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Detta informationsmemorandum (”Memo-
randumet”) har upprättats med anledning av 
Nilsson special vehicles AB:s (publ) föreliggande 
nyemission av aktier med företrädesrätt för be-
fintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) på 
Nasdaq Stockholm First North (”Nasdaq First 
North”). Med ”Nilsson” eller ”Bolaget” avses 
Nilsson AB (publ). Med (”Finansiell rådgivare”) 
avses Västra Hamnen Corporate Finance AB 
(”Västra Hamnen”). 

Avrundning har gjorts vid uträkningar i 
vissa delar av den finansiella informationen och 
procentsatserna som är inkluderade i Memo-
randumet. Som ett resultat av detta utgör de 
numeriska värden som visas som totalbelopp 
i vissa tabeller inte alltid de exakta summorna 
av de egentliga värdena. Alla finansiella belopp 
anges i amerikanska dollar (”USD”), Euro 
(”EUR”) eller svenska kronor (”SEK”) om inte 
annat anges. Med förkortningen ”KUSD”, 
”KEUR” eller ”KSEK” avses tusen amerikanska 
dollar, tusen Euro respektive tusen svenska 
kronor, med ”MUSD”, ”MEUR” eller ”MSEK” 
avses miljoner amerikanska dollar, miljoner Euro 
respektive miljoner svenska kronor. Om inget 
annat uttryckligen anges, har ingen finansiell 
information i Memorandumet reviderats eller 
granskats av Bolagets revisor. 

Memorandumet utgör ej ett prospekt ef-
tersom Företrädesemissionen är undantagen 
prospektskyldighet då det belopp som tillförs 
Bolaget genom Företrädesemissionen understi-
ger 2,5 MEUR. Med prospekt avses vad som de-
finieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument, Europa-
parlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG 
(”Prospekt-direktivet”) och EU-kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet 
har därför inte granskats eller godkänts och 
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet 
med bestämmelserna i lagen om handel med 
finansiella instrument. 

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att 
vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande 
till allmänheten i några andra juris diktioner än i 
Sverige. Inga teckningsrätter, BTA eller nya aktier 
(”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, säljas el-
ler överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA 
förutom i enlighet med tillämpliga undantag från 
registreringskraven i den vid var tid gällande Uni-
ted States Securities Act från 1933 (”Securities 
Act”). Företrädesemissionen riktar sig inte till 
personer med hemvist i USA, Australien, Ka-
nada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, 
Singapore, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon 
annan jurisdiktion där deltagande i Företrädese-
missionen skulle kräva upprättande av prospekt 
eller föranleder andra åtgärder än vad som följer 
av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen 
inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där 
sådan dist ribution eller Företrädesemissionen 
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i 

sådan jurisdiktion. Teckning eller förvärv av Vär-
depapper i strid med ovanstående begränsningar 
kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar 
av detta Memorandum måste informera sig om 
och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid 
med restriktionerna kan utgöra brott mot till-
lämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget för-
behåller sig rätten att efter eget bestämmande 
ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller 
dess uppdragstagare anser kan inbegripa en över-
trädelse eller ett åsidosättande av lagar, regler 
eller föreskrifter i någon jurisdiktion. 

En investering i värdepapper är förenat med 
risker, se avsnittet “Riskfaktorer”. När investe-
rare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita 
sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta 
Memorandum, inklusive föreliggande sakförhål-
landen och risker. Inför ett investe ringsbeslut 
bör potentiella investerare anlita sina egna 
professionella rådgivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Investerare 
får endast förlita sig på informationen i detta 
Memorandum samt eventuella tillägg till detta 
Memorandum. Ingen person har fått tillstånd 
att lämna någon annan information eller göra 
några andra uttalanden än de som finns i detta 
Memorandum och, om så ändå sker, ska sådan 
information eller sådana uttalanden inte anses 
ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte 
för sådan information eller sådana uttalanden. 
Varken offentliggörandet av detta Memoran-
dum eller några transaktioner som genomförs 
med anledning härav ska under några omstän-
digheter anses innebära att informationen i 
detta Memorandum är korrekt och gällande vid 
någon annan tidpunkt än per dagen för offentlig-
görandet av detta Memorandum eller att det 
inte har förekommit någon förändring i Bolagets 
verksamhet efter denna dag. 

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemis-
sionen är Västra Hamnen som biträtt Bolaget 
i upprättandet av detta Memorandum. Västra 
Hamnen har förlitat sig på information tillhanda-
hållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i 
Memorandumet härrör från Bolaget friskriver 
sig Västra Hamnen från allt ansvar i förhållande 
till aktieägare, Bolaget och andra investerare 
avseende direkta eller indirekta konsekvenser 
till följd av investeringsbeslut eller andra beslut 
som helt eller delvis grundas på uppgifter i  
Memorandumet. Västra Hamnen företräder 
Bolaget och ingen annan i samband med  
Företrädesemissionen. Västra Hamnen ansva-
rar inte gentemot någon annan än Bolaget för 
tillhandahållandet av det skydd som erbjuds 
klienter eller för tillhandahållande av rådgiv-
ning i samband med Företrädesemissionen eller 
något annat ärende till vilket hänvisning görs i 
detta Memorandum. Emissionsinstitut avseende 
Företrädesemissionen är Mangold Fondkommis-
sion AB (”Mangold”).

Framåtriktad information
Memorandumet innehåller viss framåtriktad 
marknadsinformation som återspeglar Bolagets 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling. Ord som “avses”, “be-
döms”, “förväntas”, “kan”, ”planerar”, “uppskat-
tar” och andra uttryck som innebär indikationer 
eller förutsägelser avseende framtida utveckling 
eller trender och som inte är grundade på his-
toriska fakta, utgör framåtriktad information. 
Framåtriktad information är till sin natur förenad 
med såväl kända som okända risker och osäker-
hetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida 
händelser och omständigheter. Framåtriktad 
information utgör inte någon garanti avseende 
framtida resultat eller utveckling och verkligt 
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från 
vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Bolagets fram-
tida resultat och utveckling avviker från vad som 
uttalas i framåtriktad information innefattar, 
men är inte begränsade till, de som beskrivs i av-
snittet “Riskfaktorer”. Framåtriktad information 
i detta Memorandum gäller endast per dagen 
för Memorandumets offentliggörande. Bolaget 
lämnar inga utfästelser om att offentliggöra 
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad 
information till följd av ny information, framtida 
händelser eller liknande omständigheter annat 
än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Marknads- och branschinformation
Memorandumet innehåller viss marknads- och 
branschinformation som kommer från tredje 
part. Även om informationen har återgivits kor-
rekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga 
har Bolaget inte oberoende verifierat denna 
information, varför dess riktighet och fullstän-
dighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner 
till och kan förvissa sig om genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av 
dessa källor har inga uppgifter utelämnats på 
ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

Viktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknads-
plats som drivs av de olika börserna som ingår 
i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status 
som en reglerad marknad. Bolag som är note-
rade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq 
First Norths regler och inte av de juridiska krav 
som ställs för handel på en reglerad marknad. 
En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq 
First North är mer riskfylld än en placering i 
ett bolag som handlas på en reglerad marknad. 
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på 
Nasdaq First North har en Certified Adviser som 
övervakar att reglerna efterlevs. Nilsson har ut-
sett Sedermera Fondkommission till Certified 
Adviser.

Viktig information till investerare
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Innehåll

Företrädesemissionen i sammandrag
Företrädesemissionen

Memorandumet har upprättats med anledning av Nilssons föreliggande Företrädesemission av aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). 

Den som på avstämningsdagen den 12 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för 
varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget. I den utsträckning nya aktier 
inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas befintliga aktieägare och andra investerare som tecknat utan stöd av 
teckningsrätt. Företrädesemissionen omfattar högst 1 759 953 nyemitterade aktier i Bolaget. Priset i Företrädesemissionen har 
fastställts till 13 SEK per ny aktie. 

Tidsplan

Teckningsperiod 14 - 28 februari 2018

Handel med teckningsrätter 14 - 26 februari 2018

Handel med BTA 14 februari tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

Offentliggörande av slutligt utfall Under mars 2018

Ticker

Aktien NILS

Teckningsrätter NILS TR

BTA NILS BTA

Finansiell kalender

Årsstämma 2018 9 maj 2018

Delårsrapport januari - mars 2018 9 maj 2018

Definitioner

”Nilsson” eller ”Bolaget” Nilsson Special Vehicles AB (publ)

”Finansiell rådgivare” eller ”Västra hamnen” Västra Hamnen Corporate Finance AB

”Huvudägarna” Midroc Invest AB, Granitor Invest AB och LMK Forward AB

Riskfaktorer 4

Inbjudan till teckning av aktier i Nilsson 8

Bakgrund och motiv 9

VD har ordet 10

Villkor och anvisningar 12

Marknadsöversikt 16

Verksamhetsbeskrivning 20

Finansiell utveckling i sammandrag 26

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 29

Aktiekapital och ägarförhållanden 32

Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor

34

Bolagsordning 38

Legala frågor och kompletterande information 39

Adresser 41
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Riskfaktorer

Investeringar i aktier är alltid förenade med olika typer av risker. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin 
egen bedömning av Bolaget och erbjudandet. Ett antal faktorer utanför Nilssons kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget 
kan påverka, kan komma att få negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i 
detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedöm-
ning. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och betydande omständig-
heter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för när-
varande inte är kända för Nilsson kan komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets resultat eller finansiella ställning.

