare även beakta all annan information i Prospektet.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Makroekonomiska förhållanden
Det allmänna ekonomiska klimatet och rådande marknadsförhållanden, internationellt och i Sverige, 
kan påverka Midway Holding och dess investeringsverksamhet. En försvagad ekonomi eller långvarig 
konjunkturnedgång kan påverka verksamheten i portföljbolagen negativt, varvid värdet på portföljbolagen 
kan minska, vilket i sin tur negativt kan påverka värderingen av Midway Holding. Försämrad lönsamhet i 
portföljbolagen kan vidare medföra att ytterligare kapital behöver tillskjutas för att upprätthålla verk-
samheten i portföljbolagen. Försämrade makroekonomiska förhållanden kan därmed ha en väsentlig 
negativ inverkan på Midway Holdings finansiella ställning och resultat.

Substansrabatt
Midway Holding gör investeringar främst i onoterade bolag. Aktiekursen i Midway Holding, och därmed 
också värdet på konvertiblerna, påverkas av en rad olika faktorer, både sådana som är direkt relaterade 
till Bolagets verksamhet och sådana som ligger utanför Bolagets kontroll. Aktiekursen i Midway Holding 
kan därmed komma att förändras utan att de faktiska underliggande tillgångarnas värde förändras. För 
det fall Midway Holdings börsvärde understiger substansvärdet, det vill säga nettot av marknadsvärdet 
av Bolagets tillgångar med avdrag för eventuella skulder, kommer aktien i Midway Holding att handlas 
med så kallad substansrabatt, vilket bland annat kan försvåra eventuella framtida kapitalanskaffningar.

Likviditetsrisk
Att inneha aktier i onoterade bolag kan medföra en högre likviditetsrisk än att inneha aktier i noterade 
bolag eftersom det inte finns någon etablerad handel och prisbild för aktier och andra finansiella instrument 
i onoterade bolag. Midway Holding kan således tvingas sälja delar av sina onoterade innehav för mindre 
än det uppskattade maximala värdet, samtidigt som transaktionskostnaderna generellt sett är högre 
vid försäljning av onoterade innehav. Bristande likviditet eller avyttringar med förlust kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Midway Holdings verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Nyckelpersoner
Midway Holding är beroende av ett fåtal befintliga nyckelpersoner samt förmågan att i framtiden identifiera, 
anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Midway Holdings förmåga att anställa 
och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets 
kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson 
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomföran-
det av Midway Holdings affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget 
eller om Midway Holding inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner 
kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet.
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Förvärv och försäljning av portföljbolag
Midway Holdings verksamhet innebär att potentiella förvärv och försäljningar utvärderas löpande. Bolaget 
har emellertid inte genomfört något förvärv sedan våren 2012 då Landqvist Mekaniska Verkstad AB 
samt BR Larssons Bilförsäljning AB förvärvades. Det kan inte uteslutas att Bolaget misslyckas med att finna 
lämpliga förvärvsobjekt framgent eller med att erhålla erforderlig finansiering för framtida förvärvsobjekt 
på acceptabla villkor. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget misslyckas med att avyttra portföljbolag 
framgent eller, om avyttringar genomförs, med att erhålla en förmånlig köpeskilling. Ovanstående faktorer 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Midway Holdings verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Midway Holdings verksamhet är decentraliserad och det operativa ansvaret vilar på portföljbolagen. 
Det finns generellt sett ingen nämnvärd integration mellan bolagen. De företagsförvärv som Midway 
Holding genomför kan trots detta medföra såväl operationella som finansiella risker. Midway Holding 
kan till exempel komma att få betydande förvärvs- och administrationskostnader samt kostnader för 
omstruktureringar eller andra kostnader i samband med förvärv. Leverantörer, kunder eller nyckelpersoner 
kan vidare komma att lämna det förvärvade bolaget. De verksamheter som förvärvas kan komma att 
prestera sämre än förväntat, vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Midway Holdings verk-
samhet samt att ytterligare kapital kan behöva tillskjutas till portföljbolagen för att upprätthålla verksam-
heten. Det är inte heller säkert att de synergieffekter som eventuellt påräknas i samband med ett för-
värv kommer att uppnås.

Förhållande till arbetstagarorganisationer
Midway Holding arbetar kontinuerligt, direkt och indirekt, med att bibehålla relationerna med anställda 
och fackliga organisationer i portföljbolagen. Även om dessa relationer i nuläget bedöms vara goda, kan 
det inte uteslutas att problem kan uppstå i framtiden. Om sådana problem resulterar i strejk, lock-out 
eller liknande stridsåtgärder kan detta medföra produktionsavbrott och en väsentlig negativ inverkan på 
verksamheten i portföljbolagen, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Midway Holdings verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Miljö och tillstånd
Flera av Midway Holdings portföljbolag bedriver verksamhet som, på ett eller annat sätt och i olika ut-
sträckning, medför miljöpåverkan i form av effekter på yttre miljö genom utsläpp i mark och luft samt 
buller. Midway Holding och portföljbolagen innehar idag, såvitt styrelsen för Midway Holding vet, alla 
erforderliga tillstånd för bedrivandet av deras respektive verksamheter. Ändring av tillståndsnivåer för 
t.ex. buller kan, indirekt, negativt påverka Midway Holdings resultat och finansiella ställning i och med att 
ett eller flera portföljbolag kan behöva ändra eller lägga ned hela eller delar av sin verksamhet. Det kan 
således inte uteslutas att aktuella tillstånd i framtiden inte kommer att förnyas eller att de inte kommer 
att dras in eller begränsas, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Midway Holding eller aktuellt 
portföljbolags verksamhet.

Försäkringar
Midway Holdings försäkringsprogram innefattar bland annat transportförsäkring, tjänstereseförsäkring 
och försäkring av egendom samt skydd avseende verksamhetsavbrott i koncernen. Bolaget har även 
tecknat en ansvarsförsäkring för styrelsen och de ledande befattningshavarna. Även om Midway Holding 
anser sig ha ett adekvat försäkringsskydd för sin nuvarande verksamhet, är försäkringsskyddets omfattning 
och ersättningsbelopp begränsade, vilket – i händelse av försäkringsärende – skulle kunna medföra att 
den ersättning som utfaller till Midway Holding är begränsad och inte fullt ut kompenserar för den 
skada som uppkommit.

Tvister
Midway Holding eller portföljbolagen kan från tid till annan bli inblandade i tvister eller bli föremål för 
rättsliga krav. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse be-
tydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader, även om det slutliga utfallet är positivt 
för Midway Holding eller aktuellt portföljbolag. Tvister av större karaktär rörande Midway Holding eller 
något portföljbolag kan därmed medföra en väsentlig negativ inverkan på Midway Holdings verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar Midway Holdings finansieringskostnader 
uppåt eller nedåt. Midway Holdings räntepolicy är att så långt som möjligt använda sig av en rörlig ränta, 
vilket ökar Bolagets exponering mot förändringar i räntenivån. För det fall ränterisken (direkt eller indirekt 
genom portföljbolagen) ökar, skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Midway Holdings 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

Valutarisk
Transaktionsexponering
Transaktionsexponering uppkommer i och med att flera portföljbolag har väsentliga kassaflöden i utländska 
valutor, främst EUR, men även NOK, DKK och GBP. Midway Holdings valutaexponering säkras indirekt av att 
portföljbolagen bedriver både försäljning och inköp i nämnda valutor. Detta tillvägagångssätt är inte effektivt 
i alla situationer, varför förändringar av värdet av någon utländsk valuta gentemot den svenska kronan kan 
få negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering uppkommer vid omräkning av utländska portföljbolags resultat och nettotill-
gångar till svenska kronor. Under räkenskapsåret 2013 påverkades Midway Holdings rörelseresultat ne-
gativt med cirka 0,9 miljoner kronor på grund av omräkningsexponeringen. Påverkan på Bolagets rörelse-
resultat kan bli större framgent, varför förändringar i värdet på underliggande utländska valutor kan få 
negativa effekter på Midway Holdings resultat och finansiella ställning.

Indirekt exponering
Midway Holding är även indirekt exponerat för valutarisker i och med att flera portföljbolag har förlagt 
viss produktion utomlands, t.ex. Estland, Finland, Polen, Turkiet och Ungern. Dessa portföljbolags kon-
kurrenskraft skulle kunna påverkas negativt för det fall kostnadsbilden i sådana länder skulle öka på 
grund av t.ex. stora löneökningar. För det fall relevanta portföljbolags konkurrenskraft påverkas negativt 
skulle det medföra en negativ inverkan även på Midway Holdings resultat och finansiella ställning.

Prisrisk
Midway Holding exponeras för prisrisk i och med den placeringsverksamhet som Bolaget bedriver, bland 
annat genom i handel i olika derivatinstrument. Derivatinstrument avser främst optioner och terminer 
med löptider huvudsakligen mellan en och fjorton månader. Sådana instrument redovisas till verkligt 
värde, vilket baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Värdeförändringar redovisas därmed 
omedelbart i årets resultat under övriga intäkter och kostnader. Förändringar i prisbilden för aktuella 
instrument får därmed direkt påverkan på Midway Holdings resultat och finansiella ställning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebär att likviditet inte finns tillgänglig för att möta ett eller flera förfallna betalnings
åtaganden. Midway Holding är föremål både för direkt och indirekt likviditetsrisk. Direkt genom risken 
att Bolaget inte, vid behov, kan uppfylla sina betalningsåtaganden vid en viss tidpunkt. Indirekt genom 
risken att portföljbolagen inte kan uppfylla sina respektive åtaganden vid en viss tidpunkt. De likviditets-
behov som uppkommer i Midway Holding kan ibland vara svåra att förutse på grund av portföljbolagens 
diversifierade verksamhet. För det fall Midway Holding inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden skulle 
det kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk
Kreditrisk innebär att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser eller för-
pliktelser att lämna andra säkerheter. Per den 31 december 2013 uppgick Bolagets kreditexponering till 
cirka 375 miljoner kronor, till största del bestående av kundfordringar och placerade likvida medel. För det 
fall någon motpart, trots att löpande kreditprövning görs, inte kan fullgöra sina förpliktelser kan Bolagets 
resultat och finansiella ställning komma att påverkas väsentligt negativt.

Skatt
Midway Holdings portföljbolag bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige, men även i ett antal andra 
länder. De respektive verksamheterna, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet 
med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de aktuella länderna 
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samt berörda skattemyndigheters krav. Det kan dock inte uteslutas att Midway Holdings tolkning av till-
lämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras 
administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt 
med retroaktiv verkan, vilket skulle kunna förändra Midway Holdings skattesituation och ha en negativ 
inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till konvertiblerna, Midway Holdingaktien och Erbjudandet

Begränsat skydd mot utspädning
För det fall Midway Holding genomför vissa åtgärder under konvertiblernas löptid, t.ex. fondemission, 
sammanläggning eller uppdelning av aktierna eller emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med företrädesrätt för aktieägarna, ska omräkning av konverteringskursen ske i enlighet med vad som 
anges i de fullständiga konvertibelvillkoren. Det finns emellertid inte några bestämmelser i de fullstän-
diga konvertibelvillkoren som anger att omräkning ska ske vid varje åtgärd av Bolaget eller annan hän-
delse som kan påverka värdet av aktierna i Midway Holding. Sådana beslut eller händelser, vilka inte för-
anleder omräkning av konverteringskursen, kan därmed påverka värdet på konvertiblerna negativt.

Efterställning i händelse av konkurs etc
Det konvertibla förlagslån som upptas av Midway Holding genom utgivande av konvertibler i Erbjudandet 
är ett efterställt lån. Detta medför att för det fall Bolaget går i likvidation, konkurs eller offentligt ackord 
kommer konvertibelinnehavarna erhålla betalning efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides 
med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda det konvertibla förlagslånet. 
Konvertibelinnehavarna kan således komma att förlora hela eller delar av det till Bolaget utlånade kapitalet 
för det fall Bolaget skulle bli föremål för någon sådan händelse som anges ovan.

Prisbild och likviditet
En potentiell investerare i Erbjudandet bör iaktta att en sådan investering är förknippad med risker. Den 
framtida kursutvecklingen för Midway Holding-aktien och de konvertibler som ges ut i Erbjudandet kan 
vara negativ. Bolagets aktiekurs, och därmed indirekt värdet på konvertiblerna, kan komma att falla efter 
Erbjudandets genomförande, bland annat på grund av att det framgent kan tillkomma ytterligare aktier 
i Bolaget genom konvertering av konvertiblerna. Därutöver kan kursen för Bolagets aktier samt konver-
tiblerna påverkas negativt till följd av att aktier eller konvertibler avyttras på marknaden i osedvanlig ut-
sträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske eller annars som en 
konsekvens av eller i relation till Erbjudandet. 

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm av de konvertibler 
som ges ut i Erbjudandet. Det kan emellertid inte uteslutas att sådan ansökan avslås eller, om den bevil-
jas, att en god likviditet i handeln inte kommer att etableras. Även likviditeten i Midway Holding-aktien kan 
komma att vara begränsad. Begränsad likviditet kan bidra till att fluktuationerna i kursen för konvertiblerna 
respektive aktierna förstärks. Vidare kan begränsad likviditet medföra problem för enskilda innehavare 
att avyttra sina konvertibler eller aktier. Det således inte säkert att konvertibler eller aktier i Midway Hol-
ding kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget, vid någon tidpunkt.

Teckningsrätter och betalda tecknade konvertibler
Den som på avstämningsdagen i Erbjudandet är registrerad som aktieägare i Midway Holding erhåller 
teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt 
värde, som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av 
konvertibler i Erbjudandet senast den 27 maj 2014 eller säljer dem senast den 22 maj 2014. Efter den 
27 maj 2014 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, 
varvid innehavaren går miste om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna.

Både teckningsrätterna och de betalda tecknade konvertibler (”BTU”) som, efter erlagd betalning, bokas 
in på VP-konto tillhörande dem som tecknat konvertibler i Erbjudandet kommer att vara föremål för 
tidsbegränsad handel på NASDAQ OMX Stockholm. Det kan emellertid inte uteslutas att en god likviditet 
aldrig kommer att etableras i dessa instrument, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att 
avyttra sina teckningsrätter och/eller BTU. En begränsad likviditet kan också komma att förstärka fluktua-
tionerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller BTU. Det kan inte heller uteslutas att en korrekt 
och rättvisande prisbild aldrig kommer att etableras för dessa instrument.
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Utdelning
Innehav av konvertibler berättigar inte till utdelning. Konvertibelinnehavarnas avkastning på deras respektive 
innehav kommer därmed att vara avhängigt av dels den ränta som löper på konvertiblerna, dels kursut-
vecklingen för konvertiblerna. Kursutvecklingen för konvertiblerna kan i sin tur antas till stor del komma 
att vara beroende av kursutvecklingen för aktierna i Midway Holding.

Midway Holdings styrelse har en positiv syn på utdelning avseende Bolagets aktier och anser att de medel 
som inte behövs för Bolagets drift, expansion eller konsolidering ska delas ut. Mot bakgrund av de senaste 
årens svaga resultat har emellertid ingen utdelning lämnats sedan för räkenskapsåret 2011, och kommer 
eventuellt inte heller att lämnas framöver. För det fall ingen utdelning lämnas kommer en aktieägares 
avkastning enbart att vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

Ägare med betydande inflytande
Tibia Konsult AB innehar 41,9 procent av aktierna och 50,4 procent av rösterna i Midway Holding. Tibia 
Konsult har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av 
aktieägarna på bolagsstämma och kan också komma att ha möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte 
i Bolaget. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än 
majoritetsaktieägaren. Även andra ägare kan komma att inneha eller senare skaffa sig innehav av sådan 
storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Midway Holding.

Risker avseende teckningsförbindelser
Midway Holdings största ägare Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB samt styrelseordföranden 
Lars Frithiof, verkställande direktören Peter Svensson, finanschefen Leif Göransson och Inger Bergstrand, 
vilka tillsammans innehar cirka 57,4 procent av aktierna och cirka 81,2 procent av rösterna i Bolaget, har 
vederlagsfritt åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Erbjudandet. Åtagandena 
gentemot Midway Holding med anledning härav är emellertid inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det inte kan uteslutas att ovan nämnda aktieägare 
inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden.
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Inbjudan till teckning  
av konvertibler i  
Midway Holding AB (publ)
Årsstämman i Midway Holding beslutade den 23 april 2014, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget 
skulle ta upp ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 98 031 140 kronor genom utgivande av 
konvertibler. 1)  

Rätt att teckna konvertibler tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare, varvid fem A respektive 
B-aktier berättigar till teckning av en A- respektive B-konvertibel, envar om nominellt 20 kronor. Avstäm-
ningsdag för rätt att delta i Erbjudandet är den 5 maj 2014. Teckning ska ske under tiden 12 – 27 maj 2014.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertibelinnehavare har rätt att 
under perioden 1 juli 2014 – 31 maj 2019 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya 
A-respektive B-aktier i Midway Holding.

Förutsatt full teckning i Erbjudandet och full konvertering av de konvertibler som därmed ges ut, kommer 
Bolagets aktiekapital att öka med 49 015 570 kronor genom utgivande av 1 687 712 A-aktier och 3 213 845 
B-aktier. Aktiekapitalet i Midway Holding kommer således, efter konvertering och under ovan angivna 
förutsättningar, att uppgå till 294 093 490 kronor, fördelat på 10 126 275 A-aktier och 19 283 074 B-aktier.

Midway Holdings största ägare Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB samt styrelseordföranden 
Lars Frithiof, verkställande direktören Peter Svensson, finanschefen Leif Göransson samt Inger Bergstrand, 
vilka tillsammans innehar cirka 57,4 procent av aktierna och cirka 81,2 procent av rösterna i Bolaget, har 
vederlagsfritt åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Erbjudandet 2). Erbjudandet är 
därmed säkerställt till cirka 57,4 procent, motsvarande cirka 56,2 miljoner kronor.

Härmed inbjuds aktieägarna i Midway Holding att med företrädesrätt teckna konvertibler i Erbjudandet i  
enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Malmö den 7 maj 2014

Midway Holding AB (publ)
Styrelsen

1) Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor.