VERKSAMHETS- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER

Marknadsrisk och konjunkturutveckling

Nilsson bedriver affärsverksamhet på flera marknader i värl-
den och påverkas, i likhet med alla kapitalvaror av allmänna 
ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på en glo-
bal nivå. Efterfrågan på Nilssons produkter påverkas av ett 
antal makroekonomiska faktorer såsom räntor, valutakurser, 
konjunkturutveckling, inflation, deflation och allmänna affärs-
förhållanden. Globala ekonomiska förhållanden och negativa 
förändringar kan därför få en negativ inverkan på Nilssons 
verksamhet. Osäkerheter rörande ekonomiska framtidsutsik-
ter, inklusive politisk oro, som påverkar slutkunds köpvanor 
kan få en väsentlig negativ inverkan på kunders köp av  Nilssons 
produkter samt en negativ effekt på Nilssons försäljnings- och 
bruttovinstmarginaler. Ett mindre gynnsamt konjunkturläge 
kan medföra försämrade förutsättningar för slutkunders eko-
nomi och därmed påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

Leverans- och avtalsrisker

Nilssons ekonomiska framgång är direkt relaterad till viljan hos 
dess kunder att fortsätta att köpa Bolagets produkter. Under-
låtenhet att leverera kunders order i tid eller överträdelse av de 
villkor och avtal som omfattar en order kan leda till försämrade 
relationer med Bolagets kunder och leda till att Bolaget kan 
bli skyldigt att erlägga förseningsviten eller skadestånd. Om 
sådana risker förverkligas kan det ha negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning. 

Bolagets intjäningsförmåga bygger till stor del på de avtal 
som Bolaget har med särskilt viktiga leverantörer. En försäm-
ring av de villkor som Bolaget avtalat med de Volvo bolag som 
utgör Bolagets huvudleverantörer eller en förlust av dessa avtal 
kan leda till en väsentligt försämrad lönsamhet och finansiell 
ställning för Nilsson. Om inte Bolaget kan ingå avtal på fördel-
aktiga villkor som kan leda till förseningar eller fördyrningar 
av för Bolaget kan det medföra en negativ effekt på Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning. En försämrad relation 
med leverantörer kan även leda till förseningar och skapa miss-
nöje hos Bolagets kunder samt skada Nilssons varumärke vil-
ket också skulle ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet.

Kundpreferenser

Nilsson är i sin verksamhet, i stor utsträckning styrd av kun-
ders preferenser avseende design, kvalitet, funktion och pris-

nivå samt hur Bolagets produkter och leverantörers varumärke 
positionerar sig i förhållande till konkurrenter. En missbedöm-
ning av efterfrågan och kundernas preferenser kan medföra 
att efterfrågan på Bolagets produkter minskar, eller att Bola-
get förlorar ett avtal med en kund eller inte erhåller en möj-
lig affär vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Marknadstillväxt och framtida expansion

En lägre tillväxttakt på marknaden än förväntat kan komma att 
få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och rörelseresultat. I Bolagets tillväxtstrategi ingår att 
expandera befintliga marknadsandelar genom produktinnova-
tion. Bolaget anser att framtida framgång beror på delvis forsk-
ning, utveckling och teknikarbete samt av Bolagets förmåga 
att tillverka eller anskaffa produkter samt kundacceptans för 
dessa produkter. Om Bolaget inte lyckas utveckla, och följa 
teknisk utveckling samt konkurrera effektivt med konkurren-
ter och vinna kundacceptand kan det medföra att Bolaget inte 
kan genomföra sin tillväxtstrategi vilket kan komma att ha en 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella ställning. 

Skador på varumärke 

Nilsson är beroende av både sitt eget varumärke och de varu-
märken man använder i sin produktion eftersom kundpre-
ferenserna ofta beror av varumärke och den kvalitet som 
förknippas med ett varumärke. Då Bolaget genomför ombygg-
nation av de varumärken som används för bilmodellerna är det 
viktigt att såväl leverantörers varumärke står för kvalitet såväl 
som att Bolaget kan fortsätta bygga ett starkt varumärke. Ett 
företags varumärke och vad det står för är viktigt både i förhål-
lande till nya och befintliga kunder vid valet av leverantör av 
sådana produkter som Bolaget erbjuder. Exempelvis kan kva-
litetsproblem, operativa eller logistiska problem samt förlust 
av en välkänd leverantör av bilmodeller eller komponenter till 
Bolagets produkter leda till att Nilssons varumärke skadas vil-
ket kan leda till svårigheter att behålla befintliga kunder och/
eller attrahera nya. Om Nilssons varumärke skadas kan det leda 
till att Bolaget förlorar försäljning eller tillväxtmöjligheter, och 
resultera i en väsentligt negativ inverkan på Nilssons verksam-
het, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.
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Beroende av statliga myndigheter och offentliga kunder 
för en väsentlig del av verksamheten

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är slutkunder för en 
betydande del av Nilssons produkter, bland annat inom ambu-
lansverksamheten. Dessa marknader är starkt påverkade av 
myndigheters investeringsplaner. Försvagade intäkter på 
lokal nivå och efterföljande budgetnedskärningar kan få en 
betydande effekt på totala inköp av anpassade fordon. Dessa 
förändringar kan leda till minskad efterfrågan och ha negativ 
inverkan på Nilssons försäljning, lönsamhet och finansiella 
ställning. 

Upphandlade avtal och ramavtal

Stor del av Bolagets marknad och slutkunder är den offent-
liga verksamheten, SKL. För kommuner och landsting sker 
avtalsprocessen genom offentlig upphandling enligt Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling. De avtal som upphand-
las har ofta formen av s.k. ramavtal med långa avtalsperioder 
(3-5 år) där kommun eller landsting inte har något åtagandet 
att avropa leveranser från Bolaget. Bolagets verksamhet kan 
därför påverkas negativt av att inte tilldelas avtal vid en upp-
handling eller av att det inte sker avrop under avtalsperio-
den. En sådan omständighet skulle kunna medföra en negativ 
omsättningsförändring för verksamheten. Bolaget kan dess-
utom få svårt att på kort tid ställa om eller vinna nya avtal på 
andra marknader. Skulle någon av de riskerna förverkligas så 
skulle det kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet 
och finansiella ställning.

Beroende av återförsäljare

Bolagets försäljning sker både genom egen försäljning och 
genom agenter och återförsäljare. Negativa händelser i Bola-
gets återförsäljarnätverk kan påverka Bolagets verksamhet 
och marknadsposition negativt. För en del produkter är Nils-
son beroende av att återförsäljare marknadsför, levererar, till-
handahåller utbildning, samt servar Bolagets produkter till och 
för kunderna. Bolagets verksamhet påverkas av dess förmåga 
att initiera och hantera nya och befintliga relationer med åter-
försäljare.

Från tid till annan, kan en enskild återförsäljare eller Bolaget 
välja att avsluta relationen, eller att återförsäljare får ekono-
miska svårigheter vilket begränsar dess möjlighet att sköta sin 
verksamhet. Om en återförsäljare eller agent inte skulle vara 
framgångsrik i sin försäljning, drabbas av en ekonomisk svårig-
het eller säga upp Bolagets avtal måste Bolaget kunna anskaffa 
nya agenter eller återförsäljare. Det finns en risk att Bolaget 
inte kan förhandla fördelaktiga villkor eller inte framgångs-
rikt kan finna ett nytt nätverk för att bibehålla sin position på 
marknaden. Förlust eller uppsägning av ett stort antal återför-
säljare kan orsaka svårigheter inom marknadsföring och dist-
ribution av Bolagets produkter och ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. 

Nya produkter

Lansering av nya produkter är avgörande för Bolagets framtida 
framgång. Bolaget ådrar sig extra kostnader vid lansering av nya 
produkter, såsom initiala kostnader för produktutveckling och 
utökad arbetskraft. Andra kostnader som kan bli högre än för-
väntat inkluderar felsökning eller designfrågor som kan leda till 
återkallande av nylanserade produkter eller öka produktions-
kostnaderna för produkten till nivåer där produkten inte är 
kommersiellt gångbar. De kostnader som uppkommer genom 
dessa typer av problem kan vara betydande och ha en negativ 
effekt på Bolagets resultat.

Uppfyllande av tekniska specifikationer och säkerhetskrav

Vid utveckling och lansering av nya produkter, så väl som i 
befintliga produktionen kan Bolaget drabbas av kostnader som 
inte kan förutses, såsom återkallelse av fordon, vilket påverkar 
resultatet negativt. Då Bolaget bygger om befintliga bilmodel-
ler ansvarar i regel Bolaget för samtliga komponenter i pro-
dukterna gentemot kund så som om det vore Bolagets egna. 
Vid produktionen och vid teknisk utveckling krävs att Bolaget 
vidhåller hög säkerhet och kvalitet. Förändrade villkor för tek-
niska krav, design, säkerhet och exempelvis utökade krav för 
krocktester kan medföra oförutsedda kostnader för Bolaget 
vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställ-
ning och resultat. Även nya krav upprättade av myndigheter 
gällande tillverkning av offentligt finansierade fordon kan få 
en negativ inverkan på Nilssons försäljning, lönsamhet och 
finansiella ställning. Dessa förändringar kan exempelvis vara 
förändrade krav på maxvikt och längd på fordonen. Detta kan 
tvinga Nilsson att utveckla en ny modell vilket medför ökade 
kostnader och därmed försämra Bolagets finansiella ställning.

Risker relaterade till internationell verksamhet

Nilssons verksamhet är utsatt för risker till följd av försäljning 
i olika länder. Därmed kan det framtida resultatet påverkas av 
en rad faktorer, bland annat juridiska, skatte- eller ekonomiska 
pålagor på Bolaget, förändringar i ett landspolitiska, legala eller 
ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner och krav på 
import- eller exportlicenser samt otillräckligt skydd av imma-
teriella rättigheter. Det finns en risk att Nilssons verksamhet 
kan komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer. 

Beroende av nyckelpersoner

Nilsson är en liten organisation och är beroende av styrel-
sens, ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfaren-
het och engagemang. Om Bolaget inte kan locka till sig eller 
behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 
kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets förmåga 
att utveckla värdeadderande tjänster och lösningar, vilket kan 
resultera i en väsentligt negativ påverkan på Nilssons verksam-
het, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.
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Beroende av tillgång till verksamhetslokaler

Nilssons verksamhet är beroende av tillgång till lämpliga loka-
ler. Nilsson äger inte själva den lokal där verksamheten idag 
bedrivs, utan hyr denna från Laholms Sparbank. Aktuellt hyres-
avtal löper t.o.m. den 30 juni 2021 och förlängs med tre år i 
taget. För det fall hyresvärden väljer att inte förlänga hyres-
avtalet med Nilsson, eller Nilsson av någon anledning väljer 
att inte förlänga, är det väsentligt för Nilsson att kunna hitta 
en annan lämplig lokal. Byte av lokaler riskerar att negativt 
påverka produktionskapaciteten under flyttperioden och en 
flytt är i sig förenad med kostnader. Sammantaget kan pro-
blem med koppling till lokalfrågan leda till betydande kostna-
der och ha en negativ effekt på Bolagets resultat.

Valutakursrisker

Med valutakursrisk avses risken för att valutakursförändringar 
har en väsentligt negativ inverkan på Nilssons resultaträkning, 
balansräkning eller kassaflöde. Valutarisk uppstår vid omräk-
ning till svenska kronor av flöden i utländsk valuta. Expone-
ringar mot valutakursrisk är resultatet av att Bolaget har pro-
duktionskostnader i andra valutor än försäljningsintäkterna. 
Nilsson har främst kostnader i SEK, GBP och EUR. Försäljning 
sker främst i EUR, SEK, NOK, DKK och GBP. En förändring 
av valutakursen för utländska valutor kan komma att påverka 
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov

Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att gene-
rera tillräckliga medel för finansiering av verksamheten vil-
ket kan leda till att Bolaget i framtiden kan behöva söka nytt 
externt kapital. Förutsättningarna för att anskaffa sådant kapi-
tal påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den 
generella tillgången på kapital eller extern finansiering. Även 
störningar och osäkerhet på kredit- och kapitalmarknaderna 
kan begränsa tillgången till ytterligare kapital. Vid skuldfinan-
siering, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, kan villkor upp-
ställas som begränsar Bolagets handlingsfrihet i olika avseen-
den. Det finns risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov 
uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller 
att det överhuvudtaget inte kan anskaffas. Om Bolaget miss-
lyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det 
medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

Tvister, anspråk, utredningar och processer

Bolaget kan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala 
affärsverksamheten och riskera att bli föremål för anspråk i 
rättsliga processer. Detta kan vara rörande avtal, produktansvar 
och andra krav på grund av att sålda produkter varit defekta 
eller orsakat person- eller sakskada alternativt påstådda brister 
av varor och tjänster i produkten. Sådana anspråk kan röra stora 
belopp och betydande juridiska kostnader. Det finns också en 
risk att sådana anspråk inte täcks av Bolagets försäkringsskydd. 

För garantiärenden och andra produktionsfel har Bolaget 
en garantireserv för att täcka oförutsedda kostnader. 

Bolaget (eller Bolagets befattningshavare, styrelseleda-
möter, anställda eller närstående) kan vidare bli föremål för 
anspråk och processer. Tvister, anspråk, utredningar och pro-
cesser av denna typ kan vara tidskrävande, störa den normala 
verksamheten, innefatta stora skadestånd och leda till bety-
dande kostnader för Nilsson. Framtida tvister, anspråk, utred-
ningar och processer kan påverka Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat negativt.

VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER 

Aktiekursens utveckling 

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en inves-
tering i Nilsson är förenad med risk och att det inte finns några 
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveck-
ling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela 
eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma 
att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bola-
gets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och 
förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess 
aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att 
förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan 
därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller del-
vis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Nilsson 
bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess kon-
kurrenter och omvärld, generell information om branschen, 
det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. 
Det kan inte garanteras att aktier i Nilsson kan säljas till en för 
aktieägaren vid var tid acceptabel kurs. 

Handelsplats

Aktierna i Nilsson är upptagna till handel på Nasdaq First 
North. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte 
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som 
är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First 
Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel 
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på 
Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag 
som handlas på en reglerad marknad.

Utspädning 

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina 
teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att få sin rös-
tandel och sin andel av Bolagets aktiekapital utspädd, innebä-
rande att aktieägarens relativa röststyrka vid bolagsstämma 
försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och 
resultat minskar. Utspädningseffekten för aktieägare som väl-
jer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 
37,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. 
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Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission 
av ytterligare aktier eller andra värdepapper för att anskaffa 
kapital. Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska det 
proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av 
aktier i Bolaget samt vinst per aktie i Bolaget och nyemissioner 
kan få negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Likviditet i aktien och aktierelaterade värdepapper 

Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kom-
mer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och 
likvid handelsmarknad för de nyemitterade aktierna eller Bola-
gets befintliga aktier. Om en aktiv och likvid handel inte kan 
upprätthållas kan det innebära svårigheter att avyttra aktierna.

Framtida utdelning

Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, är 
beroende av bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella 
ställning, rörelsekapitalbehov och likviditet. Eventuell utdel-
ning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. 
Det finns en risk att Nilsson i framtiden inte kommer att lämna 
aktieutdelning.

Handel i teckningsrätter

Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq First North 
under perioden från och med den 14 februari 2018 till och med 
den 26 februari 2018. Det är inte säkert att det utvecklas en 
aktiv handel i teckningsrätterna eller att tillräcklig likviditet 
kommer att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer 
kursen på teckningsrätterna bl.a. att bero på kursutvecklingen 
för utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för större 
volatilitet än kursen för sådana aktier. En låg likviditet och hög 
volatilitet i teckningsrätterna kan medföra att det blir svårare 
att köpa eller att sälja teckningsrätterna.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

I samband med förestående Företrädesemission har Nilsson 
avtalat om tecknings- och garantiåtaganden med Huvudägarna 
(se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - 
Tecknings- och garantiåtaganden”). De ingångna tecknings- och 
garantiåtagandena har inte på förhand säkerställts via för-
handstransaktion, bankgaranti eller liknande säkerhet. I det fall 
en eller flera av de aktieägare som ingått garanti- respektive 
teckningsåtagande inte skulle fullgöra de skriftligen avtalade 
åtagandena, skulle det negativt kunna påverka emissionsutfal-
let vilket i sin tur skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bola-
gets finansiella ställning.

Ägare med betydande inflytande

Av Bolagets samtliga utestående aktier ägs en väsentlig andel 
av ett fåtal aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för 
sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt infly-
tande på ärenden som kräver godkännande från aktieägarna, 
däribland val av styrelseledamöter och eventuella förslag 
till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt 
andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan 
vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intres-
sen än majoritetsägarna.
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Inbjudan till teckning av aktier i Nilsson

Härmed inbjuds aktieägare i Bolaget att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Laholm den 14 februari 2018

Nilsson Special Vehicles AB (publ)
Styrelsen

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

På extra bolagsstämma den 2 februari 2018 godkändes sty-
relsens beslut att genomföra en företrädesemission om högst  
1 759 953 nya aktier till en teckningskurs om 13 SEK per aktie. 

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier 
i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen 
den 12 februari 2018. För varje befintlig aktie som innehas på 
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teck-
ningsrätter berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya 
aktier. I den mån samtliga nya aktier inte tecknas med före-
trädesrätt erbjuds dessa till befintliga aktieägare och övriga 
intressenter. Teckningsperioden löper från och med den 14 
februari till och med den 28 februari 2018. Styrelsen har rätt 
att förlänga teckningstiden.

Företrädesemissionen kommer att öka Nilsson aktiekapital 
med högst cirka 1 759 953 SEK, från cirka 2 933 254 till högst  
4 693 207 SEK. Vid full teckning av Företrädesemissionen kom-
mer Nilsson att tillföras cirka 22,9 MSEK före emissionskostna-
der, vilka uppskattas uppgå till cirka 2 MSEK varav ersättning för 
garantiåtaganden uppgår till omkring 0,5 MSEK.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att med-
föra att antalet aktier i Bolaget ökar från 2 933 254 aktier till  
4 693 207 aktier, genom utgivande av 1 759 953 nya aktier. 
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen 
kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 37,5 procent men 
har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt 
för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolagets tre Huvudägare (Midroc Invest AB, Granitor Invest 
AB och LMK Forward AB) har på förhand signerat tecknings-
förbindelser för andelar i Företrädesemissionen, motsvarande 
cirka 15,2 MSEK. 

Därutöver har Huvudägarna åtagit sig att teckna aktier 
till ett belopp om sammanlagt cirka 7,7 MSEK i Företrädese-
missionen via garantiåtaganden. Garantiersättning om sex 
procent utgår för respektive garantiåtagande. Sammantaget 
omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och 
emissionsgarantier upp till cirka 22,9 MSEK, motsvarande 100 
procent av det totala emissionsbeloppet. Teckningsåtaganden 
och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransak-
tion, bankgaranti eller liknande. För ytterligare information om 
tecknings- och garantiåtagande, se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information - Tecknings- och garantiåtaganden”. 
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Bakgrund och motiv

Nilsson utvecklar, tillverkar och säljer specialanpassade for-
don enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsak-
liga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravnings- och 
limousinetjänst. Alla Nilssons egenproducerade ambulanser, 
begravningsbilar och limousiner byggs numera på bilar från 
Volvo, ett samarbete som vuxit sig starkt under Bolagets långa 
verksamhetshistorik. Kunderna finns framförallt i Europa där 
de största marknaderna är Skandinavien och England.