2) För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Teckningsförbindelser”.
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Bakgrund och motiv
Som tidigare meddelats beslöt styrelsen för Midway Holding under våren 2013 att ändra Bolagets inriktning, 
från att vara ett konglomerat med många portföljbolag till ett konglomerat med färre men större bolag. 
Koncentrationen av verksamheten kommer att göras på ett balanserat och ekonomiskt försvarbart sätt. 
Koncentrationen till färre och större portföljföretag kommer att leda till att kapital och andra resurser 
frigörs. Samtidigt krävs det, under omställningsprocessen, kapital för att genomföra långsiktiga satsningar 
och för att möta det ökade rörelsekapitalbehov som normalt uppstår i en konjunkturuppgång. Framförallt 
den expansiva satsningen på nya marknadssegment i kombination med en geografisk breddning i port-
följbolaget Haki bedöms kräva ökat rörelsekapital.

Midway Holding-koncernens soliditet, som under en lång period har varit mycket stark, har urholkats av de 
senaste årens svaga ekonomiska utfall. Samtidigt har skuldsättningsgraden ökat. Soliditeten uppgick per 
den 31 december 2013 till 35 procent. Från den ekonomiska inbromsningen 2008, som sedan åtföljdes av två 
kraftiga rekyler under 2011 och 2012, och fram till den 31 december 2013 ökade Midways netto låneskuld 
med 338 miljoner kronor, främst med anledning av genomförda företagsförvärv och lämnade utdelningar.

För att möjliggöra ett långsiktigt förhållningssätt och för att även under perioder med svag ekonomisk 
tillväxt ha resurser att genomföra offensiva investeringar och satsningar, bedömer styrelsen att Midway 
Holding-koncernens soliditet bör överstiga 35 procent och skuldsättningsgraden reduceras. 

Den föreslagna konvertibelemissionen som beskrivs i detta Prospekt bedöms, efter full konvertering, sänka 
skuldsättningsgraden från 96 procent till cirka 65 procent. Vidare bedöms soliditeten, efter full konvertering, 
stärkas från 35 procent till cirka 42 procent. Räntekostnaden ökar marginellt samtidigt som relaterade 
räntekostnader, vilka idag betalas till externa långivare, istället kommer konvertibelägarna tillgodo. 

I övrigt hänvisar styrelsen till detta Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet.

Styrelsen för Midway Holding är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Malmö den 7 maj 2014

Midway Holding AB (publ)
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 5 maj 2014 är registrerade som aktieägare i Midway Holding har 
före trädesrätt att teckna konvertibler i Erbjudandet. 

För varje på avstämningsdagen innehavd A- respektive B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie A3) respektive 
serie B4). Fem teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en A-konvertibel i Erbjudandet. Fem 
teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en B-konvertibel i Erbjudandet.

Förutsatt full teckning i Erbjudandet och full konvertering av de konvertibler som därmed ges ut kommer 
de aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 
sjutton procent, men har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina 
teckningsrätter (se vidare nedan). 

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 20 kronor per konvertibel, motsvarande nominellt belopp. Courtage utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vilka som har rätt att erhålla 
teckningsrätter i Erbjudandet var den 5 maj 2014. Aktierna i Midway Holding handlas exklusive rätt till 
deltagande i Erbjudandet från och med den 30 april 2014. Sista dag för handel med aktier i Midway Holding 
inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet var den 29 april 2014.

Teckningstid

Teckning av konvertibler i Erbjudandet ska ske under tiden från och med den 12 maj 2014 till och med 
den 27 maj 2014. 

Styrelsen för Midway Holding har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket – i förekommande fall – 
kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart möjligt efter att sådant beslut har fattats.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi och anmälningssedel märkt ”Teckning 
med stöd av teckningsrätter” skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Midway Holdings räkning förda aktieboken. 

VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto (alternativt servicekonto eller kapitalmarknads-
konto) kommer inte att skickas ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda 
särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning 
utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissions-
redovisning. Teckning och betalning i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från 
respektive förvaltare.

3) Av administrativa skäl kommer teckningsrätter avseende Akonvertibler att benämnas SR 1 i VPsystemet.  

4) Av administrativa skäl kommer teckningsrätter avseende Bkonvertibler att benämnas UR i VPsystemet.
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Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter respektive konvertibler till personer som är bosatta utanför Sverige kan 
påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder (se även avsnittet ”Viktig information”). Med 
anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina aktier direktregistrerade 
på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika 
eller Nya Zeeland inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna konvertibler i Erbjudandet. 
De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljnings-
likviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 
100 kronor kommer inte att utbetalas. 

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av respektive serie äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 
från och med den 12 maj 2014 till och med den 22 maj 2014. Värdepappersinstitut med erforderliga till-
stånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid försäljning av teck-
ningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av 
teckningsrätten. ISIN-koden för teckningsrätterna av serie A är SE0005933439, och för teckningsrätterna 
av serie B SE0005933454. 

Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter

Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 12 maj 
2014 till och med den 27 maj 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
saknar därmed värde. Efter den 27 maj 2014 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade tecknings-
rätter att bokas bort från innehavarens VP-konto (alternativt servicekonto eller kapitalmarknadskonto).

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

• senast kl. 17.00 den 27 maj 2014 utnyttja teckningsrätterna för att teckna konvertibler i Erbjudandet, eller

• senast den 22 maj 2014 sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas.

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av konvertibler i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, 
antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild 
anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

•  Bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear 
ska utnyttjas.

•  Anmälningssedeln märkt ”Teckning med stöd av teckningsrätter” ska användas om teckningsrätter har 
köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto (alternativt servicekonto eller kapitalmarknadskonto), 
eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissions-
redovisningen ska utnyttjas för teckning av konvertibler. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln 
skickas in ska betalning ske för de tecknade konvertiblerna, vilket kan ske på samma sätt som för andra 
bankbetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Remium Nordic AB (”Remium”) under kontorstid på telefon 
08454 32 70 eller på adress Remium Nordic AB, Att: Midway Holding AB, Kungsgatan 1214, 111 35 
Stockholm, alternativt från Remiums webbplats, www.remium.com. Anmälningssedel ska vara Remium 
tillhanda senast kl. 17.00 den 27 maj 2014.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar 
konvertibler i Erbjudandet i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
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Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige 
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna konvertibler i Erbjudandet med stöd av 
teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan 
under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin, kan betala i svenska kronor genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT: SWEDSESS 
IBAN-nummer: SE1780000890119145348059

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer (alternativt servicekonto- eller kapital-
marknadskontonummer) och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betalningsdag är 
den 27 maj 2014. Om teckning avser ett annat antal konvertibler än vad som framgår av emissionsredo-
visningen ska istället blanketten ”Teckning med stöd av teckningsrätter” användas, i enlighet med vad 
som anges under avsnittet ”Direktregistrerade aktieägares teckning”.

Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter

Teckning av konvertibler i Erbjudandet kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälnings-
sedel, benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, 
varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan 
erhållas från Remium, kontaktuppgifter enligt ovan, samt från Midway Holdings webbplats,  
www.midwayholding.se. Anmälningssedeln ska vara Remium tillhanda senast kl. 17.00 den 27 maj 2014 
på ovan angivna adress.

Om inte samtliga konvertibler i Erbjudandet tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) 
ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Erbjudandets högsta belopp i enlighet med följande: 

•  I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, ska konvertiblerna tilldelas tecknarna i förhållande till det antal teckningsrätter 
som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

•  I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat konvertibler utan stöd av teckningsrätter, 
varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal konvertibler som sålunda teck-
nats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Som bekräftelse på tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräknings-
nota till direktregistrerade aktieägare och övriga med VP-konto. Tecknade och tilldelade konvertibler ska 
betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från erhållande 
av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med res-
pektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till dem som inte tilldelats konvertibler. 

Teckning av konvertibler är bindande. Om betalning inte görs i tid för tilldelade konvertibler, kan kon-
vertiblerna komma att överlåtas till annan. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen är 
den som först tilldelats konvertiblerna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Betalda tecknade konvertibler

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att BTU 5)  
(betalda tecknade konvertibler) bokats in på VP-kontot (alternativt servicekontot eller kapitalmarknads-
kontot). De nytecknade konvertiblerna kommer att bokföras som BTU till dess att konvertiblerna har 
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 juni 2014. Någon VP-avi utsänds ej i 
samband med ombokning från BTU till konvertibler.

5) Av administrativa skäl kommer betalda tecknade Akonvertibler att benämnas SR 2 i VPsystemet.
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Handel med betalda tecknade A- respektive B-konvertibler beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm 
under perioden från och med den 12 maj 2014 till och med den 19 juni 2014. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning. ISIN-koden för betalda tecknade 
A-konvertibler är SE0005933447, och för betalda tecknade B-konvertibler SE0005933462. 

Rätt till utdelning

Innehav av konvertibler berättigar inte till utdelning. De A- respektive B-aktier som tillkommer vid konver-
tering ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Teckningsresultat i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 2 juni 2014 genom ett press-
meddelande från Midway Holding. 

Upptagande till handel

Efter att Bolagsverket har registrerat de konvertibler som ges ut i Erbjudandet kommer Bolaget att ansöka 
om att konvertiblerna ska upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Handel i konvertiblerna beräknas 
inledas omkring den 9 juli 2014. 

Övrig information

Midway Holding har inte rätt att avbryta Erbjudandet. Teckning av konvertibler i Erbjudandet, vare sig 
detta sker genom utnyttjande av teckningsrätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla 
eller förändra teckningen, såtillvida inte annat följer av detta Prospekt eller av tillämplig lag.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Midway Holding att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att återbetalas. Ingen 
ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om tecknings-
likviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
lämnas utan beaktande eller teckning komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Betald likvid som 
ej tagits i anspråk kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
Ytterligare frågor gällande Erbjudandet besvaras av Remium under kontorstid på telefon 08454 32 70.



22

Villkor i sammandrag för  
konvertiblerna
Fullständiga villkor för det konvertibla förlagslån som omfattas av Erbjudandet framgår av avsnittet 
”Villkor för Midway Holding AB:s (publ) konvertibla förlagslån 2014/2019”.

Lånebelopp
Det konvertibla förlagslånets nominella belopp uppgår till högst 98 031 140 kronor. Det nominella beloppet 
för varje konvertibel uppgår till 20 kronor.

Ränta
Lånet löper med sex procent årlig ränta från och med den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2019. Ränta 
förfaller till betalning, i den mån konvertering inte dessförinnan skett, den 30 juni varje år, första gången den 
30 juni 2015. Varje räntebetalning omfattar ränta för ett år, dock med det undantaget att den ränta som förfaller 
till betalning den 30 juni 2015 omfattar tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2015.

Konvertering
Erbjudandet omfattar konvertibler av två olika serier, A- respektive B-konvertibler. A-aktieägare i Bolaget 
har företrädesrätt att teckna A-konvertibler och B-aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 
B-konvertibler. 

A-konvertibler kan konverteras till A-aktier i Bolaget. B-konvertibler kan konverteras till B-aktier i Bolaget. 
Konverteringskursen uppgår till 20 kronor per aktie. 

Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering under tiden från och med den 1 juli 2014 till och 
med den 31 maj 2019. Vid sådant påkallande ska, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel en-
ligt fastställt formulär inges till Remium eller konvertibelinnehavarens kontoförande institut för vidare-
befordran till Remium. Konvertering verkställs därefter vid utgången av varje kalenderkvartal.

Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas av konvertibelinnehavaren. Påkallas inte 
konvertering senast den 31 maj 2019 upphör rätten till konvertering.

Löptid
Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning i sin helhet den 30 juni 2019 i den mån konvertering 
inte dessförinnan skett.

Konvertibellånets förmånsrättsliga ställning
Det konvertibla förlagslånet är ett efterställt lån. Detta medför att för det fall Bolaget går i likvidation, konkurs 
eller offentligt ackord kommer konvertibelinnehavarna att erhålla betalning efter Bolagets icke efterställda 
förpliktelser och jämsides med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda det 
konvertibla förlagslånet.
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Värdering av konvertibler
Konvertibler är ett komplext finansiellt instrument, som kan betraktas som ett skuldebrev med en tillhörande 
teckningsoption. Värdet av en konvertibel är därmed avhängigt dels faktorer som styr hur skuldinstrument 
värderas, till exempel instrumentets ränta, marknadsräntorna, när ränta erläggs, och Bolagets bedömda 
återbetalningsförmåga, dels faktorer som styr hur aktierna i Midway Holding värderas, till exempel 
vinst och kassaflöde per aktie, Bolagets värdering i förhållande till jämförbara bolag, aktiens volatilitet 
och Bolagets bedömda tillväxtmöjligheter.

Övrigt

Konvertiblerna emitteras i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Handel i 
konvertiblerna beräknas inledas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 9 juli 2014. Konvertiblerna 
är fritt överlåtbara, utan inskränkningar.

ISIN-koden för A-konvertiblerna är SE0005933900 och för B-konvertiblerna SE0005933934.
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Verksamhetsbeskrivning
Allmänt om Midway Holding

Historik
Midway Holding grundades 1989 genom en avknoppning från Skåne-Gripen och växte sedan snabbt de 
följande åren genom uppköp av hela företagssfärer. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande 
filosofin och flera av portföljbolagen, såsom Gustaf E Bil, Sävjsö Trähus, Alab, Haki och Sporrong, har varit 
i Midway Holdings ägo sedan början av 90-talet.

Midway Holding har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom förvärv av olika företag. 
Landqvist Mekaniska Verkstad och BR Larssons Bilförsäljning är de senast tillkomna portföljbolagen, två 
förvärv som genomfördes under våren 2012. 

Huvudsaklig verksamhet
Midway Holding bedriver sin verksamhet genom ägande av rörelsedrivande portföljbolag. Per dagen för 
detta Prospekt ingår femton helägda och ett delägt bolag i portföljen. Samtliga portföljbolag har en full-
ständig organisation, varför Midway Holdings organisation helt är inriktad på att å ena sidan utöva och 
bevaka sitt ägande och sina intressen i portföljbolagen, och å andra sidan hantera informationsgivning 
och angränsande frågor i förhållande till aktiemarknaden och aktieägarna. Midway Holding tillhandahåller 
dessutom rörelsefinansiering i viss utsträckning till portföljbolagen. Som en följd av denna decentralisering 
är Midway Holdings centrala organisation begränsad till fem personer med funktionerna verkställande 
direktör, finanschef, affärsutveckling, koncernredovisning och administration (för mer information, se 
avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Midways målsättning med sitt ägande i portföljbolagen är att långsiktigt utveckla portföljbolagen genom 
åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt och finansiellt.

Huvudsakliga marknader
Midway Holding-koncernens nettoomsättning utgörs av summan av nettoomsättningen i respektive 
verksamhetsgren, vilken i sin tur utgörs av summan av respektive portföljbolags nettoomsättning. Midway 
Holdingkoncernens nettoomsättning, fördelad på verksamhetsgren respektive geografisk region, framgår 
av tabellerna nedan.

NETTOOMSÄTTNING, VERKSAMHETSGREN

Nettoomsättning, miljoner kronor 2013 2012 2011

Teknikföretag 1 456 1 417 1 412

Handelsföretag 921 895 832

Summa 2 377 2 312 2 244

NETTOOMSÄTTNING, GEOGRAFISK FÖRDELNING

Nettoomsättning, miljoner kronor 2013 2012 2011

Sverige 1 502 1 468 1 495

Övriga Norden 559 567 450

Övriga marknader 316 277 299

Summa 2 377 2 312 2 244

Med ”Övriga marknader” i tabellen ovan avses främst England, Frankrike, Tyskland och USA.
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Affärsidé 

Midway Holdings affärsidé är att, i en decentraliserad organisation, bedriva verksamhet inom Handel 
och Teknik i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Målsättningen är att Midway Holding ska ha en avkastning före skatt på eget kapital på femton procent. 

Strategi

Under våren 2013 beslöt styrelsen för Midway Holding att ändra Bolagets inriktning, från att vara ett konglo-
merat med många portföljbolag till ett konglomerat med färre men större bolag. Denna koncentration, 
som bedöms leda till att kapital och andra resurser frigörs, ska genomföras på ett balanserat och ekonomiskt 
försvarbart sätt. Verksamheter, som inte bedöms kunna utgöra en bas kring vilket Midway Holding kan 
skapa ett expansivt affärsområde, kommer att säljas. 

Under den pågående koncentrations- och omställningsfasen drivs verksamheten vid varje tidpunkt med 
utgångspunkt från ett långsiktigt perspektiv och det görs inget avkall på offensiva investeringar och 
satsningar i enskilda bolag.

Målsättningen är att koncentrationen av bolag i portföljen ska reducera Bolagets nettolåneskuld med 
cirka 150 miljoner kronor. 

Ägarstyrning samt investerings-, förvärvs- och exitstrategi

Midway Holding är en engagerad ägare som både ställer krav gentemot och arbetar aktivt tillsammans med 
portföljbolagens företagsledningar i allt väsentligt beslutsfattande inom portföljbolagen. Ägarstyrningen 
över portföljbolagen utövas både genom sedvanlig styrelserepresentation och genom att underhand 
delta i beslut och diskussioner rörande frågor av såväl operativ som strategisk karaktär. Midway Holdings 
huvudfokus är att driva, utveckla och investera långsiktigt i befintliga verksamheter.

Ett förvärv av bolag inleds i regel med att Midway Holding blir kontaktat av företagsmäklare som har i 
uppdrag att sälja ett bolag. Inledningsvis görs en analys av de finansiella förutsättningarna, främst med 
avseende på balans mellan synligt och justerat eget kapital i förhållande till intjäning. För det fall dessa 
parametrar inte är i balans medför ett förvärv en goodwillpost som ligger utanför den risknivå som Midway 
Holding vill exponera sig för, varvid processen normalt sett avbryts. För det fall de finansiella förutsätt-
ningarna för ett förvärv är i linje med Midway Holdings interna riktlinjer fortsätter processen med mark-
nadsmässig och övrig analys i kombination med förhandlingar om villkor för förvärvet. Styrelsen i Midway 
Holding fattar det slutliga beslutet om ett förvärv ska genomföras eller inte, baserat på information 
sammanställd av koncernledningen. 

Den förändring av verksamhetsinriktningen som Midway Holding har beslutat innebär bland annat att 
Bolaget framöver främst kommer att fokusera på förvärv som kompletterar befintliga portföljbolag 
samt på förvärv som kan leda till uppbyggnad av ett helt affärsområde.