Under 2016 lanserade Nilsson en ny generation fordon 
byggda på Volvos nya plattformar; XC90, V90 och S90. Skif-
tet till de nya Volvobilarna har mottagits väl av marknaden och 
stärkt Nilssons position. 

Lanseringen av den nya ambulansen, byggd på Volvo XC90, 
ledde till en kraftigt ökad efterfrågan och Bolagets orderbok 
ökade under 2017 med 91 procent jämfört med föregående år. 
Under första kvartalet 2018 beräknas Nilsson få ett helbils-
godkännade för ambulansen i hela Europa. Genom detta blir 
Bolaget den enda aktören på den nordiska marknaden med en 
helbilsgodkänd, typbesiktigad produkt, med en dokumente-
rad lastkapacitet om 700 kg för fordon under 3,5 ton. Därtill 
medför det faktum att Nilssons ambulanser är fyrhjulsdrivna 
en viktigt konkurrensfördel jämfört med övriga aktörer på 
marknaden. 

Trots en stark orderingång tyngdes Nilsson under 2017 av 
problem i produktionen, vilket ledde till helårets svaga resul-
tat och föreliggande Företrädesemission. Bakgrunden till 
resultatet 2017 är att:

• Bolagets investering för framtagande av och omställning till 
nya bilmodeller har blivit högre än beräknat.

• Uppstarten av produktionen av de nya bilmodellerna har 
varit mer komplicerad och medfört att produktiviteten varit 
lägre än förväntat.

• Den lägre produktiviteten har resulterat i förseningar som 
medfört en högre kapitalbindning i Bolaget.

I oktober 2017 gjordes en grundlig översyn gällande pro-
duktutveckling och ett åtgärdsprogram infördes. Primärt fokus 
var att öka produktionstakten och färdigställa huvudproduk-
terna; ambulans, begravningsbil och limousine. Övriga projekt 
med låg volym har nedprioriterats till dess att huvudproduk-
terna är färdigutvecklade och fullt implementerade i produk-
tionen. Sammantaget kommer åtgärdsprogrammet leda till 
både kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster vilket gör 
att styrelsen fortsatt står bakom de finansiella målsättningarna 
om att de kommande åren nå en årlig omsättningstillväxt om 10  
procent och en rörelsemarginal (EBIT) på 8-10 procent.

Produktionstakten efter införandet av åtgärdsprogram-
met har förbättrats avsevärt under 2018 och i januari levere-
rade Bolaget 9 (3) ambulanser, 9 (6) begravningsfordon och 4 
(3) övriga fordon, motsvarande en total ökning om 83 procent 
jämfört med föregående år. Det är styrelsens bedömning att de 
åtgärdsprogram som inleddes under hösten 2017 hittills gett 
resultat och kommer bidra till att Nilsson kommer uppvisa ett 
kraftigt förbättrat resultat för helåret 2018.

Aktierna i Företrädesemissionen tecknas med företrädes-
rätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det 
antal aktier de förut äger. Vid fullteckning tillförs Bolaget 
cirka 22,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrel-
sen anser att emissionen är tillräcklig för att trygga verksam-
heten under minst tolv månader. 

Emissionslikviden syftar till att slutföra omställningen till 
de nya bilmodellerna, öka produktiviteten och finansiera rörel-
sekapitalet som ökade under 2017 på grund av förseningar i 
produktionen. Volvo har vid ingången av 2018 accepterat en ny 
hemtagningsplan, anpassad efter Bolagets produktionsflöde.

Styrelsen för Nilsson är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har 
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att 

ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Laholm den 14 februari 2018
Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Styrelsen
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VD har ordet

Vi har nu avslutat ett utmanande år för Nilsson. Under hösten 
2017 beslutades om ett åtgärdsprogram för att adressera ett 
antal problem som påverkat Bolagets produktivitet och där-
med lönsamhet negativt. Åtgärdsprogrammet bedöms vara 
slutfört vid halvårsskiftet 2018 och det är min och styrelsens 
bedömning att dessa åtgärder kommer bidra till att Nilsson 
kommer kunna uppvisa ett kraftigt förbättrat resultat under 
2018. Jag ser därför med tillförsikt på det kommande året. 

Året som gått

Under slutet av 2017 har det genomförts flera organisatoriska 
omstruktureringar med syfte att få en tydligare ansvarsfördel-
ning inom Bolaget. Detta har fått till följd att våra funktions-
chefer inom t.ex. utveckling och teknik, kvalitet och marknad 
fått en tydligare ansvarsfördelning samtidigt som vi säkerstäl-
ler intern transparens i varje delsteg från marknad, till produk-
tion och leverans i syfte att leverera hög kvalitet i linje med 
våra finansiella målsättningar. Mot slutet av året reviderade vi 
vår leveransplan vilket resulterat i att vi numera kommit ikapp 
och ligger lite före i vissa processer i produktionen. Samman-
taget har detta medfört att vi fått större kontroll på våra pro-
cessflöden från order till leverans och att vi går in i 2018 med 
goda förhoppningar att kunna öka våra leveranser ytterligare 
utifrån den starka efterfrågan vi möter på våra bilar.

Företrädesemissionen

På grund av 2017 års svaga resultat och en hög kapitalbindning 
till följd av lägre produktivitet behöver vi stärka Bolagets lik-
viditet. Av denna anledning hölls den 2 februari 2018 en extra 
bolagsstämma som godkände styrelsens villkorade beslut om 
en säkerställd Företrädesemission. Emissionslikviden, som 
totalt uppgår till 22,9 MSEK före emissionskostnader, kom-
mer användas till att slutföra omställningen till nya bilmodeller, 
öka produktiviteten samt finansiera rörelsekapitalet som ökat 
i spåren av den lägre produktiviteten. 

Konkret innebär det att vi under 2017 hade för många 
bilar i lager och således bundit ovanligt mycket rörelsekapi-
tal. Detta berodde till stor del på att vi under sista delen av 
året tvingades köpa hem flertalet bilar som sedan tidigare 
var beställda från Volvo. För att inte hamna i denna situation 
igen har vi fört en god dialog med Volvo som resulterat i en 
ny hemtagningsplan, anpassad efter vårt inflöde av bilar till  
produktionen. 

Omställning till nya Volvo-plattformen

I utvecklingsarbetet kvarstår fortfarande framtagande av 
ett antal tillval för begravningsbil och ambulans, och pro-
duktionen av den nya limousinen är fortfarande i ett tidigt 
skede. Detta medför att produktionen av begravningsbi-
lar och speciellt limousinen kommer vara tidskrävande tills 
dess att vi kommit ner i det antal produktionstimmar som  

önskas. I projektarbetet kvarstår även arbetet med att slutföra 
certifieringsarbetet för att få bilarna godkända enligt det euro-
peiska helbilsgodkännandet, något som för ambulansen beräk-
nas inkomma under första kvartalet 2018. 

Målet är att färdigställa ritningsunderlag för att få fler kom-
pletta komponenter levererade från våra underleverantörer 
och säkerställa att vår materialstrukturer, som styr hemtag-
ningen av material till produktionsflödet, är korrekt i förhål-
lande till det material som monteras. För att accelerera detta 
arbete har vi tillsatt extra resurser.

2018

Produktionstakten har efter införandet av åtgärdsprogram-
met förbättrats avsevärt och i januari levererade Bolaget 9 (3) 
ambulanser, 9 (6) begravningsfordon och 4 (3) övriga fordon, 
motsvarande en total ökning om 83 procent. Det är min och 
styrelsens bedömning att åtgärdsprogrammet medför att Nils-
son kommer uppvisa ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 
2018. Glädjande nog har vi även en god orderingång och stor 
orderstock vilket är ett kvitto på att intresset för våra produk-
ter är stort. 

Sammantaget bedömer jag att vi genom de åtgärder som 
nu vidtagits, kommer kunna leverera fordon i en allt högre takt 
under 2018 i linje med den stora efterfrågan vi möter.

Fredrik Nilsson
t.f. VD, Nilsson Special Vehicles AB (publ)
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Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 12 februari 2018 är aktieä-
gare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget 
utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. 

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna 
tre (3) nya aktier. 

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 13 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Före-
trädesemissionen är den 12 februari 2018. Sista dag för handel 
i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissio-
nen är den 8 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets 
aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9  
februari 2018.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 14 februari 2018 
till och med den 28 februari 2018. Styrelsen har rätt att för-
länga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teck-
ningstiden ska detta meddelas senast den 28 februari 2018. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden 
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euro-
clear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq 
First North från och med den 14 februari 2018 till och med 
den 26 februari 2018. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är 
SE0010869248. Värdepappersinstitut med erforderliga till-
stånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teck-
ningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska 
därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Tecknings-
rätter måste säljas senast den 26 februari 2018 eller användas 
för teckning av aktier senast den 28 februari 2018 för att inte 
bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear 
för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt  
emissionsredovisning, särskild anmälningssedel, anmälnings-
sedel för teckning utan företräde samt informationsfolder 
avseende Företrädesemissionen. Av den förtryckta emissions-
redovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. 

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i 
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samti-
dig kontant betalning senast den 28 februari 2018. Teckning 
genom betalning ska göras antingen med den, med emissions-
redovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med 
den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälnings-
sedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-
ningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej använ-
das. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter tecknas eller avyttras, eller av annan 
anledning ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teck-
ning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som under-
lag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på 
särskild anmälningssedel uppge det antal aktier som denne 
tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 
ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbe-
talningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold på 
nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i 
samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående 
adress och vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 28 
februari 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl-
ningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Obser-
vera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB 
Att: Nilsson
Box 556 91
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 01 552 
Email: ta@mangold.se
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TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perio-
den den 14 februari 2018 till och med 28 februari 2018. Anmä-
lan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmäl-
ningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas 
och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller till förvalta-
ren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan 
sker i enlighet med vad som anges nedan. 