Midway Holdings strategi har aldrig gått ut på att inneha portföljbolag endast under en begränsad tids-
period. Bolagets investeringar i portföljbolag har alltid gjorts med ett långsiktigt fokus. Den beslutade 
förändringen av verksamhetsinriktningen innebär emellertid att Midway Holding under en omställnings-
period avser att agera mer aktivt som säljare än vad som tidigare varit fallet. Detta innebär dock inte att 
Bolaget kommer att göra avkall på de grundläggande kraven avseende ekonomiskt utfall samt att port-
följbolagen efter försäljning ska ha förutsättningar att fortsätta utvecklas. Under den pågående omställ-
ningsfasen drivs verksamheten, vid varje given tidpunkt, med utgångspunkt från ett långsiktigt perspektiv 
och Bolaget gör inte avkall på offensiva investeringar och satsningar i enskilda bolag.

De avyttringar Midway Holding har genomfört historiskt har till övervägande del varit på initiativ av köpare 
som sett strukturerings- och konsolideringsmöjligheter tillsammans med något av Midway Holdings 
portföljbolag. Vid avyttringen har Midway Holding alltid fäst stor vikt inte bara vid att få ett bra ekonomiskt 
utfall, utan även vid att det sålda bolaget hamnar i en miljö där det kan verka och utvecklas minst lika 
bra som med Midway Holding som ägare. 
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Portföljbolag

Allmänt
Midway Holding är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Midway Holding-koncernen 
består per dagen för detta Prospekt av femton helägda samt ett majoritetsägt bolag.  Portföljbolagen 
delas upp i Teknik och Handel för att tydliggöra deras huvudsakliga inriktning.

Koncernstruktur
Av tabellen nedan framgår samtliga bolag inom Midway Holding-koncernen. Såtillvida inte annat anges är 
samtliga bolag helägda, direkt eller indirekt, av moderbolaget Midway Holding AB (publ). I den genomgång 
av portföljbolagen som återfinns under rubrikerna ”Handelsföretag” och ”Teknikföretag” beskrivs verksam-
heten i Midway Holding-koncernens rörelsedrivande bolag. Övriga bolag fungerar endast som holding-
bolag eller är vilande.

KONCERNFÖRETAG
Org-nummer Säte

Cbiz Partner AB 556648-5263 Jönköping
  Cbiz Partner AS 990253447 Norge

Erixon & Bonthron AB 556299-7162 Stockholm
FAS Machinery International AB 556391-2194 Ystad

  FAS Converting Machinery AB 556198-8378 Ystad
  FAS Maskintjänst AB 556102-0222 Ystad
  PECO Inc 0100-1827-98 USA

Haki AB 556075-5067 Ö Göinge
  Haki Ltd 1203497 England
  Haki A/S 89391814 Danmark
  Haki AS 982 736 765 Norge
  Haki SAS 329088731 Frankrike
  BTP Montage SAS 445014970 Frankrike
  Haki Hungary Kft 10-09-026591 Ungern
  Haki Sp.zo.o. 391991 Polen
  Haki Australia Pty Ltd 43 159 720 635 Australien

Lundgrens Montage i Hjärup AB 556481-7699 Hjärup
LU Förvaltning AB 556498-4127 Hjärup

  Lundgren Machinery AB 556207-9359 Hjärup
  Horisontens Fastighets AB 556218-0587 Hjärup

MidTrailer AB 556112-3935 Karlskoga
 Reko Trailer AB 556402-6036 Karlskoga
 Sävsjösläpet AB 556199-2081 Sävsjö
 Trailer Rental Sverige AB 556071-5913 Malmö

MÄTIM-Gruppen AB 556728-6561 Malmö
   Stans & Press Industriservice i Olofström AB 556411-7116 Olofström
  Stans & Press i Olofström AB 556175-2154 Olofström
  Stans & Press i Blomstermåla AB 556553-8757 Olofström
  Landqvist Mekaniska Verkstad AB 556087-7168 Essunga

NOM Holding AS 899249852 Norge
  Normann Olsen Maskin AS 921502958 Norge
  Norgeodesi AS 971052201 Norge
  Normann Olsen Tillhenger AS 950745371 Norge
  RekoTrailer AS 986927948 Norge
  Anleggservice Vest AS 889543892 Norge
  Liftway AB 556626-5723 Sigtuna

AB Prosparitas 556239-7850 Malmö
  Alab Aluminiumsystem AB 556225-9951 Örnsköldsvik
  Förvaltnings AB Kättsätter 556040-7487 Malmö
  Eribel Production AB 556256-7734 Mark
  Fastighets AB Hydraulen 556363-6256 Borås
  Onrox AB 556244-7028 Malmö
  Onrox ApS 32776264 Danmark
  Entomed Production AB 556007-9658 Malmö
  Handels & Industri AB Altona 556251-8885 Malmö
  Gustaf E Bil AB 556060-7201 Skövde
  Bilfirma Gustaf E Johansson AB 556097-4635 Skövde
  Br Larssons Bilförsäljning AB 556086-1956 Skara
  Gustaf E Fastigheter AB 556047-9098 Borås
  Sävsjö Trähus AB 556121-5467 Sävsjö
  Byggnads AB Lennart Eriksson 556069-1577 Kramfors

Sigarth AB 556237-1889 Hillerstorp
  Sigarth GmbH de 116403252 Tyskland
  Sigarth Sp.zo.o. NIP521-29-73-649 Polen
  Sigarth A S 601377-548959 Turkiet

Sporrong Holding AB 556492-6995 Stockholm
 AB Sporrong 556221-1820 Stockholm
 Sporrong Produktion OY 0131271-9 Finland
 Sporrong OY 0426646-3 Finland
 OU Sporrong Eesti 10372949 Estland
 OY Sporrong Sport AB 0912050-0 Finland
 Sporrong AS 918437606 Norge

TI-Gruppen AB 556024-4856 Göteborg
  TI-Produkter AB 556242-0082 Göteborg
  TI-Industrier AB 556058-2461 Malmö

Optiol Holding AB, ett intressebolag till Midway Holding, har genom avyttring av AB Optiol under 2013 sålt fastigheten Höjdrodret 2 i 
Malmö. Midway Holdings indirekta ägarandel i fastigheten uppgick till 50 procent. Innehavet är nedskrivet med 1,7 miljoner kronor 
och motsvarar Midway Holdings andel av eget kapital per den 31 december 2013. Avyttringen hade alltså ingen nämnvärd påverkan 
på Bolagets balans- och resultaträkning.
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Handelsföretag
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Cbiz Partner AB

Cbiz Partner AB är ett import och grossistföretag, som arbetar med flera av marknadens starkaste varu-
märken inom tekniska leksaker. Störst fokus har legat på radiostyrda produkter, där bolaget är den ledande 
grossisten i Norden. Bolaget representerar världsledande varumärken som Silverlit, Scalextric, Wowwee och 
New Bright. Utöver det marknadsför bolaget de egna varumärkena TopRaiders, TechToys och Gametech. 
Produktportföljen utgörs numera av ett mer traditionellt utbud, men med fokus på tekniska leksaker. 
Bolagets produkter återfinns i huvudsak i leksaksbutiker, stormarknader och hos el och teknikkedjor.

Cbiz grundades 1999 av Katja och Johan Carlzon och har vuxit till att vara en stark aktör på den nordiska 
marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Gränna. Verksamheten på den norska marknaden bedrivs 
genom dotterbolaget Cbiz Partner AS.

Sedan Midway Holding köpte bolaget 2009 har produktprogrammet breddats samtidigt som en organisation 
för fortsatt nordisk expansion har byggts upp. Vidare lägger bolaget stor kraft på att anpassa produkterna 
till nya, ökade myndighetskrav avseende miljö- och hälsopåverkande tillsatser i elektronik och plast. Under 
2012 tappade bolaget både i omsättning och rörelsemarginal på grund av en försämrad marknad, 
organisatoriska förändringar och skifte i försäljningsmix. Under 2013 har Cbiz verksamhet varit stabil 
och omsättning och resultat var i paritet med 2012.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 13 16 94 92 101 87

Rörelseresultat -1 0 4 4 12 9

Gustaf E Bil AB

Gustaf E Bil AB är ett anrikt bilföretag som grundades 1947 av Gustaf Elam Johansson. Sedan 1992 ingår 
bolaget i Midway Holding och är därmed ett av Bolagets äldsta innehav. Gustaf E Bil har ett brett bilsortiment 
och säljer cirka 2 500 nya och begagnade bilar per år. Därutöver bedriver bolaget biluthyrning, auktoriserat 
verkstadsarbete samt säljer reservdelar och biltillbehör.

Gustaf E Bil bedriver verksamhet vid fem fullserviceanläggningar i Skaraborgsregionen. Bolaget representerar 
Peugeot, Opel, Chevrolet, Subaru och Mitsubishi. Under 2014 kommer Chevrolet att fasas ut, då GM valt 
att fokusera på Opel i Europa.

Under 2012 förvärvades BR Larssons Bilförsäljning AB som en del av målsättningen att skapa ett starkt bolag 
med ett sammanhängande geografiskt marknadsområde. Arbetet med att samordna de båda bolagens 
verksamheter under det gemensamma varumärket Gustaf E Bil pågår. Under 2013 tillträdde en ny verk-
ställande direktör med tydligt fokus på försäljning, konsolidering och effektivitet.

De båda bolagen påverkades negativt av SAAB:s konkurs, vilket syns tydligt i försämringen av rörelse-
resultatet 2012. För att kompensera de negativa konsekvenserna därav har antalet bilmärken minskats 
samtidigt som avvecklingen av anläggningarna i Skara, Alingsås, Falköping och Ulricehamn har medfört 
stora omstruktureringskostnader, vilka belastade rörelseresultatet för 2013 med 12,3 miljoner kronor. 
Rörelseresultatet för det första kvartalet 2014 visar att de vidtagna åtgärderna har haft god effekt.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 75 85 333 314 297 311

Rörelseresultat 2 -4 -16 -17 -2 7
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NOM Holding AS 

NOM Holding AS (Normann Olsen) är ett teknikinriktat handelsföretag med verksamhet i flera dotterbo-
lag. Koncernen är aktiv på de norska och svenska marknaderna. Bolaget har cirka 50 anställda.

Produktportföljen i Normann Olsen innehåller ett heltäckande sortiment av truckar, liftar, teleskoplastare, 
grävmaskiner, asfaltläggare och andra maskiner som används inom bygg- och anläggningsbranschen. 
Normann Olsen har heltäckande närvaro på den norska marknaden med fyra egna försäljnings- och 
serviceanläggningar och kompletterande kontraktsåterförsäljare med serviceavtal.

Riktinstrument och utrustning för lantmätning säljs genom dotterbolaget Norgeodesi AS på i huvudsak den 
norska marknaden. Normann Olsen Tilhenger AS säljer släpvagnar och är Midtrailers representant i Norge.

Liftway AB är koncernens aktör på den svenska marknaden och är fullt specialiserat på Manitou och 
dess teleskoplastare. 

Normann Olsen  har ökat i omsättning de senaste fyra åren, vilket främst är hänförligt till en satsning på den 
svenska marknaden (Liftway) och till en starkare marknad i Norge. Rörelsemarginalen har dock inte haft 
samma utveckling, vilket beror på att etableringen i Sverige gjorts med en för hög kostnadsnivå och att för-
säljningsmixen i Norge ändrats. Etableringen på den svenska marknaden har hittills inte varit lönsam och 
åtgärder har vidtagits under det första kvartalet 2014 för att åtgärda den fasta kostnadsnivån i Liftway.
 

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 94 86 401 388 325 295

Rörelseresultat -1 1 12 15 10 14
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Sporrong Holding AB

Sporrong är ett av Sveriges äldsta företag. Verksamheten startade i Stockholm 1666. Grundaren var 
gördelmakaren, mäster Henrik Grau. Efter flera ägar och namnskiften övertogs rörelsen 1842 av Carl 
Claes Sporrong, som också gav företaget sitt namn. 

Bolaget fokuserar på att skapa kundunika produkter som stärker identiteten, uppmärksammar händelser 
eller premierar individen eller laget. Produkterna tillverkas huvudsakligen i metall. Tillverkningen sker idag 
i egna fabriker i Finland och Estland eller genom någon av bolagets samarbetspartners runt om i världen. 
Sporrong har dotterbolag samt egna säljkontor i Sverige, Finland, Norge och Estland.

En viktig del av verksamheten är designprocessen som, tillsammans med noggrant hantverk och modern 
teknologi, resulterar i ett brett kundstyrt sortiment. Sporrong tillverkar och säljer allt från simmärket Baddaren 
till Idrottsgalans priser och har Nordens bredaste sortiment av plaketter, pokaler, märken och medaljer.

Sporrong är vidare en ledande tillverkare av enhetliga och högkvalitativa uniformsaccessoarer för exempelvis 
polis, försvar, tull, kustbevakning och flygbolag. Sporrongs sigill och medaljer återfinns också hos före-
tagskunder för premiering av individer eller för att höja kvalitetskänslan på företagets produkter.

Midway Holding ägde fram till 2006 47 procent av aktierna i Sporrong. Under 2007 tog Midway Holding 
över hela ägandet av bolaget, varvid en kraftfull omstrukturering genomfördes, med koncentration mot 
högre andel egen produktion. Delar av handelsverksamheten såldes respektive avvecklades under 2010 
och under 2011 visade Sporrong ett positivt resultat efter ett flertal förlustbringande år. 

Marknaden för Sporrong är stabil och 2013 var i paritet med föregående år, med undantag för en senarelagd 
offentlig upphandling i Norge. Under kvartal 1 2014 har ingen tidplan kommunicerats gällande upphandlingen. 
Bolaget följer utvecklingen noggrant.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 22 24 94 101 108 97

Rörelseresultat -1 1 1 2 5 -7



31

Teknikföretag
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Alab Aluminiumsystem AB

Alab Aluminiumsystem är ett av Sveriges ledande företag för måttbeställda, glasbärande profilkonstruktioner 
i aluminium och stål för byggbranschen. Bolaget konstruerar, tillverkar och marknadsför kundorderspecifika 
glasbärande fasadelement, dörrar, fönster, tak och inglasningar i sin fabrik i Trehörningsjö utanför 
Örnsköldsvik. I Trehörningsjö finns även huvudkontoret, som kompletteras med en rikstäckande sälj
organisation. Bolaget startade 1967 och har i dagsläget cirka 50 anställda.

Alab Aluminiumsystem marknadsför och tillverkar även ett inglasningssystem för balkonger och altaner, 
främst framtaget för privatmarknaden.
 
Under 2013 tillträdde en ny verkställande direktör och bolaget arbetar nu bland annat med att intensifiera 
marknadsarbetet samt med att introducera och införa en fullt integrerad datorstyrd bearbetning även 
på stålprodukter. Alab Aluminiumsystem har under många år varit en föregångare i branschen när det 
gäller automatiserad bearbetning av ingående metallkomponenter, något som har en mycket positiv 
påverkan såväl på kvalitet som på produktionseffektivitet. 

Nedgången i rörelseresultat 2013 är en effekt av en svag marknad och prispress med åtföljande lägre marginaler. 

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 34 27 110 98 97 106

Rörelseresultat -1 1 1 4 2 4
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Haki AB

Haki utvecklar och tillverkar säkra och ergonomiska ställnings-, väderskydds- och stämpsystem samt 
hängande ställningar. Användningsområdet för Hakis produkter är brett. Utanför den traditionella 
användningen inom byggsektorn används det exempelvis vid reparation och underhåll av broar, vid 
underhåll inom processindustrin, varvsindustrin och offshoreindustrin. Hakisystemet för hängande 
montage är till stor fördel inom dessa användningsområden då det är både säkert och effektivt.

Haki har funnits på marknaden i över 50 år och bedriver idag aktiv försäljning med utgångspunkt från 
Skandinavien, Storbritannien, Frankrike och Australien. Dotterbolag finns i flera europeiska länder samt 
i Australien. Produktionen sker i Sibbhult, där också huvudkontoret ligger, samt i Polen och Ungern.

Haki är marknadsledande i Skandinavien på ställningssystem, främst för byggindustrin. För att balansera 
kundportföljen och för att på bästa sätt ta till vara Hakis internationella potential, har en marknads-
organisation nyligen byggts upp med inriktning på i första hand offshore och industriunderhåll. Den nya 
organisationen arbetar med utgångspunkt från Sverige och England.

Under 2012 passerade Haki den omsättningsnivå där verksamheten genererar ett positivt rörelseresultat. 
Omsättning och rörelseresultat utvecklades positivt även under 2013. Satsningarna på marknadssidan 
under 2013 har kompletterats med investeringar i produktionslinjerna. Utöver detta har en översyn av 
bolagets leverantörer gjorts med syfte att minska leverantörsberoende och kostnader. Dessa åtgärder, 
kombinerade med en ökad inköpseffektivitet samt interna produktivitetsförbättringar, har bidragit till att 
effektiviteten ökat väsentligt. Vidare har automatiseringsgraden ökat, vilket har medfört att den redan 
höga kvaliteten förbättrats ytterligare. Satsningarna har gradvis visat effekt och det första kvartalet 
2014 visade på en stark ökning av både omsättning och rörelseresultat.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 131 93 392 354 334 315

Rörelseresultat 10 -4 6 2 -4 6
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Sigarth AB

Sigarth utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade produkter till främst radiatorbranschen. Produkt-
programmet består av patenterade upphängningsanordningar för radiatorer under varumärket ”Monclac”, 
beklädnader för panelradiatorer i form av sidoplåtar och galler samt ventilationsdon. Bolaget utför även 
viss legotillverkning. Sigarth grundades 1955 med en något annan inriktning, men i början av 60-talet 
startades produktion av radiatordelar.

Sigarth säljer sina produkter på i huvudsak de tyska, polska, belgiska, nordiska och turkiska marknaderna. 
Cirka 15 procent av omsättningen avser Sverige. Huvudkontoret ligger i Hillerstorp där även produktion 
bedrivs. Därutöver finns dotterbolag samt produktionsenheter i Turkiet och Polen. Sigarth har även ett 
dotterbolag i Tyskland.

40 procent av den europeiska marknaden (inklusive Turkiet) för tillverkning av panelradiatorer är koncentrerad 
till Turkiet och Sigarth har sedan 2007 haft verksamhet i landet. Sigarths verksamhet i Turkiet är helt inriktad 
mot ett fåtal nationella och internationella aktörer i radiatorbranschen. 

Under de senaste åren har efterfrågan från slutkunderna, som i allt väsentligt finns i Europa, varit svag. 
Under slutet av 2013 och inledningen av 2014 har emellertid efterfrågan förstärkts markant. 

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 36 29 118 117 128 136

Rörelseresultat 0 -2 -8 -9 0 9

Lundgren Machinery AB

Lundgren Machinery (tidigare AB Lundgrens Mekaniska Verkstad) grundades 1912 i Malmö. Verksamheten 
bedrivs idag från bolagets anläggning i Hjärup. 