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara 
Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 28 februari 2018. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för 
teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. 
Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vän-
lig kontakta din förvaltare för teckning. 

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in  
på www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktio-
nerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra 
företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren 
har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in upp-
gifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifika-
tionskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershan-
del som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer 
måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har 
annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgar-
skap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från 
land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för 
landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in 
ett LEI (Legal Entity Identifyer). Mangold kan vara förhindrad 
att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter 
inkommer.
 
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan före-
trädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i 
form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på 
avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräknings-
nota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit till-
delning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan över-
låtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädese-
mission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillna-
den. Tilldelning sker på följande grunder:

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska 
a) i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teck-
ningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan 
stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte 

kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det 
antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse 
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för 
teckning av aktier. För tecknare med depå måste teckningen gå 
via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt;

b) i andra hand ske till annan som tecknat aktier i Företrädese-
missionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldel-
ning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i 
förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig 
för teckning av; och 

c) i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier 
avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåta-
gande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-
rata ska tilldelning ske genom lottning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i ett land såsom USA, Australien, Hong Kong, Japan, 
Kanada, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland 
eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle 
kräva prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller 
andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt; anmälan 
om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig) och vilka äger rätt att teckna aktier i Före-
trädesemissionen, kan vända sig till Mangold på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA  
JURISDIKTIONER

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av aktier vid 
utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta 
eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av vär-
depapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav 
kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier 
i Bolaget direktregistrerade på VP-konton och har registre-
rade adresser i ett land där Företrädesemissionen enligt detta 
Memorandum förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, 
registreringseller andra åtgärder än sådana som följer av svensk 
rätt eller där distributionen av detta Memorandum skulle kräva 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än sådana som följer 
av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler inte att 
erhålla detta Memorandum. De kommer inte heller att erhålla 
några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teck-
ningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare 
kommer att säljas varefter försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. 
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BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf-
telse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett 
på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA 
på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket. BTA har ISIN-koden SE0010869255.

HANDEL I BTA

Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och 
med den 14 februari 2018 till och med att emissionen registre-
rats hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart Företrädesemissionen registrerats av Bolagsverket, 
vilket beräknas ske under mars 2018, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som 
har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information 
från respektive förvaltare enligt dennes rutiner.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter att de nya aktierna registrerats.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande 
och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att 
lämna uppgifter till Mangold. Personuppgifter som lämnats till 
Mangold kommer att behandlas i datasystem i den utsträck-
ningen som behövs för att tillhandahålla tjänster och adminis-
trera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats 
från annan än den kund som behandlingen avser kan komma 
att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgif-
ter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer 
med vilka Mangold samarbetar. Information om behandling av 
personuppgifter lämnas av Mangold. Mangold tar även emot 
begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation 
kan komma att inhämtas av Mangold genom en automatisk 
process hos Euroclear. 

ÖVRIG INFORMATION

Värdepapper är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsplikt. Inga offentliga 
uppköpserbjudanden har förekommit under innevarande eller 
föregående räkenskapsår. Inga begränsningar i att fritt överlåta 
värdepappren finns. I det fall ett för stort belopp betalats in av 
en tecknare kommer Mangold att ombesörja att överskjutande 
belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK kom-
mer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om 
emissionslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan 
anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. 
Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. 

Mangold agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Att Mang-
old är emissionsinstitut innebär inte i sig att de betraktar den 
som anmält sig i Företrädesemissionen (”tecknaren av aktier”) 
som kund. Följden av att Mangold inte betraktar tecknaren av 
aktier som kund är att reglerna om skydd för investerare i lagen 
2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att till-
lämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så 
kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning 
kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier 
ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter 
och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med 
placeringen.

FRÅGOR 

Eventuella frågor från allmänheten kring teckningsförfarandet 
besvaras av Mangold på telefonnummer: +46 8 503 01 595.
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Villkor
För varje aktie i Nilsson får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) 
teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Nilsson. 

Teckningskurs 13 SEK per ny aktie

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 12 februari 2018

Teckningsperiod 14 februari - 28 februari 2018

Handel med Teckningsrätter 14 februari - 26 februari 2018

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

Så här gör du

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Nilsson som du innehar per avstämningsdagen den 

12 februari 2018 tilldelas du en (1) teckningsrätt.

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

För fem (5) teckningsrätter i Nilsson har du rätt att köpa  
tre (3) nya aktier för 13 SEK per ny aktie.

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

 + 13 SEK/aktie

En (1) aktie 
En (1) teck-

ningsrätt 

Teckning av aktier utan företrädesrätt

Du har VP-konto (dvs 
är direktregistrerad)

Det antal teckningsrätter som du erhåller framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, gör inbetalningen 
med den utsända inbetalningsavin från Euroclear.

Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i an-
mälningssedeln ”Särskild anmälningssedel” som skickas ut till VP-konto-havare 
eller kan erhållas från Mangold.

Om du har aktierna i Nilsson i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får 
du information från din förvaltare om det antal teckningsrätter som du erhållit. 
Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

Fyll i anmälningssedeln ”anmälningssedel för teckning utan företräde” för teck-
ning av aktier utan stöd av teckningsrätter som skickas ut till VP-kontohavare 
eller finns att ladda ner på Bolagets eller Mangolds hemsida. Anmälningssedeln 
skall vara Mangold tillhanda senast den 28 februari 2018. Om du blir tilldelad 
aktier får du en avräkningsnota som skall betalas i enlighet med denna.

Du har depå (dvs är 
förvaltarregistrerad)

Du har VP-konto

Du har depå
Teckning och betalning sker genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner 
du får från din förvaltare. 

Fem (5) teck-
ningsrätter 

Tre (3) nya 
aktier
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Marknadsöversikt

Nilsson är ett ledande specialbilsföretag med Europa som 
huvudsaklig marknad. Bolagets största marknader är Skandi-
navien och England men man har även viss försäljning i övriga 
Europa, Asien och Afrika. Eftersom de produkter Nilsson 
erbjuder hänför sig till ett antal olika marknadskategorier kan 
Bolagets marknad delas upp i tre delar: 

• Ambulansbranschen
• Begravningsbranschen
• Övriga specialfordon

AMBULANSMARKNADEN

Marknaden för ambulanser i Europa är indelad i tre olika kate-
gorier av fordon:

 A) Sjuktransport
 B) Sjuktransport med möjlighet till enklare behandling
 C) Intensivvårdsfordon

Kategori A och B svarar för patienttransporter som beskrivs 
som icke akuta och betraktas således inte som utryckningsam-
bulanser. Detta är ett enklare fordon med plats för en eller 
flera patienter som kräver lättare eller ingen vård under trans-
porten. Ambulanserna i kategori A och B har således en lägre 
utrustningsnivå och bemannas vanligtvis endast av en person. 

Nilssons kunder finns i kategori C och är geografiskt hem-
mahörande i framförallt Sverige samt Norge och önskar en 
ambulans med personbilskomfort och en totalvikt under 3,5 
ton. Intensivvårdsfordon (akutambulanser) ställer höga krav på 
lastkapacitet och körsäkerhet. Ergonomi, service, miljövänlig-
het och bra driftsekonomi efterfrågas av flertalet av kunderna. 

Den årliga omsättningen på den svenska och norska ambu-
lansmarknaden uppgår till cirka 150 till 200 MSEK vardera. 
2017 registrerades 125 ambulansfordon i Sverige, varav 93 var 
intensivvårdsfordon. Nilsson svarade för cirka 35 procent av 
intensivvårdsambulanserna med en total marknadspenetration 
på 26 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 58 procent av 
intensivvårdsambulanserna och 40 procent av det totala anta-
let om 130 ambulanser.1 

1 Statistiska centralbyrån - scb.se (2017)

Under 2017 såldes på den norska marknaden 127 ambu-
lanser, en ökning med 14 ambulanser jämfört med året innan. 
Av de 94 intensivvårdsambulanser som såldes under 2017 sva-
rade Nilsson för 33 stycken. Motsvarande siffror för 2016 var 
28 intensivvårdsambulanser av totalt 85 sålda. Bolagets totala 
marknadsandel på den norska marknaden uppgick för 2017 till 
26 procent, jämfört med 25 procent året innan.2 

Konkurrenter

Bolagets huvudsakliga konkurrenter inom personbilsambulan-
ser är RIPA Specialfordon AB, Profile Sverige AB och Eurolans 
AB. RIPA är svensk återförsäljare av ambulanser och special-
fordon som byggs av Tamlans i Finland, Profile Sverige är ett 
säljbolag för Finska Profile med fabriker i Finland och Ungern, 
Eurolans som är en del av Nordic Vehicles med produktion i 
Backaryd, Sverige. I jämförelse med konkurrenterna är Nilsson 
den enda aktören som tidigare haft en helbilsgodkänd ambu-
lans, vilket innebär att man förutom grundbilens godkända 

2 Opplysningsrådet for veitrafikken - ofv.no (2017)

Nilsson utvecklar, tillverkar och säljer specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga närings-
grenarna prehospital sjukvård, begravnings- och limousinetjänst. Alla Nilssons egenproducerade ambulanser, begravningsbilar och 
limousiner byggs numera på bilar från Volvo, ett samarbete som vuxit sig starkt under Bolagets långa verksamhetshistorik. Kunderna 
finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England.