Lundgren Machinery är inriktad på serieproduktion och tillverkar maskinutrustningar. Bolaget svarar för 
hela processen, från beredning till leverans samt i vissa fall även för installation hos kund. Egna maskinerna 
marknadsförs under varumärkena IBS och Capper. Dessa omfattar produkter för resning och förslutning 
av lådor och tråg samt maskiner för kapsylering av flaskor och dunkar. 

Lundgren Machinerys rörelseresultat för 2012 påverkades positivt av omförhandlade villkor i förhållande 
till bolagets största kund. Under slutet av 2013 förlorade Lundgren Machinery emellertid denna kund och 
en utfasning pågår under det första halvåret 2014. Bolaget arbetar intensivt med att anpassa verksamheten 
efter de förändrade förutsättningarna, vilket bland annat inkluderar kraftiga kostnadsreduceringar och 
större fokus på IBS. 

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 31 37 154 160 159 147

Rörelseresultat 1 -1 5 9 2 2
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FAS Machinery International AB

FAS Machinery utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för konvertering av plastmaterial till 
produkter på rulle (förenklat plastpåse- och plastsäcksmaskiner). Marknadsnischen är smal med relativt 
stora kunder, vilket i sin tur leder till få men relativt sett stora affärer av projektkaraktär. Europa och USA är 
de två viktigaste marknaderna och svarar för mer än 75 procent av omsättningen. FAS Machinery har egen 
representation i Sverige och USA (genom dotterbolaget Peco Inc.). Övriga marknader bearbetas via agenter.

Under 2013 var marknadsförutsättningarna positiva och omsättningen ökade med cirka 20 procent 
jämfört med 2012. Under det första kvartalet 2014 har bolaget byggt upp den starkaste orderstocken 
på tio år och en tydligt positiv trend syns både i omsättning och resultat.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 17 9 50 42 57 61

Rörelseresultat 0 -3 -3 -8 2 1

Sävsjö Trähus AB

Sävsjö Trähus tillverkar prefabricerade trähus av hög kvalitet med stort inslag av kundanpassning. Bolaget 
grundades 1968 och har sedan dess tillverkat villor till den svenska marknaden med fokus på Stockholms-
området och Mälardalen. All tillverkning sker i Sävsjö, där också huvudkontoret ligger. 

Sävsjö Trähus arbetar med fristående säljare, varför stora delar av kostnadsmassan är rörlig och direkt 
korrelerad till försäljningen. Detta, tillsammans med hög flexibilitet i produktionen och låg kapitalbindning, 
är fördelaktigt under konjunktursvängningar.

Bolaget tappade i omsättning under både 2012 och 2013, främst beroende på den svaga svenska 
byggmarknaden.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 20 19 89 100 125 138

Rörelseresultat -1 -1 -3 -2 0 7
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Midtrailer AB

Midtrailer utvecklar, tillverkar, marknadsför och finansierar släpvagnar och har lång erfarenhet av special-
byggnationer. Företaget arbetar med fyra varumärken; Sävsjösläpet, Reko Trailer, Niwe Trailer och Erde 
och säljer även tillbehör och reservdelar.

Företaget är Sveriges näst största aktör inom släpvagnsbranschen, både avseende försäljning och ut-
hyrning. Ett nätverk av återförsäljare står för den direkta försäljningen till slutanvändare. Helhetslösningar 
erbjuds och ofta används vagnarna i en affär där kunden behöver hjälp med att hantera både finansiering, 
administration, service och reservdelar.

Under 2013 har delar av produktionen lagts ut på en extern leverantör för att nå en lägre kostnadsnivå. 
Detta har bland annat resulterat i en högre rörelsemarginal.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 21 17 85 86 96 92

Rörelseresultat, justerat 0 1 -1 -4 1 -3

Onrox AB – Eribel Production AB

Onrox och Eribel är kontraktstillverkare av elektronik. Utöver tillverkning av ytmonterade och hålmonterade 
kretskort utförs även så kallad box building, det vill säga leverans av kompletta och förpackade slutpro-
dukter direkt till kund, där endast delar av produkten tillverkats hos Onrox/Eribel. Eribel fokuserar på långa 
serier, medan Onrox produktionsapparat är mer anpassad för korta serier med högt förädlingsvärde.  

Mot bakgrund av bolagens likartade verksamheter och som ett steg i Midway Holdings arbete med att skapa 
större och färre enheter inom Midway Holdingkoncernen, finns ett långtgående samarbete mellan Onrox 
och Eribel. De drivs som självständiga enheter, men samarbetar inom bland annat inköp och på ledningsnivå. 

Onrox verksamhet präglades under 2013 av minskad orderingång och tydligt fokus på kostnads- och 
effektiviseringsåtgärder. Bolaget arbetar bland annat aktivt med så kallat Leanarbete, vilket har gjort 
att rörelseresultatet, trots minskad omsättning, har stärkts under 2013.

Eribels omsättning minskade med cirka 25 miljoner kronor under 2013 jämfört med 2012. Skillnaden är 
emellertid främst hänförlig till en extraordinär order under 2012. Verksamheten har under 2013 flyttat 
till nya och mer ändamålsenliga lokaler, vilket förväntas leda till ökad effektivitet och kapacitet.

ONROX

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 23 23 97 113 129 104

Rörelseresultat, justerat -1 0 2 1 8 4

ERIBEL

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 32 34 127 152 110 110

Rörelseresultat, justerat 1 1 3 5 5 4
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Landqvist Mekaniska Verkstad AB  

– Stans & Press Industriservice  

i Olofström AB

Landqvist Mekaniska och Stans & Press är två mekaniska verkstäder inriktade på legotillverkning. De arbetar 
till största del med internationella industrikunder, men även med mindre regionala aktörer. 

Bolagens maskinpark och bearbetningsmöjligheter kompletterar varandra väl. Som en naturlig utveckling 
härav, och som ett steg i Midway Holdings arbete med att skapa större och färre enheter inom Midway 
Holdingkoncernen, finns ett långtgående samarbete mellan Landqvist Mekaniska och Stans & Press. 
De drivs som självständiga enheter, men samarbetar inom bland annat inköp och på ledningsnivå. Vidare 
samkörs de båda bolagens produktion i viss utsträckning i syfte att uppnå bästa möjliga effektivitet. 

Landqvist Mekaniska är Midway Holdings minsta, men också mest lönsamma bolag. Bolaget har under 
2013 behållit sin omsättning och ökat rörelseresultatet, trots rådande marknadsförutsättningar. Detta 
har uppnåtts bland annat genom tydligt kundfokus, väl investerad maskinpark samt motiverad personal. 
Landqvist Mekaniska, som förvärvades under 2012, konsoliderades avseende hela 2013 men endast 
under tio månader avseende 2012.

Stans & Press bedriver verksamhet i Olofström och Ronneby samt, via dotterbolag, i Blomstermåla. Bolaget 
har under 2013 tappat något i omsättning som ett resultat av avvaktande kunder och ovissa prognoser. 
Därmed har bolaget för 2013, precis som för 2012, visat ett rörelseresultat strax över noll.

LANDQVIST MEKANISKA

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 9 10 37 30 38 30

Rörelseresultat, justerat 2 3 11 8 10 7

STANS & PRESS

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 25 28 114 120 138 126

Rörelseresultat, justerat -1 0 1 0 10 7

Byggnads AB Lennart Eriksson

Byggnads AB Lennart Eriksson är ett bygg- och fastighetsföretag. Byggrörelsen bedrivs lokalt i Ådalen, 
mestadels i Kramfors men även i Härnösand och Sollefteå. De fastigheter som bolaget äger är centralt 
belägna i Kramfors och består av såväl bostäder som kontors- och butikslokaler.

Byggnads AB Lennart Eriksson har varit verksamt sedan slutet av 1950-talet och har således en lång 
erfarenhet av byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning.

Midways Holdings ägarandel uppgår till 67,7 procent. 

Entreprenadverksamheten visade ett rörelseresultat på 2,0 miljoner kronor 2013, vilket var klart över 
förväntan. Fastighetsförvaltningen, som är något mer förutsägbar till sin karaktär, visade ett rörelse-
resultat om 4,0 miljoner kronor.

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 14 18 94 57 75 118

Rörelseresultat, justerat 1 1 6 5 6 10
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6) I posten ingår omstruktureringskostnader om 12,3 miljoner kronor avseende Gustaf E Bil.

Finansiell information  
i sammandrag
Nedanstående sammandrag avser räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 samt första kvartalet för räkenskaps-
åren 2014 och 2013. Räkenskaperna för åren 2013, 2012 och 2011 är reviderade av Bolagets revisorer medan 
uppgifterna för första kvartalet 2014 och 2013 inte har granskats av Bolagets revisorer. Räkenskaperna har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 (kompletterande redovisningsregler för koncerner) 
och de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). 

För kommentarer till nedanstående information hänvisas till avsnittet ”Kommentarer till den finansiella 
informationen i sammandrag”. Informationen nedan ska vidare läsas tillsammans med Bolagets räkenskaper 
för räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. För mer infor-
mation om de handlingar som införlivats genom hänvisning, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” under rubriken ”Införlivande genom hänvisning”. 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011

Nettoomsättning 594,5 549,6 2 377,1 2 311,6 2 243,4

Kostnad för sålda varor -482,0 -459,3 -1 940,0 -1 880,0 -1 839,5

Bruttoresultat 112,5 90,3 437,1 431,6 403,9

Försäljningskostnader -62,7 -53,7 -245,3 -240,9 -199,4

Administrationskostnader -43,4 -44,0 -178,0 -181,9 -161,2

Övriga rörelseintäkter och  
-kostnader, netto -1,8 -2,9 -25,2 6) 6,8 -53,4

Rörelseresultat 4,6 10,3 11,4 15,6 10,1

Finansiella intäkter 6,0 3,6 20,0 7,7 7,0

Finansiella kostnader -4,5 -8,4 -26,2 -33,3 -18,1

Resultat före skatt 6,1 15,1 17,6 10,0 21,2

Inkomstskatt -1,6 2,6 2,6 -2,5 7,7

Periodens resultat 4,5 12,5 15,0 12,5 13,5

Övrigt totalresultat, netto -1,0 -6,0 -5,4 -0,8 -6,0

Periodens totalresultat 3,5 18,5 20,4 13,3 19,5



39

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

miljoner kronor  mars 2014 mars 2013 2013 2012 2011

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 112,0 110,9 112,2 110,4 89,7

Materiella anläggningstillgångar 411,1 404,9 414,4 414,1 403,0

Finansiella anläggningstillgångar 6,4 9,0 3,4 12,4 26,5

Summa anläggningstillgångar 529,5 524,8 530,0 536,9 519,2

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 479,3 427,8 479,3 457,1 460,4

Kortfristiga fordringar 431,3 404,5 371,5 353,0 314,2

Kortfristiga placeringar 0,0 2,3 0,0 1,8 5,1

Likvida tillgångar 40,3 37,2 52,7 46,0 78,3

Summa omsättningstillgångar 950,9 916,8 903,5 857,9 858,0

Summa tillgångar 1 480,4 1 441,6 1 433,5 1 394,8 1 377,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital 495,9 514,2 492,6 514,3 563,7

Innehav utan bestämmande inflytande 11,2 9,9 11,0 9,7 8,8

Summa eget kapital 507,1 524,1 503,6 524,0 572,5

Långfristiga skulder 171,2 159,8 173,2 178,0 152,4

Kortfristiga skulder 802,1 757,7 756,7 692,8 652,3

Summa skulder 973,3 917,5 929,9 870,8 804,7

Summa eget kapital och skulder 1 480,4 1 441,6 1 433,5 1 394,8 1 377,2

 

Ställda säkerheter 249,4 256,8 254,2 249,6 250,8

Eventualförpliktelser 4,3 6,2 4,7 6,8 2,5

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

miljoner kronor jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 19,0 -3,0 38,5 29,9 40,1

Förändring av rörelsekapital -26,0 -39,0 -35,5 -5,1 -14,7

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten -7,0 -42,0 3,0 24,8 25,4

Kassaflöde från investerings 
verksamheten -11,2 -13,0 -62,0 -55,0 -81,7

Kassaflöde från finansierings 
verksamheten 5,8 46,2 65,7 -2,1 41,8

Periodens kassaflöde 12,4 8,8 6,7 32,3 14,5

 

Likvida medel vid periodens början 52,7 46,0 46,0 78,3 92,8

Likvida medel vid periodens slut 40,3 37,2 52,7 46,0 78,3
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NYCKELTAL

jan – mars 2014 jan – mars 2013 2013 2012 2011

Resultat per aktie (kronor) 7) 0,17 -0,53 -0,69 -0,55 -0,60

Bruttokassaflöde per aktie (kronor) 0,79 -0,12 1,58 1,88 1,00

Nettokassaflöde per aktie (kronor) 0,33 -0,61 -1,13 -0,50 -1,43

Eget kapital per aktie (kronor) 20 21 20 22 23

Börskurs B-aktie/Eget kapital (procent) 85 77 86 74 77

Börskurs Baktie/Bruttokassaflöde (ggr) 21,5 neg 10,9 8,7 17,8

Börskurs B-aktie (kronor) 17,00 16,10 17,20 16,30 17,80

P/E-tal (ggr) – – – – –

Utdelning (kronor) – – 0,00 0,00 0,50

Direktavkastning (procent) – – 0,0 0,0 2,8

DEFINITIONER

Resultat per aktie  Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
P/E-tal  Börskurs för B-aktien vid periodens slut i relation till resultat per aktie.
Direktavkastning  Aktieutdelning i procent av börskurs på B-aktien vid periodens slut.
Bruttokassaflöde per aktie   Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar i förhållande till  

genomsnittligt antal aktier.
Nettokassaflöde per aktie   Bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och  

immateriella anläggningstillgångar i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
 

7)  Från och med 2012 tillämpas standarden IAS 19R, som ersatt tidigare standard IAS 19.
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Kommentarer till den  
finansiella informationen  
i sammandrag
Jämförelse mellan januari-mars 2014 och januari-mars 2013

Nettoomsättning
Under det första kvartalet 2014 uppgick Midway Holdings nettoomsättning till 595 miljoner kronor, vilket 
var en ökning med 8 procent i förhållande till det första kvartalet 2013 då omsättningen uppgick till 550 
miljoner kronor. Omsättningen i Sverige har minskat med 21 miljoner kronor medan omsättningen i övriga 
Norden och övriga Europa har ökat med 26 respektive 28 miljoner kronor. Resterande ökning om 12 
miljoner kronor är i huvudsak hänförlig till Turkiet och Nordamerika. Ökningen är främst hänförlig till 
en positiv utveckling i portföljbolaget Haki.

I de portföljbolag som ingår i verksamhetsgrenen teknikföretag ökade omsättningen med 50 miljoner 
kronor medan handelsföretagen minskade sin omsättning med 5 miljoner kronor, jämfört med det första 
kvartalet 2013.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet fördelat på respektive verksamhetsgren inom Midway Holding samt respektive port-
följbolag framgår av nedanstående tabeller.

RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PÅ RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

miljoner kronor jan-mars 2014 jan-mars 2013

Teknikföretag 11 -4

Handelsföretag -1 -2

Centralt -5 -4

Summa 5 10

Portföljbolagen inom verksamhetsgrenen teknikföretag förbättrade under det första kvartalet 2014 
rörelseresultatet med 15 miljoner kronor, jämfört med det första kvartalet 2013. Portföljbolaget Haki 
svarade för den största förändringen under perioden med en förbättring av rörelseresultatet om 14 
miljoner kronor, från -4 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. Hakis resultatförbättring var i allt väsentligt 
en effekt av att investeringsprogrammet inom produktion och marknad medförde ett genombrott inom 
offshore och industriunderhåll, en breddad geografisk marknad och ett minskat beroende av bygg-
marknaden. Även portföljbolagen Sigarth, som förbättrade sitt rörelseresultat med 2 miljoner kronor, och 
FAS Converting Machinery, som förbättrade rörelseresultatet med 3 miljoner kronor, hade en positiv 
inverkan på det totala rörelseresultatet under det första kvartalet 2014. Alab Aluminiumsystem minskade 
emellertid sitt rörelseresultat med 2 miljoner kronor, vilket förklaras av att Alab Aluminiumsystem normalt 
sett ligger sent i konjunkturcykeln.

Rörelseresultatet för portföljbolagen inom handelsföretag förbättrades med 1 miljon kronor. Portfölj-
bolaget Gustaf E Bil, som under en lång period visat negativt rörelseresultat, ökade sitt rörelseresultat 
med 6 miljoner kronor till 2 miljoner kronor. 

Övriga portföljbolag inom teknik och handel var under det första kvartalet 2014 fortsatt påverkade av 
en situation med ojämn efterfrågan och svagt resultat.
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TEKNIKFÖRETAG

miljoner kronor jan-mars 2014 jan-mars 2013

Alab Aluminiumsystem -1 1

Haki 10 -4

Sigarth 0 -2

Lundgren Machinery 1 -1

FAS Converting Machinery 0 -3

Sävsjö Trähus -1 -1

Midtrailer 0 1

Onrox -1 0

Eribel 1 1

Landqvist Mekaniska 2 3

Stans & Press -1 0

Byggnads AB Lennart Eriksson 1 1

Summa 11 4

HANDELSFÖRETAG

miljoner kronor jan-mars 2014 jan-mars 2013

Cbiz -1 0

Gustaf E Bil 2 -4

NOM Holding -1 1

Sporrong -1 1

Summa 1 2

Eget kapital och skulder
Under det första kvartalet 2014 ökade Midway Holding-koncernens egna kapital med 3 miljoner kronor, 
vilket i stort motsvarar periodens redovisade nettoresultat.

De räntebärande skulderna ökade med 12 miljoner kronor i Midway Holding-koncernen under det första 
kvartalet 2014, främst som en effekt av ökad rörelsekapitalbindning.

Kassaflöde
Under det första kvartalet 2014 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av 
rörelsekapital, till 19 miljoner kronor, jämfört med -3 miljoner kronor under motsvarande period 2013. 
Förbättringen är främst hänförlig till resultat före skatt om 6 miljoner kronor samt avskrivningar om 14 
miljoner kronor. Förändringen i rörelsekapital under det första kvartalet 2014 uppgick till -26 miljoner 
kronor, huvudsakligen hänförligt till ökning av kundfordringar och varulager.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 11 miljoner kronor, varav 5 miljoner utgjorde 
investeringar i portföljbolaget Haki.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6 miljoner kronor och avsåg huvudsakligen 
upptagande av kortfristiga lån för finansiering av rörelsekapital.