I detta avsnitt ges en översikt av de marknader som Nilsson och övriga aktörer är verksamma på. De uppgifter avseende marknads-
tillväxt och marknadsstorlek samt Nilssons marknadenposition jämfört med konkurrenter som anges i Memorandumet är Nilssons sam-
lade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Nilsson har korrekt återgett informationen och, såvitt Bolaget känner till, 
i jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar avseende 
framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende fram-
tida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen.
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egenskaper även måste uppfylla ett stort antal tvingande lag-
krav och tester. Nilsson förväntas få ett helbilsgodkännande 
även för den nya ambulansen under det första kvartalet 2018.

På marknaden för ambulanser över 3,5 ton, d.v.s. fordon som 
endast får framföras med C-körkort verkar förutom de ovan 
nämnda aktörerna även Ambulansproduktion i Sandviken AB. 
Nilsson har ett avtal med företaget Autoform i Polen att leve-
rera dessa ambulanser enligt kundens specifikation under Nils-
sons varumärke, men då det främst är intensivvårdsfordon som 
återfinns på de skandinaviska marknaderna, utgör de större 
ambulanserna endast en liten del av Bolagets försäljning.

Marknadstrender

Inom sjukvården tar det idag längre tid att få hjälp då antalet 
ambulansutryckningar mellan åren 2010 till 2015 ökat med 30 
procent.3 Bolagets uppfattning är att detta medför ökat sli-
tage av ambulansflottorna samtidigt som kraven för driftsä-
kerhet och underhållsfritt ägande har ökat. Därutöver har de 
stora utmaningarna inom ambulanssjukvården, framkomlighet 
och lastbarhet, accentuerats under de senaste åren, delvis då 
centraliseringen av sjukvården medfört fler transporter mellan 
olika sjukvårdsinrättningar, med också för att det blivit svå-
rare för sjukvårdspersonal att avgöra vilken fordonstyp som är 
lämplig då kraven varierar utifrån rådande vårdbehov. 

Värdekedja/inköpsprocess

En ambulans har en förväntad livslängd på cirka sex år, motsva-
rande 40 000 till 50 000 mil. Inköp görs till största del till lands-
ting och regioner via ramavtal efter genomförd upphandling. 
Därutöver finns det även privata aktörer på marknaden, som 
liksom landsting, skickar ut en generell offertförfrågan inför 
beslut. 

3 Sos Alarm (2015)

Alla landsting och regionerna följer LOU (lagen om offent-
lig upphandling) och leverantörer som uppfyller beställarens 
kravspecifikation kan vara med och konkurrera. Utvärdering 
sker sedan utifrån en förutbestämd utvärderingsmall där pris 
viktas mot kvalitet. Vinnaren av upphandlingen tecknar oftast 
ett ramavtal som gäller under max fyra år inklusive optionsår 
med en uppskattad volym och värde. Avrop av ambulanser 
sker sedan normalt utifrån en investeringsplan som är politiskt 
beslutad. Processtiden i en upphandling från annons till tilldel-
ning är oftast minst tre månader.

BEGRAVNINGSMARKNADEN

På den svenska marknaden för begravningsbilar finns cirka 
900 begravningsbyråer som också utgör kunderna inom denna 
kategori. Begravningsbilsmarknaden är historiskt stabil och på 
marknaden efterfrågas två olika typer av fordon:

• Traditionell begravningsbil (ceremonibil)
• Transportfordon för kistor

Den traditionella begravningsbilen utgörs på den svenska och 
de europeiska marknaderna i huvudsak av de så kallade 3-dör-
rars begravningsbilar. Dessa fordon har två dörrar fram samt en 
stor baklucka för att få plats med upp till två kistor. Därutöver 
förekommer även ett antal av den s.k. 5-dörrarsvarianten. På 
detta fordon återfinns samtliga dörrar från standardbilen samt 
en utökad baklucka. Av 5-dörrarsbilen finns två varianter; en 
där baksätet medger att två passagerare följer med (oftast kist-
bärare), samt en variant där bårutrymmet förlängts för att ge 
möjlighet att lasta in blomsterarrangemang och kransar från 
sidorna. 

Den andra kategorin utgörs av transportfordon för hante-
ring av två upp till åtta kistor. Eftersom begravningsbranschen 
präglas av traditioner som varierar mellan länder, skiljer sig 
inredningen på ceremonibilarna från land till land. Detta inne-
bär att höga krav ställs på utveckling och funktionskunnande 
för att kunna tillfredsställa kundernas efterfrågan. 

Geografiska marknader

På den svenska marknaden har Nilsson en marknadsandel om 
cirka 50 till 60 procent av den totala volymen om cirka 20 cere-
monibilar.4 Bolagets uppfattning är att Nilsson även på den 
danska marknaden har en marknadsandel om cirka 50 till 60 
procent. Även den tyska marknaden utgör en stor marknad och 
under 2017 uppgick den totala volymen begravningsfordon till 
461 stycken, jämfört med 390 året innan.5 Bolagets bedömning 
är dock att endast 100 till 120 bilar av dessa byggs på personbi-
lar och utgör en relevant marknad för Nilsson. Under 2017 har 
Bolaget sålt 13 bilar på den Mercedesdominerade tyska mark-
naden, en ökning med 2 bilar jämfört med året innan. 

4 Statistiska centralbyrån - scb.se (2017)

5 Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - Federal Motor Transport Authority (2017)
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En av de största europeiska marknaderna inom begrav-
ningsbranschen är Storbritannien. I Storbritannien körs enbart 
5-dörrarsbilar med plats för bärare. Unikt för Storbritannien 
är att det efterfrågas utökad takhöjd för att kistbärarna ska 
kunna behålla sina cylinderhattar på och att det följer en 
eller två 6-dörrars limousiner med varje begravningsbil. Dessa 
limousiner är drygt sex meter långa, har tre sätesrader och kan 
ta upp till 7 passagerare. Limousinerna används för att trans-
portera anhöriga samt gäster till och från begravningsceremo-
nin och i förekommande fall följa med i processionskörning. På 
grund av detta, säljs begravningsbilar och limousiner ofta som 
ett paket i Storbritannien. Nilssons marknadsandel i England 
har de senaste åren varit runt 10 procent av den totala volymen 
på cirka 350 bilar, men Bolaget ser potential att under de när-
maste åren öka sin marknadsandel.

Konkurrenter

Konkurrenterna utgörs av ett flertal tyska företag som bygger 
motsvarande begravningsbilar baserade på Mercedes E-klass 
chassi. Även i Holland och Spanien finns företag som bygger 
varianter av begravningsbilar, då oftast baserade på Mercedes. 
Förlängning och försäljning av dessa bilar sker av det tyska 
företaget Binz AG varpå inredning görs hos ett tiotal speci-
alfordonsbyggare i Tyskland. Även i Storbritannien finns ett 
antal företag som bygger fordon för den engelska marknaden, 
oftast baserade på Jaguar eller Mercedes.

Marknadstrender

Bolagets bedömer att den största trenden på senare år inom 
begravningsbranschen har varit sammanslagningar eller upp-
köp av byråer i samband med generationsskiften. Detta med-
för krav på optimerad logistik vilket innebär att byråerna i allt 
större omfattning söker alternativa transportlösningar. Dessa 
fordon ses som ett komplement till de traditionella ceremoni-
bilarna och kräver i produktionshänseende enbart en inredning 
av skåpet. 

Vidare är Bolagets uppfattning att försäljningen av traditio-
nella limousiner minskat under de senaste åren. Nilssons för-
säljning av limousiner är numera uteslutande i samband med 
begravningsbilar till England. Trots detta, har Nilsson försälj-
ning av limousiner ökat, något som Bolaget bedömer kommer 
fortsätta i takt med utökad försäljning i Storbritannien.

Värdekedja/inköpsprocess

Försäljningen av begravningsbilar sker framförallt genom 
annonsering och stora mässor. En effekt av att byråer slås 
samman är att beställningarna blivit större vid varje enskilt 
ordertillfälle. 

Inköpsprocessen för begravningsfirmor i Storbritannien 
har förändrats med trenden att begravningsbilar och limousi-
ner köps som paket vilket liksom sammanslagningarna innebu-
rit större ordrar och underlättat produktionsplaneringen för 
tillverkare i branschen.

ÖVRIGA SPECIALFORDON

Utöver ambulans- och begravningsbranschen, finns en mark-
nad för ett antal specialfordon som gemensamt benämns 
”Övriga specialfordon”. Kunderna omfattar statliga, regionala, 
kommunala och privata aktörer med behov av specialanpas-
sade fordon. 

Ett exempel av slutändamålen för denna typ av fordon är 
ledningsfordon till räddningstjänst och sjukvård. Denna typ 
av fordon, s.k. single responder, är utryckningsenheter med 
förstärkt chassi och består av en larmutrustad personbil med 
utrustning likt en ambulans och bemannas av en erfaren sjuk-
sköterska som både är förare av bilen och vårdgivare till patien-
ten. Syftet är att på ett mer effektivt sätt och på kortare tid 
täcka större områden, men till skillnad mot en ambulans frak-
tar dessa enheter aldrig några patienter utan finns alltid kvar 
inom sitt område.

Utöver sjukvårdssektorn förekommer liknande typer av 
specialfordon inom polis, räddningstjänst, brandförsvar och 
distriktsveterinärer. Distriktsveterinärernas fordon består 
exempelvis oftast av en specialinredd fyrhjulsdriven skåpbil 
som används vid besök hos djurägare.

Konkurrenter

Konkurrenterna utgörs av ett antal svenska företag som byg-
ger specialfordon på alternativa bilmodeller och inredningar. 
Volkswagen, Opel och Ford är vanligt förekommande till-
verkare med inredningar från bl.a. Modulsystem eller System 
Edström. 