Investeringar
Investeringarna under det första kvartalet 2014 uppgick till 11 miljoner kronor, vilket var 3 miljoner 
kronor mindre än periodens planenliga avskrivningar, vilket motsvarar siffrorna från det första kvartalet 
2013. Samtliga under perioden genomförda investeringar var av karaktären ersättningsinvesteringar.
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Jämförelse mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2012

Nettoomsättning
Under 2013 uppgick Midway Holdings nettoomsättning till 2 377 miljoner kronor, vilket var en ökning 
med 3 procent i förhållande till 2012 då nettoomsättningen uppgick till 2 312 miljoner kronor. Av ökningen 
var cirka 50 procent hänförligt till verksamheten i Sverige, 20 procent till övriga Europa och 30 procent 
till Nordamerika och övriga världen. 

Verksamhetsgrenarna teknikföretag respektive handelsföretag stod för cirka 50 procent av ökningen 
vardera. Ökningen i nettoomsättning ligger för merparten av portföljbolagen inom vad som kan betraktas 
som normala variationer mellan olika år. Portföljbolaget Hakis nettoomsättning ökade dock markant, 
främst på grund av utökade marknadssatsningar.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet fördelat på respektive verksamhetsgren inom Midway Holding samt respektive port-
följbolag framgår av nedanstående tabeller.

RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PÅ RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

miljoner kronor 2013 2012

Teknikföretag 18,9 11,2

Handelsföretag 1,0 4,2

Kapitalförvaltning – 15,6

Omstruktureringskostnader -12,3 –

Centralt -19,0 -15,4

Summa 11,4 15,6

Förändringarna i rörelseresultatet kan i stor utsträckning förklaras med normala variationer mellan 
olika år. Såvitt avser verksamhetsgrenen teknikföretag stod emellertid Haki för en stor del av det för-
bättrade totala rörelseresultatet, då dess rörelseresultat uppgick till cirka 6 miljoner kronor under 2013 
jämfört med cirka 2 miljoner kronor under 2012. Såvitt avser handelsföretagen är det lägre rörelsere-
sultatet för 2013 i allt väsentligt hänförligt till en svag utveckling för Normann Olsens svenska verksamhet.

Från och med 2013 är kapitalförvaltningen avvecklad som egen verksamhetsgren. Under avvecklingspe-
rioden ingår resultatet i finansnettot. För 2013 uppgick detta resultat till 12 miljoner kronor. 

Omstruktureringskostnaderna under 2013 om 12 miljoner kronor avsåg nedläggning av Gustaf E Bils 
enheter i Falköping, Alingsås och Ulricehamn. 

Rörelseresultatet avseende Centralt belastades under 2013 med 2 miljoner kronor i realisationsförlust 
hänförligt till försäljningen av Midways andel i fastighetsbolaget Optiol.
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TEKNIKFÖRETAG

miljoner kronor 2013 2012

Alab Aluminiumsystem 0,8 3,8

Haki 5,8 1,5

Sigarth -7,6 -8,8

Lundgren Machinery 4,6 9,2

FAS Converting Machinery -3,1 -7,5

Sävsjö Trähus -2,9 -1,6

Midtrailer -1,0 -3,8

Onrox 1,7 0,5

Eribel 2,9 5,0

Landqvist Mekaniska 11,3 7,9

Stans & Press 0,7 0,4

Byggnads AB Lennart Eriksson 5,7 4,6

Summa 18,9 11,2

HANDELSFÖRETAG

miljoner kronor 2013 2012

Cbiz 4,2 3,6

Gustaf E Bil -15,6 -17,1

NOM Holding 11,8 15,3

Sporrong 0,6 2,4

Summa 1,0 4,2

Utöver vad som framgår av informationen avseende respektive portföljbolag under rubriken ”Verksam-
hetsbeskrivning  Portföljbolag” är skillnaderna avseende rörelseresultat mellan åren 2013 och 2012 
främst hänförliga till normala förändringar i efterfrågan och konjunktur.

Eget kapital och skulder
Midway Holdings egna kapital utvecklades negativt under 2013 med -20,4 miljoner kronor. Merparten 
av förändringen, -15,0 miljoner kronor, utgjordes av nettoresultatet för 2013, varav -16,3 miljoner kronor 
var resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare medan 1,3 miljoner kronor var hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande. Resterande förändring om 5,4 miljoner kronor utgjordes av omräknings-
differenser och omvärdering av nettoförpliktelser. 

Under 2013 ökade Midway Holdings räntebärande skulder med netto 59 miljoner kronor. Av ökningen 
utgjorde 71 miljoner kronor ökad bankupplåning. 12 miljoner kronor avsåg minskning av Bolagets 
pensionsskuld. Skuldökningen är främst hänförlig till investeringar samt förändringar av rörelsekapitalet 
och Bolagets förlust.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under 2013 uppgick till 
38,5 miljoner kronor, vilket främst avsåg Midway Holdings resultat före skatt om -17,6 miljoner kronor och 
avskrivningar om 59,2 miljoner kronor. Under 2012 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital till 29,9 miljoner kronor. Förändringen i rörelsekapital uppgick under 
2013 till -35,5 miljoner kronor, jämfört med -5,1 miljoner kronor under 2012. Förändringen berodde till 
största del på ökning av varulager och kundfordringar under 2013, hänförligt till portföljbolaget Hakis 
internationella expansion.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 62,0 miljoner kronor under 2013, jämfört med 
-55 miljoner kronor under 2012. Skillnaden var främst hänförlig till investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar, varav 25,0 miljoner kronor avsåg investeringar i Haki.
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 65,7 miljoner kronor under 2013, jämfört med 
2,1 miljoner kronor under 2012. Ökningen avsåg främst upptagande av kortfristiga räntebärande skulder 
med anledning av finansiering av investeringar i materiella anläggningstillgångar och ökade varulager.
 
Investeringar
Under 2013 uppgick nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 63,9 miljoner kronor och 
de planenliga avskrivningarna till 58,4 miljoner kronor. Motsvarande siffror för 2012 var 57,4 miljoner 
kronor respektive 55,6 miljoner kronor. 

Jämförelse mellan räkenskapsåret 2012 och räkenskapsåret 2011

Nettoomsättning
Under 2012 uppgick Midway Holdings nettoomsättning till 2 312 miljoner kronor, vilket var en ökning 
med 3 procent i förhållande till 2011 då nettoomsättningen uppgick till 2 244 miljoner kronor. Nettoök-
ningen om 67 miljoner kronor härrör från en ökning i Norden utanför Sverige om 173 miljoner kronor, 
en minskning i Sverige om 40 miljoner kronor samt en minskning på 33 miljoner kronor i övriga länder. 
De portföljbolag som klassas som teknikföretag stod för 5 miljoner kronor av ökningen medan handels-
företag stod för 62 miljoner kronor. Jämförelsen mellan 2012 och 2011 påverkas av förvärvet av Land-
qvist Mekaniska som genomfördes under 2012.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet fördelat på respektive verksamhetsgren och bolag framgår av nedanstående tabeller.

RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PÅ RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

miljoner kronor 2012 2011

Teknikföretag 11,2 24,7

Handelsföretag 4,2 24,1

Kapitalförvaltning 15,6 -42,2

Omstruktureringskostnader – –

Centralt -15,4 -16,7

Summa 15,6 10,1

De flesta portföljbolag som ingår i verksamhetsgrenen teknikföretag försämrade sitt rörelseresultat under 
2012 som en effekt av en allmänt svag konjunktur. Försämringen kompenserades till viss del genom 
förbättrade resultat i framförallt Haki, Lundgren Machinery samt Landqvist Mekaniska som förvärvades 
under 2012. 

Inom verksamhetsgrenen handelsföretag var det försämrade rörelseresultatet under 2012 framförallt 
hänförligt till portföljbolagen Gustaf E Bil samt det under 2012 förvärvade BR Larssons Bilförsäljning, 
vilka påverkades negativt av konkursen i SAAB AB. Övriga portföljbolag påverkades negativt av den all-
mänt svaga konjunkturen under 2012 i kombination med den mycket kraftiga efterfrågeförändring som 
inträffade i slutet av 2012. 

Rörelseresultatet från kapitalförvaltningen varierade kraftigt mellan 2012 och 2011 på grund av stora 
svängningar på börsen. Börsfallen under 2011 ledde till stora negativa värdeförändringar, medan den 
normalisering som skedde under 2012 ledde till en stark återhämtning av värdena. 
 



46

TEKNIKFÖRETAG

miljoner kronor 2012 2011

Alab Aluminiumsystem 3,8 1,7

Haki 1,5 -6,6

Sigarth -8,8 -1,6

Lundgren Machinery 9,2 1,2

FAS Converting Machinery -7,5 1,9

Sävsjö Trähus -1,6 -0,2

Midtrailer -3,8 1,2

Onrox 0,5 7,9

Eribel 5,0 3,0

Landqvist Mekaniska 7,9 –

Stans & Press 0,4 10,2

Byggnads AB Lennart Eriksson 4,6 6,0

Summa 11,2 24,7

HANDELSFÖRETAG

miljoner kronor 2012 2011

Cbiz 3,6 12,4

Gustaf E Bil -17,1 -2,3

NOM Holding 15,3 9,5

Sporrong 2,4 4,5

Summa 4,2 24,1

Utöver vad som framgår av informationen avseende respektive portföljbolag under rubriken ”Verksamhets-
beskrivning  Portföljbolag” är skillnaderna avseende rörelseresultat mellan åren 2012 och 2011 främst 
en kombination av svag konjunktur under 2012 i allmänhet och den snabba och mycket kraftiga efter-
frågeminskning som inträffade i slutet av 2012.

Eget kapital och skulder
Midway Holdings egna kapital utvecklades negativt under 2012 med -25,5 miljoner kronor. Merparten av 
förändringen, -12,5 miljoner kronor, utgjordes av nettoresultatet för 2012, varav -13,4 miljoner kronor 
var resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare medan 0,9 miljoner kronor var hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande. Därutöver påverkades det egna kapitalet med 0,8 miljoner kronor i 
form av omräkningsdifferenser och omvärdering av nettoförpliktelser.

Under 2012 ökade Midway Holdings räntebärande skulder med netto 67 miljoner kronor. Förändringen 
bestod dels av en ökning av pensionsskulden med 27 miljoner kronor, varav 23 miljoner kronor hänförs 
till ändrade redovisningsprinciper, dels av ökad bankupplåning med 40 miljoner kronor. Anledningen till 
den ökade bankupplåningen var primärt förvärvet av Landqvist Mekaniska.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under 2012 uppgick till 
29,9 miljoner, vilket främst avsåg Midway Holdings resultat före skatt om -10,0 miljoner kronor och av-
skrivningar på 56,0 miljoner kronor. Förändringen av rörelsekapitalet under 2012 på -5,1 miljoner kronor 
avsåg främst minskning av varulager samt förändringar av kortfristiga fordringar. Under 2011 uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 40,1 miljoner kronor. 
Skillnaden jämfört med 2012 om 14,7 miljoner kronor härrörde bland annat från större varulager under 2011. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 55,0 miljoner kronor under 2012, jämfört med 
-81,7 miljoner kronor under 2011. Under 2012 genomfördes investeringar i materiella anläggningstill-
gångar om 46 miljoner kronor samt investeringar i företagsförvärv om 12 miljoner kronor avseende 
Landqvist Mekaniska och Br Larssons Bilförsäljning. Skillnaden förklaras främst av att nettoinvestering-
arna i både anläggningstillgångar och värdepapper var större under 2011.
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2012 uppgick till 2,1 miljoner kronor och avser betald 
utdelning om 12,2 miljoner kronor samt ökning av finansiella skulder på 10,1 miljoner kronor. Under 
2011 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 41,8 miljoner kronor. Skillnaden jämfört 
med 2012 förklaras till stor del av upptagande av kortfristiga räntebärande skulder under 2011.

Investeringar
Under 2012 uppgick nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 57,4 miljoner kronor och 
de planenliga avskrivningarna till 55,6 miljoner kronor. Motsvarande siffror för 2011 var 58,8 miljoner 
kronor respektive 49,7 miljoner kronor. 
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Övrig finansiell information
Rörelsekapital

Som framgår av avsnittet ”Bakgrund och motiv” genomförs Erbjudandet som ett led i Midway Holdings ändrade 
inriktning av verksamheten, från att vara ett konglomerat med många portföljbolag till ett konglomerat med 
färre men större bolag. Under omställningsprocessen erfordras ytterligare kapital för att genomföra långsiktiga 
satsningar och för att möta det ökade rörelsekapitalbehov som normalt uppstår i en konjunkturuppgång.

Per den 31 mars 2014 uppgick Bolagets tillgängliga rörelsekapital till 225,1 miljoner kronor. Styrelsen bedö-
mer att Midway Holdings rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera de aktuella behoven, åtminstone 
under den kommande tolvmånadersperioden.

Kreditavtal

Moderbolaget Midway Holding har erhållit långfristig finansiering från en svensk bank. Kreditramen 
uppgår till totalt 150 miljoner kronor. Per den 31 mars 2014 hade totalt 75,4 miljoner kronor av kreditramen 
utnyttjats. Låneavtalet löper ut i oktober 2015, men kan sägas upp dessförinnan för det fall Midway Holding 
inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet, inte uppfyller vissa finansiella nyckeltal (så kallade covenants), 
försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion eller liknande åtgärder, aktierna i Midway Holding 
avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm eller ett kontrollägarskifte över Bolaget inträffar.

Utöver den långfristiga finansieringen finns i Midway Holdingkoncernen checkräkningskrediter med olika 
löptider om totalt 315,8 miljoner kronor. Per den 31 mars 2014 var 205,6 miljoner kronor härav utnyttjade. 
Moderbolaget Midway Holding har en checkräkningskredit med ett svenskt kreditinstitut, med en löptid 
fram till den 31 december 2014, om 262,9 miljoner kronor, varav 186,9 miljoner kronor var utnyttjade 
per den 31 mars 2014.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

miljoner kronor 31 mars 2014 

Eget kapital och skuldsättning

Summa kortfristiga räntebärande skulder 404,7

– Mot garanti eller borgen 0,0

– Mot säkerhet 81,7

– Utan garanti/borgen eller säkerhet 323,0

Summa långfristiga räntebärande skulder 80,3

– Mot garanti eller borgen 2,3

– Mot säkerhet 59,2

– Utan garanti/borgen eller säkerhet 18,8

Summa eget kapital

Aktiekapital 245,1

Övrigt eget kapital 250,8

Nettoskuldsättning

A. Kassa 40,3

B. Andra likvida medel 0,0

C. Kortfristiga placeringar 0,0

D. Likviditet (A) + (B) + (C) 40,3
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E. Kortfristiga banklån 0,0

F. Kortfristig del av långfristiga skulder 404,7

G. Andra kortfristiga finansiella skulder 0,0

H. Kortfristiga skulder (E) + (F) + (G) 404,7

I. Kortfristig nettoskuldsättning (H) – (D) 364,4

 

J. Långfristiga banklån 80,3

K. Utestående obligationslån 0,0

L. Andra långfristiga räntebärande skulder 0,0

M. Långfristig nettoskuldsättning (J) + (K) + (L) 80,3

 

N. Nettoskuldsättning (I) + (M) 444,7

Tendenser

I jämförelse med det första kvartalet 2013 var utvecklingen under det första kvartalet 2014 positiv.  
I absoluta tal är emellertid resultatet fortfarande svagt eftersom stora delar av verksamheten alltjämt 
påverkas av ojämn och svag efterfrågan. Förstärkningen under första kvartalet 2014 ligger väl i linje 
med den allmänna beskrivningen av rådande konjunkturläge.

Inga väsentliga negativa förändringar har, såvitt Midway Holding vet, ägt rum avseende Midway Holding- 
koncernens framtidsutsikter sedan den 31 mars 2014.

Investeringar

Varken Midway Holding eller något portföljbolag har genomfört några väsentliga investeringar sedan 
den 31 mars 2014. Vidare har varken Midway Holding eller något portföljbolag gjort några konkreta 
åtaganden om väsentliga framtida investeringar.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2014

Inga händelser av väsentlig betydelse för Midway Holdings finansiella ställning, ställning på marknaden 
eller solvens har inträffat sedan den 31 mars 2014.
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor
Styrelse

Enligt Midway Holdings bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter, med högst tre suppleanter. 
Midway Holdings styrelse består för närvarande av fyra ledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelse-
ledamöter valdes på årsstämman den 23 april 2014 för tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma. 

Nedan angivna innehav för respektive styrelseledamot och ledande befattningshavare avser innehav av 
aktier i Bolaget per den 5 maj 2014. Nedan angivna funktionärsuppdrag för respektive styrelseledamot 
och ledande befattningshavare omfattar inte funktionärsuppdrag i Midway Holdings portföljbolag.

Lars Frithiof, ordförande

Född 1946. Styrelseledamot sedan 1996 och styrelseord-
förande sedan 2013. Fil kand, Lunds universitet. Tidigare 
verkställande direktör i E.ON Sverige och Sydkraft.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Comsys AB, 
Narob AB, Narob Holding AB, Narob Top Holding AB och 
Swedegas AB. Styrelseledamot i Adven Oy, AH Industries 
A/S, Orkaden AB och Presto i Malmö AB. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordfö-
rande i Samverkanprojektet E22 AB till 2014. Styrelsele-
damot i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens 
Service AB till 2012 och Sydsvenska Städ AB till 2011. 

Aktieinnehav: 29 200 B-aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen 
och större ägare.

Anders Bergstrand

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2008. Civilingenjör, 
Lunds tekniska högskola, och ekonomie magister, Lunds 
universitet. Tidigare konsult vid Accenture.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ALG Holding AB, 
BPS Invest AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, JJN 
Fastig hetsförvaltning AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB, 
NJETTE AB, Tibia Intressenter AB och Tibia Konsult AB. 
Styrelseledamot i ALG Fastighets AB, Alnitak AB, Esperöds 
Herrgård AB, Holahög AB, Liljeholmens Fastighets AB, LLJ 
Förvaltnings AB, Nordifagruppen AB, SJBT Holding AB 
och Skåne-möllan AB. Styrelsesuppleant i Cobesco AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inget.

Aktieinnehav: 4 479 100 A-aktier och 5 806 241 B-aktier 
(personligen samt via bolag och närstående).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, men inte i förhållande till större ägare.