Marknadstrender

Bolagets uppfattning är att efterfrågan på verksamhetsanpas-
sade fordon med bra framkomlighet och säkerhet har ökat 
under de senaste åren. Inom sjukvården tar det längre tid att 
få hjälp då antalet ambulansutryckningar mellan åren 2010 till 
2015 har ökat med 30 procent.6 På grund av det ökade trycket 
på sjukvården efterfrågas ett alternativt fordon till ambulans 
för att på effektivt sätt och på kortare tid, täcka större områ-
den inom kommun och landsting. 

Därutöver är en allt mer förekommande trend är att s.k. FIP-
fordon (Första Insats Person) används inom kommuner. Dessa 
fordon är utryckningsenheter som används vid akuta händel-
ser för att förkorta tiden från larm till hjälp. 

Bolaget upplever även att en allt vanligare trend inom spe-
cialfordonsbranschen är att marknaden efterfrågar en helhets-
lösning av ”nyckelfärdiga” fordon, dvs. en leverantör som erbju-
der hela spektrat av fordon.

Värdekedja/inköpsprocess

Övriga specialfordon har en livslängd på tre till sju år beroende 
på användningsområde och vanligtvis sker inköpen genom 
LOU (lagen om offentlig upphandling) med liknande process 
som inköpsprocessen för ambulanser. 

6 Sos Alarm (2015)
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Verksamhetsbeskrivning

KORT OM BOLAGET

Nilsson utvecklar, tillverkar och säljer specialanpassade for-
don enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga 
näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravnings- och limou-
sinetjänst. Alla Nilssons egenproducerade ambulanser, begrav-
ningsbilar och limousiner byggs numera på bilar från Volvo, ett 
samarbete som vuxit sig starkt under Bolagets långa verksam-
hetshistorik. För samtliga egentillverkade produkter ansöker 
Nilsson om ett europeiskt helbilsgodkännande vilket innebär 
att produkten utan ytterligare besiktning och tester kan säljas 
och brukas inom Europa. Bolaget beräknas få helbilsgodkän-
nade för sin ambulans baserad på Volvo XC90 under det första 
kvartalet 2018.

Nilsson har en fabriksyta om cirka 8 500 kvm i Laholm som 
sin hemvist. Lojala och kunniga medarbetare med specialkom-
petens är grunden för produkternas kvalité. Nilsson har ett väl 
utvecklat nätverk med underleverantörer och andra externa 
samarbetspartners för att hantera frågor och krav som bil-
byggnation innebär. På varje fordonsmodell, läggs stort fokus 
på att finna effektiva och viktmässigt optimala lösningar.

Produkterna säljs genom agenter och distributörer på de 
europeiska marknaderna varav Bolagets viktigaste markna-
der utanför Norden utgörs av Storbritannien och Tyskland. I 
Sverige hanterar Bolagets egna säljare all försäljning. Organisa-
tionen bestod vid utgången av 2017 av 77 personer, där cirka 
14 var inhyrda som extra resurser. Koncernen består av Nils-
son Special Vehicles AB (publ) i Laholm och ett dotterbolag i 
Norge, Nilsson Special Vehicles A/S. 

HISTORIK

Yngve Nilssons Karosserifabrik grundades 1945 av Yngve med 
hustrun Linnea. Inledningsvis tillverkades taxibilar, brandbilar, 
distributionsbilar och bussar, ofta baserade på amerikanska 
efterkrigsbilar. Under 50-talet växte Bolaget successivt och 
begravningsbilar (ofta baserade på Volvo Duett) lades till i pro-
duktportföljen. På 60-talet fick Bolaget ett uppdrag att bygga 
om Volvo Amazon-bilar till servicefordon åt Volvo vilket även 
ledde till en betydande tillverkning av ambulanser på Volvobilar. 

1972 flyttade Bolaget till nya lokaler och Yngves söner, 
Nils-Åke & Karl-Erik, tog över verksamheten. Yngve Nilssons 
Karosserifabrik blev under 70-talet underleverantör till Volvo 
och ambulanser, begravningsbilar och limousiner dominerade 
tillverkningen. Under 80-talet tog exporten fart och likt idag, 
levererades begravningsbilar och limousiner till den engelska 
marknaden. Mot slutet av 80-talet uppgick antalet anställda 
till runt 70 personer.

I början av 2000-talet försämrades samarbetet med Volvo 
och 2004 omstrukturerades Yngve Nilssons Karosserifabrik 
varpå Nilsson Special Vehicles bildades. Volvosamarbetet åter-
upptogs och utvecklades väl under de kommande åren. Under 
2010 fick Nilsson helbilsgodkännade för både sina ambulanser 
och begravningsbilar i Europa. 

Idag har Bolaget implementerat den senaste fordonsplatt-
formen från Volvo. Bolagets produktsortiment består bl.a. av 
ombyggda Volvo XC90 som intensivvårdsambulans och Volvo 
V90 samt S90 som begravningsbilar respektive limousiner. 

AFFÄRSIDÉ

Nilsson tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders spe-
cifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna pre-
hospital sjukvård och begravningsbranschen. Bolaget erbjuder 
därutöver finansieringslösningar via externa partners, facilite-
rar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder 
med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel 
med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna 
tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel 
inom respektive segment.

VISION

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds  
önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en part-
ner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens 
bilägande.

MÅLSÄTTNING

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för trans-
portlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, till-
förlitlighet samt helhetsekonomi.

Långsiktigt är Bolagets strategiska målsättning att utveckla 
och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkate-
gorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

AFFÄRSMODELL

Nilsson leder och styr all överordnad strategi, tillverkning, pro-
duktutveckling, marknadsföring samt försäljning. Försäljning 
utanför Sverige sker genom dotterbolag eller externa partners. 
All kärnkompetens finns samlad på huvudkontoret i Laholm.

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

Bolagets finansiella målsättningar är att de kommande åren nå: 
• En årlig omsättningstillväxt på 10 procent 
• En rörelsemarginal (EBIT) på 8 - 10 procent

Bolagets bedömning av möjligheten att uppnå de finansiella 
målsättningarna baseras på den starka orderboken samt den 
långa framförhållning offentliga upphandlingar medför. Därut-
över har Bolagets position på de svenska och norska ambulans-
marknaderna förstärkts i och med den nya XC90 ambulansen 
som började att levereras under 2017.
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PRODUKTER

Under Bolagets 70-åriga historia har en stor mängd olika for-
don på diverse olika bilmodeller konstruerats, byggts och sålts. 
I takt med att nya bilmodeller presenterats på marknaden har 
Nilsson utvecklat nya produkter baserade på dessa. Dagens 
produktutbud av egenproducerade ambulanser, begravnings-
bilar och limousiner bygger på Volvos aktuella modeller XC90, 
V90 samt S90.

Ambulanser

Nilssons ambulans byggs på ett Volvo XC90-chassi. Basbilen 
erbjuder trygghet för såväl förare som passagerare tack vare till-
verkarens världsledande position inom aktiv och passiv säker-
het. Dessvärre inträffar trots rigorösa utbildningar samt stor 
varsamhet hos ambulansförare ett antal olyckor med utryck-
ningsfordon. I olyckor med Bolagets ambulanser har det i samt-
liga fall fastställts att bilens säkerhetssystem och sjukhytten 
fungerat optimalt, vilket gett passagerarna ett fullgott skydd. 

För XC90 har ett helt nytt skåp tagits fram i kolfiber, där 
även insidan är en del i den bärande konstruktionen. Detta 
medför att lastvikten har ökats jämfört med föregångaren, som 
baserades på Volvo XC70 och även den var klassledande avse-
ende lastvikt. Den nya ambulansen har uppskattats av såväl 
svenska som norska kollegor i ambulanstjänst för dess köreg-
enskaper och starka motor, kopplad med fyrhjulsdrift. Vidare 
har egenskaper såsom hög markfrigång, bra bränsle-ekonomi, 
hög säkerhet, ergonomi samt bra lastkapacitet lovordats 

Nilsson beräknas under första kvartalet 2018 få ett helbils-
godkännande för den nya ambulansen, vilket för tillverkaren 
innebär att man förutom grundbilens godkända egenskaper 
även måste passera ett stort antal krävande lagkrav och tester. 
I detta fall har det rört sig om ett 50-tal olika tester, utöver de 
fall där datorsimuleringar varit tillräckliga. Förutom lagkraven 
på fordonet och dess infästningar för t.ex. stolar, bår och fäste-
lement för apparatur där alla skall kunna motstå accelerations-
krafter (g-krafter) upp till 20 g framåt såväl som bakåt, ställs 
det också rigorösa krav på själva ambulansinredningen i Soci-
alstyrelsens bestämmelser ”EN-1789” samt ”EN-1865”. Genom 
detta blir Nilsson den enda aktören på den nordiska markna-
den med en helbilsgodkänd, typbesiktigad produkt, med en 
dokumenterad lastkapacitet om 700 kg för fordon under 3,5 
ton.

Bolaget röner stor framgång med dagens ambulansfor-
don. Det kontinuerliga förbättringsarbetet har lett till en hög 
acceptans i marknaden, vilket i sin tur har lett till att man har 
vunnit tre av de fyra upphandlingar som Bolaget medverkat i 
under 2017 inom den s.k. ”intensivvårdskategorin”.