Jan Bengtsson

Född 1944. Styrelseledamot sedan 1990. Teknologie lic 
examen, Chalmers tekniska högskola. Tidigare verkstäl-
lande direktör i Logistema AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande 
direktör i Marknadspotential AB, NSC Training Systems AB, 
Prolog AB, Rosenblad Design AB och ZMek Fastighet & 
förvaltning AB. Styrelseledamot i ALG Holding AB, Arctic 
Engineering AB, Ekonomiska föreningen Kobbehall, Lilje-
holmens Stearinfabriks AB, Lugnviksverkstaden AB, Skåne- 
möllan AB, Surgical Science Sweden AB, Swede Ship Marine 
AB och ZMek AB. Styrelsesuppleant i ALG Fastighets AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Jonsson & Paulsson Industri AB till 2013, Sensys Traffic 
AB till 2011, Stigberget Fastighetsutveckling AB till 2011 
och Stigberget Förvaltning AB till 2011.

Aktieinnehav: 2 465 900 A-aktier och 315 692 B-aktier 
(via bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, men inte i förhållande till större ägare.

Anders Pålsson

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2013. Civilekonom, 
Lunds universitet. Tidigare verkställande direktör i Hil-
ding Anders International AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lammhults Design 
Group AB. Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och 
Trioplast Industrier AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseord-
förande och verkställande direktör i Hilding Anders Inter-
national AB, inklusive dotterbolag, till 2011 samt Starco 
Europe A/S till 2013. Styrelseledamot i Bergendahl Food 
AB och Bergendahl Food Holding AB till 2011 samt Ingen-
jörsfirman Allan Perssons Handels aktiebolag till 2013.

Aktieinnehav: Inget.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen 
och större ägare.
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Ledande befattningshavare

Peter Svensson, verkställande direktör

Född 1952. Anställd på Midway Holding sedan 1989.  
Civilekonom, Lunds universitet. Tidigare ledande befatt-
ningshavare på Skåne-Gripen.

Övriga uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseord-
förande i Dringenberg AB till 2013, Fastighetsaktiebolaget 
Malmö City, inklusive dotterbolag, till 2013 samt Sensys 
Traffic AB till 2014. Styrelseledamot i EBP i Olofström AB 
till 2013.

Aktieinnehav: 343 100 A-aktier och 81 638 B-aktier.

Övrig information

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter och ledande befattningshavare har någon närståenderelation 
med någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det förekommer inte några intresse-
konflikter mellan ovanstående styrelseledamöters och ledande befattningshavares skyldigheter gentemot 
Midway Holding och deras privata intressen eller andra förpliktelser. Ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna har slutit avtal eller ingått annan överenskommelse med Midway Holding 
om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren eller varit inblandade i 
någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av medlem av ett företags förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare har under de senaste fem åren varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande 
eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot av 
styrelse eller ledning eller att på annat sätt idka näringsverksamhet de senaste fem åren.

Kontorsadressen till styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna är:

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47 
211 39 Malmö

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB har varit revisorer i Midway Holding sedan 2005. Auktoriserade revisorn 
Magnus Willfors, född 1963, är huvudansvarig revisor sedan 2013. Magnus Willfors är ledamot av FAR.

Revisorns adress är PricewaterhouseCoopers AB, Anna Lindhs Plats 4, 203 11 Malmö.

Leif Göransson, finanschef

Född 1955. Anställd på Midway Holding sedan 1989.  
Civilekonom. Tidigare ekonom på Skåne-Gripen. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stella Asset Manage-
ment AB. Styrelsesuppleant i Bostadspoolen i Skåne AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Svalöf-Food AB till 2012. 

Aktieinnehav: 10 514 A-aktier och 217 596 B-aktier 
(personligen samt via närstående).
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Aktiekapital och  
ägarförhållanden
Allmänt

Midway Holding är ett publikt svenskt aktiebolag, med organisationsnummer 556323-2536. Bolaget bedriver 
sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolaget bildades den 7 mars 1988 och har sitt säte i Malmö. Både A- och 
B-aktien är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, under handelsbeteckningarna MIDW A 
respektive MIDW B. Aktierna noterades 1989 på dåvarande Stockholmsbörsen. Av diagrammet nedan 
framgår kursutvecklingen för B-aktien sedan noteringen 1989.
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Aktier och aktiekapital

Midway Holdings aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelas på de av Bolaget utgivna aktierna 
med ett kvotvärde som också uttrycks i svenska kronor. Aktierna i Midway Holding har emitterats i enlighet 
med svensk rätt. Aktieägarnas rättigheter, inklusive minoritetsaktieägarnas rättigheter, förknippade med 
aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

A-aktierna berättigar till tio röster per aktie. B-aktierna berättigar till en röst per aktie. Samtliga aktier har 
lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Enligt Midway Holdings bolagsordning kan A-aktier utges i sådant 
antal att de utgör högst 99/100 av hela antalet aktier i Bolaget. B-aktier kan utges i sådant antal att de utgör 
högst hela antalet aktier i Bolaget. Samtliga aktier i Midway Holding är fritt överlåtbara, utan inskränkningar.

Bolagets A-aktier omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningen, innebärande att A-aktie, efter 
begäran från innehavare, ska kunna omvandlas till B-aktie i Bolaget. Begäran om sådan omvandling ska 
göras till Bolaget under perioden 1 januari – 28 februari varje år.

Midway Holding och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VP-systemet, 
med Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation 
(Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm). Euroclear administrerar Bolagets aktiebok och 
kontoför dess aktier. Aktiebrev är ej utfärdade. Midway Holdings A-aktie har ISIN-kod SE0000122657, 
B-aktien har ISIN-kod SE0000122673.
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Bolagets aktiekapital ska enligt Bolagets bolagsordning uppgå till lägst 200 000 000 kronor och högst 
800 000 000 kronor, fördelat på lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Midway 
Holding uppgår per dagen för detta Prospekt till 245 077 920 kronor, fördelat på totalt 24 507 792 
aktier, varav 8 438 563 A-aktier och 16 069 229 B-aktier. Aktiens kvotvärde är således tio kronor. 

Förutsatt full teckning i Erbjudandet och full konvertering av de konvertibler som därmed ges ut, kommer 
Bolagets aktiekapital att öka med 49 015 570 kronor genom utgivande av 1 687 712 A-aktier och 3 213 845 
B-aktier. Aktiekapitalet i Midway Holding kommer således, under ovan angivna förutsättningar, att uppgå 
till 294 093 490 kronor, fördelat på 10 126 275 A-aktier och 19 283 074 B-aktier.

Det finns inga andra konvertibler, teckningsoptioner eller liknande aktierelaterade instrument utgivna i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

I tabellen nedan visas förändringar i Midway Holdings aktiekapital sedan noteringen på Stockholmsbörsen 
1989 samt kommande förändringar föranledda av Erbjudandet (under förutsättning av full teckning i 
Erbjudandet och full konvertering).

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITAL

År Händelse
Ökning av  

aktiekapitalet Aktiekapital Totalt antal aktier

1989 Vid noteringen på Stockholmsbörsen – 54 000 000 540 000

1991 Konvertering 16 426 100 70 426 100 886 393

1992 Konvertering 18 213 200 88 639 300 1 068 525

1992 Fondemission 1:1 88 639 300 177 278 600 1 772 786

1992 Split 2:1 – 177 278 600 3 545 572

1992 Konvertering 14 632 250 191 910 850 3 838 217

1993 Konvertering 25 983 430 217 894 280 4 357 886

1993 Split 5:1 – 217 894 280 21 789 428

1994 Nyemission 7 308 440 225 202 720 22 520 272

1994 Konvertering 7 001 520 232 204 240 23 220 424

1995 Konvertering 937 130 233 141 370 23 314 137

1996 Konvertering 9 380 990 242 522 360 24 252 236

1997 Konvertering 1 968 860 244 491 220 24 449 122

1998 Konvertering 14 280 244 505 500 24 450 550

2000 Konvertering 572 420 245 077 920 24 507 792

2014 – 
Konvertering av de konvertibler  

som ges ut i Erbjudandet 49 015 570 294 093 490 29 409 349
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Större aktieägare och aktieägarstruktur

Antalet aktieägare i Midway Holding uppgick till 4 555 den 31 mars 2014. Nedanstående tabeller visar Bola-
gets största ägare samt ägarstruktur per den 31 mars 2014, justerat med hänsyn till de för Bolaget 
kända förändringar som skett därefter.

DE STÖRSTA ÄGARNA PER DEN 31 MARS 2014

Det institutionella ägandet uppgår till 8,5 % av kapitalet och 5,1 % av rösterna.

Antal aktier % av  kapital Antal röster % av rösterna

Tibia Konsult AB 10 279 341 41,9 50 591 241 50,4

Jan Bengtsson genom bolag 2 781 592 11,3 24 974 692 24,9

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 554 967 2,3 583 965 0,6

Peter Svensson 428 738 1,7 3 516 638 3,5

Inger Bergstrand 350 000 1,4 2 150 000 2,1

Sv Handelsbanken AB For Pb 340 000 1,4 3 400 000 3,4

Fjärde AP-fonden 307 045 1,3 307 045 0,3

Västsvenska Systembyggen AB 323 000 1,3 350 000 0,3

Handelsbanken  Capital Markets 270 040 1,1 270 040 0,3

Olof Anderssons Förvaltn. AB 217 601 0,9 217 601 0,2

Leif Göransson (med familj) 228 110 0,9 322 736 0,3

Solid Brass AB 117 500 0,5 1 175 000 1,2

Solid Värde AB 117 500 0,5 1 175 000 1,2

John Strandberg 120 000 0,5 840 000 0,8

Övriga 8 072 358 32,9 10 580 901 10,5

Summa 24 507 792 100,0 100 454 859 100,0

ÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 MARS 2014

Antalet registrerade aktieägare uppgick per 2014-03-31 till 4 555 st.

 
Antal aktier

Antal  
registrerade  

aktieägare
 

% av alla ägare

Äger  
tillsammans  
antal aktier

 
% av alla aktier

Medeltal per  
aktieägare

1–1 000 3 419 75 1 344 877 5 393

1 101–10 000 1 011 22 3 238 142 13 3 203

10 001–20 000 63 1 887 197 4 14 082

20 001– 62 1 19 037 576 78 307 058

Summa 4 555 100 24 507 792 100 5 380
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Utdelning

Utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer 
den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag 
som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie, men 
kan också avse annat än kontant utdelning. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. 
Vid preskription tillfaller hela beloppet Midway Holding. Det föreligger inte några restriktioner eller särskilda 
förfaranden för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. 

Midway Holdings styrelse har en positiv syn på utdelning och anser att de medel som inte behövs för 
Bolagets drift, expansion eller konsolidering ska delas ut. Mot bakgrund av de senaste årens svaga resultat 
har emellertid ingen utdelning lämnats sedan för räkenskapsåret 2011. Årsstämman i Midway Holding 
den 23 april 2014 beslöt att ingen utdelning skulle lämnas. Av tabellen nedan framgår Bolagets utdelningar 
sedan 2004.

UTDELNING

År 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,50 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,321)

1)  Av utdelningen på 2,32 kronor per aktie för räkenskapsåret 2004 avser 1,50 kronor kontantutdelning och 0,82 kronor avser utdelning av aktier i 
Sensys Traffic AB (publ).

Övrig information

Midway Holdings aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande avseende Midway Holdings aktier har förekommit.

Såvitt Bolaget känner till existerar inga aktieägaravtal eller liknande överenskommelser i syfte att skapa 
ett gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner inte heller till några aktieägaravtal eller liknande 
överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Midway Holding förändras.
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Bolagsstyrning
Allmänt

Bolagsstyrningen inom Midway Holding utgår från svensk lagstiftning, såsom aktiebolagslagen, bokförings-
lagen och årsredovisningslagen. Midway Holding följer också det regelverk som är tillämpligt för bolag 
vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, bland annat innefattande Svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolagsstämma

Högsta beslutande organ i Midway Holding är bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar bland annat om 
disposition beträffande Bolagets resultat, utser styrelsens ledamöter och ordförande samt fastställer 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagsstämma hålls i Malmö. Aktieägare som vill 
delta på bolagsstämma ska vara upptagen i aktieboken femte vardagen före bolagsstämman samt anmäla 
sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor 
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före 
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Valberedningen

Valberedningen utarbetar förslag till bolagsstämman avseende bland annat val och arvodering av styrelsens 
ledamöter och ordförande. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till bolagsstämman samt på 
Bolagets hemsida. Enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen. Vid års-
stämman i Midway Holding den 23 april 2014 beslöts, i enlighet med Tibia Konsult AB:s förslag, att val-
beredningen inför årsstämman 2015 ska bestå av Annika Bergengren, Jan Bengtsson och Anders Bergstrand.

Koden stadgar att styrelseledamöter inte ska utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter samt 
att styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i valberedningen. Midway Holding har emellertid valt 
att inte följa denna regel genom att styrelseledamoten Jan Bengtsson är valberedningens ordförande 
och att även styrelseledamoten Anders Bergstrand ingår i valberedningen. Skälet till denna avvikelse 
från Koden är nämnda personers stora ägande (via bolag) i Midway Holding.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning och arbete
Midway Holdings styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju stämmovalda leda-
möter med högst tre suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter utan suppleanter. 
För mer information om styrelseledamöterna, se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. 

Styrelsen ansvarar för att Midway Holdings verksamhet bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning och 
Bolagets bolagsordning samt att av bolagsstämman fattade beslut verkställs. Styrelsen ägnar sig i första 
hand åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor som är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor 
betydelse för Midway Holding. Styrelsens arbete regleras närmare i en arbetsordning som fastställs årligen.

Inom styrelsen finns inga särskilda utskott eller kommittéer.

Styrelsearvode
Vid årsstämman i Midway Holding den 23 april 2014 beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter ska 
uppgå till 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 
kronor vardera till övriga ledamöter. 
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Bolagsledningen

Bolagsledningens sammansättning och arbete
Midway Holdings verkställande direktör leder Bolagets verksamhet inom de ramar som styrelsen har 
fastställt och ansvarar för att styrelsen förses med löpande rapportering kring Bolagets resultat och 
ställning samt underlag för de beslut som styrelsen har att fatta. Den närmare arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören regleras i en VD-instruktion som fastställs årligen.

Utöver den verkställande direktören Peter Svensson är Bolagets finanschef Leif Göransson att anse som 
ledande befattningshavare i Bolaget. 

Ersättning till bolagsledningen
Vid årsstämman i Midway Holding den 23 april 2014 beslöts om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen 
enligt vilka Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att befattnings-
havare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, pension 
samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. 

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön ska ej utgå. Bolags-
ledningen har rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Samtliga 
pensioner ska vara avgiftsbestämda. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och 
bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. 

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning 
upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Verk-
ställande direktören har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 månads-
löner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare). 

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl som motiverar det.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE UNDER 2013

miljoner kronor Grundlön / styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad

Lars Frithiof 0,2 – – –

Jan Bengtsson 0,1 – – –

Anders Bergstrand 0,1 – – –

Anders Pålsson 0,1 – – –

Peter Svensson 3,1 – – 0,2

Leif Göransson 1,6 – 0,1 0,2

Summa 5,2 0 0,1 0,4
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Legala frågor och  
kompletterande information
Väsentliga avtal

Varken Midway Holding eller något portföljbolag är part i något avtal av större betydelse som inte ingår 
i den löpande affärsverksamheten och som kan leda till att Midway Holding tilldelas en rättighet eller 
åläggs en skyldighet som väsentligt kan påverka Bolagets förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot 
innehavarna av de konvertibler som ges ut i Erbjudandet.

Miljö och tillstånd

Midway Holding och portföljbolagen innehar idag, såvitt styrelsen för Midway Holding vet, alla erforderliga, 
såväl miljörelaterade som andra, tillstånd för bedrivandet av deras respektive verksamheter. Inom port-
följbolagen bedrivs ett aktivt miljöarbete som syftar till att minska respektive verksamhets påverkan på 
miljön i form av bland annat buller och utsläpp. För en genomgång av miljöarbetet i portföljbolagen, se 
sida 15 i Bolagets årsredovisning för 2013.

Fastigheter

Midway Holding och vissa portföljbolag bedriver verksamhet i hyrda lokaler. Hyresavtalen löper med 
varierande längd och till vad styrelsen för Midway Holding bedömer vara marknadsmässiga villkor. 
Midway Holding-koncernens hyreskostnader uppgick under 2013 till cirka 33,3 miljoner kronor.

Ett stort antal portföljbolag äger de fastigheter i vilka deras respektive verksamheter bedrivs. Fastigheterna 
är upptagna till ett värde om cirka 230 miljoner kronor i Midway Holdings balansräkning per den 31 
december 2013. 

Tvister

En av Eribel Productions kunder framställde i november 2012 krav mot Eribel Production på ekonomisk 
kompensation uppgående till cirka 17,8 miljoner kronor avseende leverans av påstått defekta kretskort. 
Eribel Production bestred kravet och framförde istället krav på betalning om cirka 4 miljoner kronor för 
förfallna fakturor. Efter diverse skriftväxling träffade parterna en förlikning innebärande att kunden skulle 
erlägga betalning för förfallna fakturor samtidigt som viss rabatt erhölls på kommande leveranser av 
produkter från Eribel Productions.

Utöver vad som anges ovan har inte Midway Holding eller något portföljbolag varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu inte avgjorda ärenden eller sådana som Midway Holding 
är medvetet om som kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Utöver vad som anges under avsnittet ”Teckningsförbindelser” nedan har Midway Holding inte ingått avtal 
eller annan överenskommelse med någon närstående till Bolaget under de senaste tre räkenskapsåren.

Teckningsförbindelser

Midway Holding har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets största ägare Tibia Konsult AB och Marknads- 
  potential AB samt styrelseordföranden Lars Frithiof, verkställande direktören Peter Svensson, finanschefen 
Leif Göransson och Inger Bergstrand. Teckningsåtagande erhölls mellan den 17–20 mars 2014. Nämnda 
personer har således vederlagsfritt åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Erbjudandet. 
Erbjudandet är därmed säkerställt till cirka 57,4 procent, motsvarande cirka 56,2 miljoner kronor. 
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Styrelsen för Midway Holding bedömer att nämnda personer har god kreditvärdighet och således kom-
mer att kunna infria sina åtaganden enligt ovan. Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom 
pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. 

Tecknare Befintligt antal aktier Teckningsåtagande (kronor) Adress

Tibia Konsult AB 10 279 341 41 117 352 c/o Midway Holding,  
Gustav Adolfs Torg 47,  

211 39 Malmö

Marknadspotential AB 2 781 592 11 126 365 Urbergsvägen 18,
436 40 Askim

Lars Frithiof 29 200 116 800 Västergatan 61,
239 30 Skanör

Peter Svensson 428 738 1 714 951 Baltzargatan 26,
211 36 Malmö

Leif Göransson 199 465 797 860 Nordmannagatan 15,
217 74 Malmö

Inger Bergstrand 350 000 1 400 000 Roskildevägen 13A  
lgh 1201,

217 46 Malmö

Summa 14 039 136 56 156 528

 

Dokument tillgängliga för granskning

Midway Holdings bolagsordning samt all finansiell information som till någon del ingår i eller hänvisas 
till i detta Prospekt finns tillgängliga hos Midway Holding under Prospektets giltighetstid. Information 
om Midway Holding finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Införlivande genom hänvisning

Midway Holdings räkenskaper och revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2013, 2012 och 2011 samt 
delårsrapporterna för det första kvartalet 2014 och 2013 utgör en del av detta Prospekt och ska läsas 
som en del härav. Räkenskaperna och revisionsberättelserna återfinns i årsredovisningarna för respektive 
år. Hänvisning görs till sidorna 24–53 i årsredovisningen för 2013, sidorna 25–53 i årsredovisningen för 
2012 samt sidorna 25–53 i årsredovisningen för 2011. De delar av årsredovisningen som ej hänvisas till 
innehåller information som återfinns på annan plats i detta Prospekt och anses således ej vara av relevans. 
Räkenskaperna har granskats av Bolagets revisor och revisionsberättelserna är fogade till årsredovisning-
arna. Årsredovisningarna och delårsrapporterna finns tillgängliga på Midway Holdings hemsida,  
www.midwayholding.se, och tillhandahålls kostnadsfritt från Bolaget under Prospektets giltighetstid.
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska 
personer och aktiebolag som innehar aktier, teckningsrätter eller konvertibler och som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och 
är avsedd endast som generell information avseende aktierna, teckningsrätterna och konvertiblerna i Midway 
Holding för den tid då aktierna, teckningsrätterna och konvertiblerna är upptagna till handel på NASDAQ 
OMX Stockholm.

Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,

• situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,

• situationer då värdepapper 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 Midway Holding som anses vara  
näringsbetingade (skattemässigt),

•  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 
innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier, teckningsrätter 
och konvertibler bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan med-
föra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

Aktieägare och innehavare av konvertibler som är obegränsat  
skattskyldiga i Sverige

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. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag 
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet 8). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier respektive 
konvertibler av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genom-
snittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper 
som beskattas som aktier, såsom B-aktierna och konvertiblerna i Midway Holding, får alternativt schablon-
metoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

8) AKTIEÄGARE:

 a)  Aktieägare som erhöll aktier i Midway Holding genom förvärv av units bestående av aktier och förlagsbevis 1990, 

se RSV Dt 1990:4.

 b) Aktieägare som erhöll aktier i Midway Holding genom förvärv av konvertibelt förlagsbevis 1992, se RSV Dt 1992:5.

 c)  Aktieägare som erhöll aktier i Midway Holding genom att acceptera erbjudandet att byta Midway Holdings 10 % 

förlagslån 1989/99 mot bland annat aktier i Midway Holding 1995, se RSV S 1995:9 på Skatteverkets hemsida 

(www.skatteverket.se).

 d)  Aktieägare som erhöll aktier i Liljeholmens Stearinfabriks AB som utdelning 1997, se RSV S 1997:28 på Skatteverkets 

hemsida (www.skatteverket.se).

 e)  Aktieägare som erhöll aktier i Sensys Traffic AB som utdelning 2000, se RSV S 2000:29 på Skatteverkets hemsida 

(www.skatteverket.se).
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Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som 
aktier, såsom teckningsrätter, BTU och konvertibler i Midway Holding, får dras av fullt ut mot skattepliktiga 
kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade värdepapper 
som beskattas som aktier (dock inte andelar i 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 under-
skottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, av förvaltaren.

Ränta som innehavare av konvertibler får på konvertiblerna beskattas fullt ut i inkomstslaget kapital. 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på ränta med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltar-
registrerade konvertibler, av förvaltaren. Kompensation för upplupen ränta vid försäljning av konvertibler 
behandlas skattemässigt som ränteinkomst. Preliminär skatt innehålls dock inte på kompensation för 
upplupen ränta. 

Konvertering av konvertibler till aktier utlöser inte beskattning. Konvertiblernas omkostnadsbelopp ska 
medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp.

För innehavare av konvertibler som väljer att inte konvertera sina konvertibler till aktier kommer kon-
vertiblerna att inlösas vid löptidens slut. Inlösen av konvertibler behandlas som en försäljning av de in-
lösta konvertiblerna och utlöser kapitalvinstbeskattning. 

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, skattepliktiga utdelningar 
och ränta som innehavaren av konvertibler får på konvertiblerna i Midway Holding, i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet med 22 procents skatt 9). Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på 
samma sätt som för fysiska personer enligt vad som beskrivits ovan. Även den skattemässiga behand-
lingen av konvertering och inlösen av konvertibler motsvarar den som gäller för fysiska personer. Av-
drag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier, såsom 
konvertiblerna i Midway Holding, medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som 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. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos 
det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra vär-
depapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncern-
bidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma de-
klarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet 
upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga för vissa företagskategorier eller vissa juridiska per-
soner, exempelvis investmentföretag.

9)  Från och med den 1 januari 2013 har skattesatsen sänkts från 26,3 procent till 22 procent. Den lägre skattesatsen 

tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.
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Utnyttjande av erhållna teckningsrätter

Om aktieägare i Midway Holding utnyttjar erhållna teckningsrätter för teckning av konvertibler utlöses 
ingen beskattning. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt kan avyttra sina teckningsrätter. Vid avyttring av 
teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i 
Midway Holding anses anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma 
omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska 
således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En 
teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor. Eftersom 
teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för noll kronor, uppkommer därvid varken 
en kapitalvinst eller en kapitalförlust.

Förvärvade teckningsrätter

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Midway Holding utgör vederlaget 
omkostnadsbelopp för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av konvertibler utlöser ingen 
beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av konvertiblernas 
omkostnadsbelopp. Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnads-
beloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för 
marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En teckningsrätt som varken utnyttjas 
eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor.

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter eller konvertibler  
som är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag 
i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande 
som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 
procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige 
verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag 
för kupongskatt. 

Innehavare av konvertibler som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet 
från fast driftställe i Sverige är normalt inte skattskyldiga för räntan i Sverige. Innehavare av konvertibler 
kan emellertid bli föremål för beskattning för ränteinkomster i sin hemviststat. Utbetalning av ränta ut-
löser inte kupongskatt i Sverige.

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter och konvertibler som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier, teckningsrätter eller konvertibler. Aktieägare respektive innehavare av tecknings-
rätter eller konvertibler 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, teckningsrätter och konvertibler i Midway Holding, 
om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalender-
åren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i 
flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Bolagsordning
Midway Holding AB (publ)
556323-2536

§ 1
Firma Bolagets firma skall vara Midway Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 3
Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i 

dotterbolag och andra bolag, annan lös och fast egendom, att utföra koncerngemen-
samma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och 
företagsledning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst 

åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

§ 5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6
Aktieslag Aktierna skall vara dels av Serie A och dels av Serie B. Aktier av Serie A må utges till så 

stort antal att de vid varje tid utgör högst 99/100 av hela antalet aktier i bolaget. Varje 
A-aktie skall medföra tio röster. Aktier av Serie B må utges till så stort antal att de vid 
varje tid utgör högst hela antalet aktier i bolaget. Varje B-aktie skall medföra en röst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie i nedan angiven ordning. Ägare 
av A-aktie skall äga rätt att påfordra att A-aktien omvandlas till B-aktie. Framställning 
därom skall skriftligen göras hos bolaget på av bolaget fastställt formulär. Därvid skall 
anges hur många A-aktier som önskas omvandlade. Sådan framställning kan göras 
under perioden 1 januari 28 februari varje år. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan 
dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare under 
ovan angiven tidsperiod framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall 
utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Vid kontantemission eller kvittningsemission skall varje gammal aktie ge företrädesrätt 
till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas med stöd av de i första hand utfärdade 
teckningsrätterna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som 
tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings-
optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner 
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av 
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut 
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge före-
trädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
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§ 7
Styrelse Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med det antal suppleanter, 

dock högst tre (3), som bolagsstämman beslutar.

§ 8
Revisorer Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor 

skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9
Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 10
Ordinarie  
bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande 
ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om

a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,  
av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)  dispositioner beträffande bolagets  vinst eller förlust enligt den fastställda  
balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av styrelse  och revisorsarvoden;
10.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall,  

revisorer och revisorssuppleanter.
11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i 

behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11
Kallelser Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post  och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 12
Deltagande i 
bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält 
antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13
Avstämnings
förbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 22 april 2010.
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Villkor för Midway Holding AB:s (publ) konvertibla 
förlagslån 2014/2019
§ 1 Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

”bankdag” dag som inte är lördag eller söndag eller annan allmän helgdag i Sverige;

”Bolaget” Midway Holding AB (publ), 5563232536;

”Euroclear”  Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

”Emissionsinstitut”  Remium Nordic AB, 5561019174, eller den bank eller det institut som Bolaget 
från tid till annan utsett att vara Emissionsinstitut enligt dessa villkor;

”konvertering” utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier av serie [A/B] i Bolaget;

”konverteringskurs” den kurs till vilken konvertering kan ske;

”konvertibel”  konvertibel fordran med rätt till konvertering till nya aktier i Bolaget;

”konvertibelinnehavare”  varje innehavare av konvertibel som är antecknad på konto i Bolagets av-
stämningsregister som borgenär eller som i andra fall är berättigad att ta emot 
betalning med anledning av konvertibel som är registrerad på sådant konto;

”konvertibel fordran”  sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen 
(2005:551); och

”lån”  det nominella beloppet av de konvertibler som innehas av konvertibel-
innehavarna.

§ 2 Lånebelopp, förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse

Lånet uppgår till högst 98 031 140 kronor.  

Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan skett.

Lånet löper med sex procent årlig ränta från och med den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2019. Räntan 
ska beräknas på basis av ett år om 360 dagar bestående av 12 månader om vardera 30 dagar, och vid en 
ofullständig månad, det faktiska antalet dagar som förflutit. Ränta förfaller till betalning, i den mån konver-
tering inte dessförinnan skett, den 30 juni varje år, första gången den 30 juni 2015. Varje räntebetalning 
omfattar ränta för ett år, dock med det undantaget att den ränta som förfaller till betalning den 30 juni 
2015 omfattar tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 30 juni 2015. 

Som framgår av § 9 nedan bortfaller i vissa fall rätten till ränta vid konvertering.

Bolaget påtar sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning enligt dessa villkor.
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§ 3 Registrering av konvertibler

Lånet ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella 
instrument (1998:1479). 

Konvertibel fordrans nominella belopp ska vara tjugo (20) kronor eller multiplar därav.

Konvertibel fordran ska registreras för konvertibelinnehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. 
Registreringar avseende konvertibel till följd av konvertering ska ombesörjas av Emissionsinstitutet. Övriga 
registreringsåtgärder avseende lånet enligt dessa villkor ska ombesörjas av Bolaget eller Emissionsinstitutet.

§ 4 Efterställning och fördelning av tillgängliga medel

Lånet ska i händelse av Bolagets likvidation, konkurs eller offentligt ackord medföra rätt till betalning ur 
Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda 
förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Om ränta avseende lånet och/eller lånet förfallit till betalning och förslår Bolagets tillgängliga medel inte 
till full betalning därav, ska medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till 
betalning av lånebeloppet.

§ 5 Betalning av ränta samt återbetalning av lånebelopp

Räntan och lånebeloppet utbetalas av Euroclear till den som på femte bankdagen före respektive förfallodag 
eller på den bankdag närmare förfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värde-
pappersmarknaden (avstämningsdag för betalning) är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister 
som konvertibelinnehavare eller som i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Har konvertibelinnehavare, eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i 
annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp, genom ett kontoförande institut låtit registrera 
att räntan respektive lånebeloppet ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears 
försorg på förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear räntan respektive lånebeloppet sistnämnda 
dag till vederbörande under dennes hos Euroclear på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller 
förfallodag på dag som inte är bankdag insätts eller översänds räntan respektive lånebeloppet först på 
därefter närmast följande bankdag.

Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala 
ränta eller lånebelopp enligt vad nyss sagts, utbetalas räntan respektive lånebeloppet av Euroclear så 
snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen för betalning var registrerad såsom konvertibel-
innehavare eller antecknad som berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Ränta gottgörs endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag 
som inte är bankdag och även om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i 
§ 18 nedan. 

För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för erläggande av 
förfallet räntebelopp eller lånebelopp på förfallodag, trots att sådant hinder som avses i § 18 nedan inte 
föreligger, ska emellertid ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats 
som anges i § 2 ovan från förfallodagen till och med den bankdag under vilken medel senast kl 10.00 
tillhandahållits Euroclear.

§ 6 Rätt till konvertering

Konvertibelinnehavare ska ha rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier av serie [A/B] i 
Bolaget till en konverteringskurs om 20 kronor per aktie. 

Vid konvertering erhålls en ny aktie av serie [A/B] i Bolaget för varje mot konverteringskursen svarande 
belopp av det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran, registrerad på visst konto, som 
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en och samma konvertibelinnehavare samtidigt önskar konvertera. Om respektive konvertibelinnehavares 
konvertibla fordran inte är jämnt delbar med konverteringskursen, utbetalas inte överskjutande belopp.

Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 10 nedan. Konverteringskursen 
får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

§ 7 Påkallande av konvertering

Påkallande av konvertering kan äga rum under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 maj 
2019 eller till och med den tidigare dag som följer av § 10 nedan.

Vid sådant påkallande ska, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär 
inges till Emissionsinstitutet eller konvertibelinnehavarens kontoförande institut för vidarebefordran till 
Emissionsinstitutet.

Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas av konvertibelinnehavaren. Påkallas inte 
konvertering inom i första stycket angiven tid upphör rätten till konvertering.

§ 8 Verkställande av konvertering, införing i aktieboken m.m.

Konvertering verkställs vid utgången av varje kalenderkvartal genom att de nya aktierna upptas i Bolagets 
aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket skett, blir registreringen på avstämnings-
konto slutlig. Som framgår av § 10 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

§ 9 Ränta och utdelning i samband med konvertering

Vid konvertering bortfaller rätten till upplupen ränta för tiden från närmast föregående förfallodag för ränta.

Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den av-
stämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok.

§ 10 Omräkning av konverteringskurs m.m.

Beträffande den rätt som ska tillkomma konvertibelinnehavare i de olika situationer som anges nedan, 
ska följande gälla.

A.   Genomför Bolaget en fondemission ska konvertering − där påkallande om konvertering görs på 
sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma 
som beslutar om emissionen − verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som 
tillkommit på grund av konvertering verkställd efter emissionsbeslutet, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

  Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad 
konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =
föregående konverteringskurs × antalet aktier före fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

  Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter 
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B.  Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska punkt A ovan ha mot-
svarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sådan sammanläggning 
respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
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C.  Genomför Bolaget en nyemission − med företrädesrätt för samtliga aktieägare att teckna nya 
aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning − ska följande gälla beträffande 
rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering: 

 1.   Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då konvertering 
ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att delta 
i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

 2.   Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska konvertering − som påkallas på sådan tid att konver-
teringen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar 
om emissionen − verkställas först sedan Emissionsinstitutet verkställt omräkning enligt vad som 
framgår nedan i denna punkt C. Aktier, som tillkommit på grund av sådan konvertering, upptas 
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i emissionen.

  Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt 
följande formel:

omräknad konverteringskurs =

föregående konverteringskurs × aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda  
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav  
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

  Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betal-
kursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs 
ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

 Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =

det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt  
emissionsbeslutet × (aktiens genomsnittskurs minus emissions-
kursen för den nya aktien)

antalet aktier före emissionsbeslutet

 Uppstår ett negativt värde ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

  Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier i Bolaget som innehas av  
Bolaget självt.

  Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet två bankdagar efter 
teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

  Fram till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, 
varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade konverteringskursen upptas interimistiskt 
på avstämningskonto. Dessutom ska särskilt noteras att den konvertibla fordran enligt den 
omräknade konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på av-
stämningskontot sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts. 

D.  Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler − med företrädesrätt 
för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning − ska beträffande rätten 
till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering, bestämmelserna i 
punkt C, första stycket, punkterna 1 och 2 ovan, ha motsvarande tillämpning.
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  Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt 
följande formel:

omräknad konverteringsskurs =

föregående konverteringskurs × aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda  
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

  Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betal-
kursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av 
betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

  Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet två Bankdagar efter 
teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

  Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts 
ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning.

E.  Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna A−D ovan lämna erbjudande till aktieägarna 
att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värde-
papper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna 
utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid konvertering, som 
görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte ger rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas 
en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

föregående konverteringskurs × aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda  
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till  
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

  Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum ska värdet av rätten till del-
tagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt handels-
platsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

  Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses 
i föregående stycke inte skett, ska omräkningen av konverteringskursen ske med tillämpning så 
långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt E, varvid följande ska gälla. Om notering 
sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande 
i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar 
från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i 
förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. 
I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
Vid omräkning av konverteringskursen enligt detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar 
anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden.
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  Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna ska värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdes-
förändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

  Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter 
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs efter det att sådant 
fastställande skett.

  Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts 
ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning.

F.  Genomför Bolaget en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler − med före-
trädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning − får Bolaget 
besluta att ge samtliga konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer 
aktieägarna. Därvid ska varje konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att konvertering inte verkställts, 
anses vara ägare till det antal aktier i Bolaget som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om kon-
vertering verkställts enligt den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

  Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna lämna ett sådant erbjudande som avses i punkt E ovan 
ska vad som sägs i föregående stycke ha motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som 
konvertibelinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den konverterings-
kurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

  Om Bolaget skulle besluta att ge konvertibelinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestäm-
melserna i denna punkt F ska någon omräkning enligt punkterna C, D eller E ovan inte äga rum.

G.  Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är 
obligatorisk, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet 
enligt följande formel:

omräknad konverteringskurs =

föregående konverteringskurs × aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat  
från och med den dag då aktien noteras utan rätt till  
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som  
återbetalas per aktie

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

  Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället för det 
faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp 
per aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med 
aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 
handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till 
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en 
aktie minskat med talet 1

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan.

  Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emissionsinstitutet två Bankdagar efter 
utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid konvertering 
som verkställs därefter.

  Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts 
ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning.
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  Om minskningen sker mot vederlag i form av värdepapper eller rättigheter av något slag ska det 
faktiska belopp som återbetalas per aktie fastställas av Emissionsinstitutet med tillämpning så långt 
möjligt av de principer för värdering av rätten till deltagande i erbjudande som anges i punkt E ovan.

  Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, 
vilken nedsättning inte är obligatorisk (eller om Bolaget skulle besluta om återköp av egna aktier), 
men där, enligt Emissionsinstitutets bedömning, minskningen (eller återköpet) med hänsyn till dess 
tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, 
ska omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som 
anges ovan i denna punkt G.

H.  Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna A−E eller punkten G ovan och skulle, enligt 
Emissionsinstitutets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till 
åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som konvertibelinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, får 
Emissionsinstitutet genomföra omräkningen av konverteringskursen på sätt Emissionsinstitutet 
finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

I.  Vid omräkning av konverteringskursen enligt ovan ska konverteringskursen avrundas till helt tiotal 
öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

J.  Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidations-
grunden, konvertering inte därefter påkallas. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med 
likvidationsbeslutet, oavsett om detta inte vunnit laga kraft. Konvertibelinnehavare äger dock rätt att 
i nu avsedda fall påfordra omedelbar betalning av sin konvertibla fordrans nominella belopp jämte 
per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutats av bolags-
stämman, från och med dagen efter stämman och annars från och med dagen efter den dag då rättens 
beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter ska Bolaget genom meddelande 
enligt § 15 nedan erinra konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning.

  Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig 
likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska konvertibelinnehavarna genom meddelande 
enligt § 15 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran 
om att konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

  Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska konvertibelinnehavare 
− oavsett vad som i § 7 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering − ha rätt att påkalla 
konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation 
ska behandlas.

  Om rätten att påkalla konvertering har upphört enligt denna punkt J, återinträder den dock om 
likvidationen upphör.

K.  Skulle bolagsstämma i Bolaget godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller 
delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller 
delas, får konvertering inte därefter påkallas.

  Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall och under en period om två månader 
från nämnda godkännande påfordra omedelbar betalning av sin konvertibla fordrans nominella 
belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en vecka efter godkännandet 
genom meddelande enligt § 15 nedan erinra konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad 
som nu sagts inskränks inte den rätt som på grund av lag tillkommer konvertibelinnehavare i 
egenskap av borgenär i samband med fusion eller delning. 

  Senast två månader före Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion eller delning enligt ovan 
ska konvertibelinnehavare genom meddelande enligt § 15 nedan underrättas om fusions- eller 
delningsavsikten. I meddelandet ska lämnas en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i 
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den avsedda fusions- eller delningsplanen samt ska konvertibelinnehavarna erinras om att kon-
vertering inte får påkallas sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning i enlighet med vad 
som angivits i första stycket ovan. 

 
  Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion eller delning enligt ovan ska konvertibel-

innehavare − oavsett vad som i § 7 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering − äga rätt att 
påkalla konvertering från den dag då meddelandet om fusions- eller delningsavsikten lämnas, 
förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma 
vid vilken fusions- eller delningsplanen ska godkännas.

L.  Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller delningsplan 
enligt 24 kap 7 § aktiebolagslagen eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande 
enligt 22 kap aktiebolagslagen, ska följande gälla. 

  Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt 
att upprätta en fusions- eller delningsplan enligt ovan angivna lagrum ska styrelsen, för det fall 
sista dag för konvertering enligt § 7 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny 
sista dag för påkallande av konvertering (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom sextio dagar från 
offentliggörandet. Konvertibelinnehavare äger rätt att inom sagda period om sextio dagar påfordra 
omedelbar betalning av sin konvertibla fordrans nominella belopp jämte per betalningsdagen 
upplupen ränta. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 15 
nedan erinra konvertibelinnehavarna om konvertibelinnehavarnas rätt att påkalla konvertering 
fram till slutdagen samt att konvertering inte får påkallas efter slutdagen. Meddelandet ska även 
innehålla en erinran om konvertibelinnehavarnas rätt att påfordra omedelbar betalning enligt ovan.

  I de fall där en majoritetsaktieägare enligt 22 kap 1 § aktiebolagslagen påkallar tvångsinlösen av 
återstående aktier i Bolaget ska följande gälla.

  Majoritetsaktieägaren har rätt och skyldighet att också lösa in konvertiblerna i enlighet med 22 kap 
26 § aktiebolagslagen. Föreligger tvist om inlösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen får 
konvertering inte ske förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. 
Om perioden för konvertering enligt § 7 ovan löper ut dessförinnan eller inom tre månader där-
efter har dock konvertibelinnehavarna rätt att utnyttja konvertiblerna under tre månader efter 
det att avgörandet vann laga kraft.

M.  Oavsett vad som sagts ovan under punkterna J–L om att konvertering inte får påkallas efter beslut 
om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delning eller utgången av ny slutdag vid fusion 
eller delning, ska rätten att påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör, 
respektive fusionen, delningen eller tvångsinlösen inte genomförs.

N.  Om Bolaget skulle försättas i konkurs får konvertering inte därefter påkallas. Om emellertid kon-
kursbeslutet hävs får konvertering återigen påkallas i enlighet med dessa villkor.

§ 11 Särskilt åtagande av Bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i § 10 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning 
av konverteringskursen till belopp understigande aktiens kvotvärde.

§ 12 Preskription

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning 
preskriberas tre år efter varje relevant förfallodag för betalning av ränta. Om rätten till betalning preskriberas 
tillkommer de medel som avsatts för betalning Bolaget.

Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om lånebelopp och tre år ifråga 
om ränta, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser 
om verkan av preskriptionsavbrott.
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§ 13 Rätt att företräda konvertibelinnehavarna

Utan att särskilt uppdrag från konvertibelinnehavarna behöver åberopas är Emissionsinstitutet berättigat 
att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet företräda konvertibelinnehavarna i frågor av 
formell natur som rör detta lån.

§ 14 Förvaltare

För konvertibel som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument ska vid 
tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavaren. Sådan förvaltare har därmed rätt 
att motta de räntebetalningar som annars skulle ha tillställts konvertibelinnehavaren, och ska även i övrigt 
betraktas som konvertibelinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 15 Meddelanden

Meddelande rörande lånet ska skriftligen skickas till varje konvertibelinnehavare och annan rättighetshavare 
som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

§ 16 Ändring av villkor

Emissionsinstitutet äger rätt att för konvertibelinnehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget 
om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver 
eller om det i övrigt – enligt Emissionsinstitutets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller 
nödvändigt och konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 17 Sekretess

Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om konver-
tibelinnehavare. Bolaget har dock rätt att, ur det av Euroclear förda avstämningsregistret, få uppgift om 
konvertibelinnehavares namn, antal konvertibler, personnummer eller annat identifikationsnummer 
samt postadress.

§ 18 Ansvarsbegränsning

I fråga om de på Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärderna 
gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella 
instrument – att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Emissions-
institutet eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som upp-
kommer, om Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear varit normalt aktsamma. Bolaget och Emissions-
institutet är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan 
åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas 
till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget betala ränta efter den ränte-
sats som gällde på förfallodagen.

§ 19 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning 
av detta konvertibla förlagslån ska avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans, 
eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.
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DELÅRSRAPPORT
JANUARI - MARS 2014

Sid 1/5

         Midway Holding AB (publ), Gustav Adolfs torg 47, 211 39 Malmö, Org.nr 556323-2536 
       Tel. 040 - 30 12 10, Internet: www.midwayholding.se, E-mail: midway@midwayholding.se

Särskild granskning
Rapporten, som är upprättad i enlighet med IAS34, har inte varit föremål för särskild granskning
av bolagets revisor.

Midway Holding är skyldig att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värde- 
pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014, kl. 14:50.

Rapportperioden januari - mars
 Nettoomsättningen uppgick till 595 Mkr (549 Mkr)
 Resultatet före skatt uppgick till 6 Mkr (-15 Mkr)
 Resultatet efter skatt uppgick till 4 Mkr (-13 Mkr)
 Vinst per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,53 kr)
 Resultatförbättringen är främst hänförlig till Haki, Sigarth, FAS och 

Gustaf E Bil
 Styrelsen har föreslagit dagens årsstämma att fatta beslut om att ta upp ett

femårigt konvertibelt förlagslån på 98 Mkr med 6 % ränta och en
konverteringskurs på 20 kr. Bolagets större ägare, styrelse och
företagsledning har förbundit sig att teckna sina andelar vilka utgör 57 Mkr.
Information om årsstämmans beslut kommer att lämnas senare under dagen.

         januari - mars  
Mkr 2014 2013

Nettoomsättning 595 549

Rörelseresultat 5 -10
  - i % av omsättningen 0,8 neg

Resultat före skatt 6 -15
  - i % av omsättningen 1,0 neg

Periodens resultat 4 -13

Vinst per aktie 0,17 -0,53

Eget kapital per aktie 20,25 20,20
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Kvartalsöversikt

Nettoomsättning År 2014              År 2013 Helår
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2013

Teknikföretag 391 398 303 415 340 1 456
Handelsföretag 204 239 212 261 209 921
Summa 595 637 515 676 549 2 377

Resultat År 2014              År 2013 Helår
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2013

Teknikföretag 11 2 2 19 -4 19
Handelsföretag -1 -2 3 2 -2 1
Summa rörelsedrivande bolag 10 0 5 21 -6 20
Omstrukturering - -4 -8 - - -12
Centralt, inkl intressebolag -5 -9 -3 -4 -4 -20
Rörelseresultat 5 -13 -6 17 -10 -12
Finansnetto 1 -3 -1 3 -5 -6
Resultat före skatt 6 -16 -7 20 -15 -18

Koncernens balansräkning, Mkr
2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Koncernmässig goodwill 109 109 109
Övriga anläggningstillgångar 421 416 421
Övriga omsättningstillgångar 909 877 851
Likvida medel och kortfristiga placeringar 41 39 53
SUMMA TILLGÅNGAR 1 480 1 441 1 434

Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande 507 505 504
Avsättningar 87 88 88
Räntebärande skulder 485 405 473
Övriga skulder 401 443 369
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 480 1 441 1 434

Verksamheten
Koncernens resultat före skatt uppgick till 6 Mkr (-15 Mkr) vilket är en klar förbättring i förhållande både till
inledningen och avslutningen på 2013. Resultatförbättringen, är främst hänförlig till Haki, Sigarth, FAS och
Gustaf E Bil och en effekt av förbättrade marknader i kombination med interna förändringsprogram.

För TEKNIKFÖRETAG uppgick rörelseresultatet till 11 Mkr (-4 Mkr). Haki, som förbättrat sitt rörelse-
resultat med 14 Mkr från -4 Mkr till 10 Mkr svarar för den största förändringen. Hakis resultatförbättring är, i
allt väsentligt, en effekt av det tidigare redovisade investeringsprogram inom produktion och marknad som
medfört genombrott inom offshore och industriunderhåll, en breddad geografisk marknad och minskat
beroendet av byggmarknaden. Även Sigarth, som förbättrat sitt resultat med 2 Mkr från -2 Mkr till 0 Mkr och
FAS som gått från -3 Mkr till 0 Mkr, har haft en positiv utveckling. Alab, som ligger sent i konjunkturen har
tappat 2 Mkr i rörelseresultat.

För HANDELSFÖRETAG uppgick rörelseresultatet till -1 Mkr (-2 Mkr). Gustaf E Bil har, efter att under
en lång period uppvisat en negativ utveckling, visat positivt resultat. De åtgärder som vidtagits har haft god
effekt och rörelseresultatet ökade med 6 Mkr till 2 Mkr (-4 Mkr). Övriga Handelsföretag har haft en svag
inledning på året.
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      Januari - mars Rullande Helår

2014 2013 12-månader 2013
Nettoomsättning 595 549 2 423 2 377
Kostnad för sålda varor -482 -459 -1 963 -1 940
BRUTTORESULTAT 113 90 460 437
Försäljningskostnader -63 -54 -254 -245
Administrationskostnader -43 -44 -177 -178
Omstruktureringsnetto 0 0 -12 -12
Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto -2 -2 -14 -14
RÖRELSERESULTAT 5 -10 3 -12
Finansnetto 1 -5 0 -6
RESULTAT FÖRE SKATT 6 -15 3 -18
Skatt på periodens resultat -2 2 -1 3
PERIODENS RESULTAT 4 -13 2 -15

Kassaflödessäkringar 0 0 0 0
Säkringar av nettoinvesteringar 0 0 0 0
Omräkningsdifferenser 2 -7 2 -7
Inkomstskatt hänförligt komponenter i övrigt totalresultat 0 0 0 0
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 2 -7 2 -7
Omvärdering av nettoförpliktelser -3 1 -2 2
Poster som inte skall återföras i resultaträkningen -3 1 -2 2
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -1 -6 0 -5

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 3 -19 2 -20

▪ Periodens resultat hänförligt till:
  Moderbolagets aktieägare 4 -13 1 -16
  Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 1 1

▪ Summa totalresultat hänförligt till:
  Moderbolagets aktieägare 3 -19 1 -21
  Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 1 1

▪ Hänförligt till moderbolagets aktieägare:
  Resultat per aktie efter skatt, kr 0,17 -0,53 0,01 -0,69
  Resultat per aktie efter skatt, beräknat på totalresultat, kr 0,12 -0,77 0,04 -0,85
  Nettokassaflöde per aktie, kr 0,33 -0,61 -0,19 -1,13
  Eget kapital per aktie, kr 20,25 20,20 --- 20,1221

Förändring av eget kapital
Ingående balans 2013-01-01 enligt fastställd balansräkning 504 544 544
Byte av redovisningsprincip - -20 -20
Justerad ingående balans 2013-01-01 504 524 524
Summa totalresultat för rapportperioden 3 -19 -20
Utdelning --- --- -
Förvärv av dotterbolag  --- --- ---
Utgående eget kapital för rapportperioden 507 505 504
Innehav utan bestämmande inflytande 11 10 11
Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 496 495 493

Koncernens resultaträkning, Mkr
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2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31
Eget kapital, Mkr 507 505 504
Soliditet, % 34 35 35
Räntetäckningsgrad, ggr 1,1 neg 0,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,2 neg 0
Avkastning på eget kapital, efter skatt, % 0,4 neg neg
Avkastning på totalt kapital, före skatt, % 1,6 neg 0
Nettokassaflöde, Mkr 8 -15 -28
Utlandsandel i % av omsättningen 43 35 37
Antal anställda 1 056 1 101 1 090
Räntetäckningsgraden och avkastningstalen är beräknade på rullande 12-månaders siffror.

Koncernens nyckeltal

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 11 Mkr (11 Mkr). Periodens
planenliga avskrivningar uppgick till 14 Mkr (14 Mkr).
Likviditet och finansiering (2013-12-31)
Koncernens likvida medel uppgick till 41 Mkr (53 Mkr). Därutöver fanns kortfristiga placeringar på 0 Mkr 
(2 Mkr). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 485 Mkr (473 Mkr). Beviljade outnyttjade krediter
uppgick till 110 Mkr (124 Mkr).
Soliditeten för koncernen uppgick till 34 % (35 %) och för moderbolaget till 49 % (49 %).
Upplysningar om finansiella instrument
Koncernens noterade aktier uppgick till 0 Mkr (1,8 Mkr) enligt värderingshierarki nivå 1. 
Koncernens reserv för derivatinstrument uppgick till 14,3 Mkr (31,5 Mkr) enligt värderingshierarki nivå 2.
Koncernens onoterade aktier uppgick till 1,8 Mkr (3,7 Mkr) enligt värderingshierarki nivå 3. 
Värderingen till verkligt värde för aktieoptioner baseras på publicerade kurser på en aktiv marknad.
Inga omklassificeringar till eller från värderingshierarki 2 eller 3 har gjorts under året.
Väsentligt värde på koncernens finansiella tillgångar uppskattas, pga dess korta löptider, vara lika med dess
bokförda värde.
De onoterade aktieinnehaven i nivå 3 har värderats utifrån koncernledningens bästa bedömning av vad en
försäljning skulle inbringa.
Värderingsteknikerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens kassaflödesanalys Jan-mars Jan-mars Jan-dec
2014 2013 2013

Resultat från den löpande verksamheten

Resultatet före skatt 6 -15 -18
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 14 19 63
Betald skatt -1 -7 -7
Förändringar i rörelsekapital -26 -39 -35
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 -42 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 -13 -62

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 46 66
Årets kassaflöde -12 -9 7
Likvida medel vid periodens början (inkl. valutaeffekter) 53 46 46
Likvida medel vid periodens slut 41 37 53
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Jan-mars Jan-mars Helår
2014 2013 2013

Administrationskostnader -5 -4 -13
Övriga rörelseintäkter 2 2 7
Övriga rörelsekostnader 0 - -
RÖRELSERESULTAT -3 -2 -6
Resultat från andelar i koncernföretag - - -71
Finansnetto 4 2 6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 0 -71
Bokslutsdispositioner - - 21
Skatt på periodens resultat - - 1
PERIODENS RESULTAT 1 0 -49

14-03-31 13-03-31 13-12-31
Anläggningstillgångar 453 610 453
Övriga omsättningstillgångar 297 211 297
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0 2 0
SUMMA TILLGÅNGAR 750 823 750

Eget kapital 366 414 365
Obeskattade reserver 0 21 0
Räntebärande skulder (interna + externa) 365 343 365
Övriga skulder 19 45 20
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 750 823 750

Per 2014-03-31 uppgick antalet aktier i Midway Holding AB till 24 507 792. Antalet aktieägare
uppgick per 2014-03-31 till 4 555 (4 682 per 2013-12-31).

Moderbolagets balansräkning, Mkr

Moderbolagets resultaträkning, Mkr

Malmö den 23 april 2014
På styrelsens uppdrag

Peter Svensson
Verkställande direktör

Ekonomiska rapporter
Tisdagen den 19 augusti 2014 - Halvårsrapport för januari - juni 2014.
Torsdagen den 23 oktober 2014 - Delårsrapport för januari - september 2014.
Onsdagen den 4 februari 2015 - Bokslutskommuniké för 2014.
Torsdagen den 23 april 2015 - Delårsrapport för januari - mars 2015 och årsstämma.
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