För att kunna tillgodose kunders önskemål även inom kate-
gorin ”sjuktransport med möjlighet till enklare behandling”, 
erbjuder Nilsson också en större ambulans byggd på Merce-
des Sprinter. Dessa ambulanser byggs av företaget Autoform 
i Polen och kan likt Volvo-ambulanserna levereras enligt kun-
dens specifikation under Nilssons varumärke.
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Begravningsbilar och limousiner

Begravningsbilar och limousiner följer liksom ambulanserna 
Volvos modellskiften. Branschen som helhet är konservativ, 
framförallt i de nordeuropeiska länderna och det finns speci-
fika krav på såväl estetik, system och funktion som varierar 
mellan de olika marknaderna. Ytskiktsinredningen av bårut-
rymmet varierar mellan rostfritt stål, trälaminat, heltäcknings-
matta och plastmatta, alternativt kombinationer utav dessa. 
Därutöver hanterar varje land kistor på olika sätt, med olika 
inredning och funktioner. 

För de svenska och europeiska marknaderna byggs idag 
endast 3-dörrars begravningsbilar med två dörrar fram samt en 
stor baklucka. Vill kunden inte ha glasade sidor kan en ”lan-
daulet-version”, där hela taket och sidorna är klädda med vinyl 
väljas.

Begravningsbranschen i Storbritannien
I Storbritannien körs enbart 5-dörrarsbilarna med plats för 
bärare och då med högerstyrda varianter. Sedan 2014 erbju-
der Nilsson en begravningsbil med utökad takhöjd för den 
engelska marknaden för att tillåta kistbärarna att behålla sina 
cylinderhattar på då de sätter sig i bilen, i enlighet med engelsk 
sed. Till skillnad från tidigare modeller, tillverkas denna modell 
i glasfiberarmerad komposit, vilket har ställt helt nya krav på 
Bolagets produktionsapparat med avseende på kompetenser 
och processer. Sedan plattformsbytet till Volvo V90/S90 till-

verkas samtliga Nilssons egentillverkade produkter för begrav-
ningsbilsbranschen i detta material.

Unikt för den engelska marknaden är även att det följer en 
eller två 6-dörrars limousiner med varje begravningsbil. Dessa 
bilar är drygt sex meter långa, har tre sätesrader och kan ta 
upp till sju passagerare. Fordonen används för att transportera 
anhöriga samt gäster till och från ceremonin samt i förekom-
mande fall följa med i processionskörning. Begravningsbil och 
limousiner säljs därför ofta som ett paket i Storbritannien.

Transportbilar inom begravningsbranschen
En trend inom begravningsbranschen är att samordna trans-
porter för begravningsbyrån samt mellan byråer. Ett neutralt 
transportfordon väcker mindre eller ingen uppmärksamhet alls 
i t.ex. bostadsområden i motsats till en begravningsbil. Nilsson 
bygger, marknadsför och säljer dels egna fordon av typen Mer-
cedes Vito alternativt Mercedes V-klass med utrymme för två 
bårar/kistor. Därutöver säljs samma fordonstyper (Mercedes-, 
Volkswagen- och Fordchassin) producerade av en avtalspart-
ner i Tjeckien med inredning som möjliggör transport av fyra 
bårar/kistor samtidigt. Systemet har, trots låg vikt, ett sofisti-
kerat hydrauliskt höj- och sänkbart system, byggt för en krä-
vande arbetsmiljö. Hög lastvikt, motsvarande uppemot 600 
kg, är även för detta fordon ytterst centralt, vilket Nilssons 
fordon kan leva upp till.
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Övriga specialfordon
Insatsfordon
Ambulansstationer har de senaste åren upplevt ett ökande 
antal ambulanslarm utan att fordonskapaciteten har ökat. 
För att hantera detta, samt möta krav på tillgänglighet inom 
distrikten väljer landstingen att sätta in läkarbilar/first respon-
ders som avlastning inom ambulanssjukvården. Därutöver 
bygger Nilsson insatsbilar till räddningstjänsten och brand-
försvaret i liknande utförande men med annat utseende och 
inredning. Basbilarna för insatsfordon är sedan plattformsby-
tet Volvo XC90 alternativt V90. 

Hos Nilsson utrustas dessa med traditionell larm- och sig-
nalutrustning, kommunikationsutrustning samt kundspecifikt 
designat förvaringsutrymme för utrustning. Därutöver fästs 
väsentlig vikt på körsäkerhet, framkomlighet samt synbarhet 
i trafiken vid utryckningskörning. 

Övriga transportfordon
Distriktsveterinärerna, en del av Statens Jordbruksverk, valde 
under 2017 Nilsson som en av två fordonsleverantörer. Det 
årliga behovet uppgår till cirka 60 fordon. Fordonet som Nils-
son erbjuder är en mindre fyrhjulsdriven Peugeot Partner med 
en för ändamålet specialanpassad inredning. Bolaget beräknas 
kunna leverera mellan 20 och 30 av dessa fordon årligen. Avta-
let löper under två år med en option på ytterligare två år. Leve-
rans av de första bilarna skedde under det tredje kvartalet 2017.

PRODUKTION

Bolaget kontrollerar hela produktionskedjan för egentillver-
kade produkter och har en kontrakterad relation till samtliga 
underleverantörer. Underleverantörerna är alla etablerade och 
kvalitativa leverantörer inom respektive område. Ambulans-
skåpet i kolfiberarmerad komposit tillsammans med skåpet för 
begravningsbilarna i glasfiberarmerad komposit tillverkas av en 
leverantör i Skene. Plåtdetaljer tillverkas av en leverantör i Eng-
land, som även är leverantör direkt till ett flertal stora bilmär-
ken. Majoriteten av inredningsdetaljerna tillverkas i Göteborg. 

Alla egentillverkade fordon, baserade på Volvos plattformar, 
produceras i Laholm. Nilsson har en egen lackeringsanläggning 
där alla produkter lackeras och all produktionen sker efter en 
modell där tydlig skillnad görs mellan ambulans-, begravnings-
fordon och övrig tillverkning. Detta gäller även monteringen av 
first responder fordon, bedömningsbilar/ledningsfordon och 
övriga varianter. 

Övriga fordon i Bolagets erbjudande är en stor ambulan-
sen baserad på Mercedes Sprinter som tillverkas av underle-
verantör med Nilssons varumärke i Polen. Transportfordon 
till begravningsbyråer byggda på Mercedes, Volkswagen eller 
Fordchassin tillverkas på samma sätt i Tjeckien. Även fordon 
till t.ex. Distriktsveterinärerna och Jordbruksverket ingår i 
övriga fordon.

Produktionsflödet kan brytas ner i följande övergripande  
processer:

1. Bilen som har levererats från Volvo tas in för demontering. 
När karossen är tom så när som på motor, instrument-
bräda, hjul och ratt börjar processen med nedkapning 
av kaross, förlängning och uppbyggnad av ny anpassad 
kaross för ändamålet. Jiggar och fixturer med hög preci-
sion garanterar högsta kvalitet.

2. Efter att karosserna lackerats måste allt kablage från ori-
ginalfordonet förlängas för att funktioner såsom bak-
ljus, ABS-bromsar etc. skall fungera. Då moderna bilar 
innehåller allt mer elektronisk styrning via datorer krävs 
mycket avancerade el- och elektronikkunskaper. Utöver 
detta tillkommer nya elcentraler för respektive fordon 
för att hantera fordonstypens krav på funktioner.

3. Vid montering skiljs de olika bilarna åt då ambulansen har 
en egen monteringsstation liksom begravningsbilarna till-
sammans med limousinerna. En del av originaldelarna från 
Volvo monteras tillbaka men merparten av inredningen 
utgörs av unika detaljer som utvecklats och anpassats 
av Nilsson. Därutöver tas många kundspecifika lösningar 
fram.

4. Samtliga färdiga produkter genomgår en leveranskontroll 
i Laholm innan leverans till slutkund sker. Förutom prov-
körning och funktionskontroll gås även all dokumentation 
gällande besiktning, certifiering, viktkrav etc. igenom.

PRODUKTUTVECKLING

Bolaget utvecklar produkterna enligt bilbranschens traditio-
nella produktframtagningsmetod. Först görs en design av den 
produkt som skall utvecklas. Efter att designen är bestämd 
påbörjas konstruktionsarbetet med att ta fram Cad-underlag. 
Dessa Cad-underlag blir därefter grund för verktygsframtag-
ningen. En första prototyp av fordonet produceras där prov-
montering sker av alla ingående komponenter. Detta fordon 
används även som provbil gällande diverse tester för att upp-
fylla ”helbilsgodkännandet”. Parallellt påbörjas omställningen 
för produktion av den nya produkten där ett till två fordon tas 
fram som visningsbilar.

All produktutveckling drivs av Bolaget med stöd av för 
ändamålen utvalda externa partners. Löpande utveckling av 
produkterna, såsom slädsystemutveckling för begravningsbilar 
och övriga påbyggnader av fordon, kan i de flesta fall hanteras 
av den egna organisationen. Tillsammans med dessa externa 
partners besitter organisationen kompetens inom koncept-
utveckling, projektledning, produktionsutveckling, design, 
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plåtbearbetning, glasfiber- och kolfiberförstärkta komposit-
material, ytbehandling, lackering, rostskyddsbehandling, elek-
tronikutveckling, inredningstillverkning, tapetsering, motor 
och mekanik. Övriga kompetenser kompletteras vid behov.

Plattformsbyte

Bolaget har historiskt och kommer även i framtiden behöva 
investera i utveckling i samband med plattformsbyten av 
Volvo. Vid plattformsbyten intensifieras samarbetena med 
utvalda externa parter som kan tillföra den kompetens som 
inte Bolaget själva har. Plattformsbytena styrs helt av Volvo 
och historiskt har byten skett ungefär vart sjunde år. 

Bolaget genomförde under 2016 ett plattformsbyte från 
Volvos tidigare fordonsserie till de nyare XC90, S90 och V90. 
Trots ett nära samarbete med Volvo har omställningen till de 
nya bilmodellerna tagit längre tid och kostnaderna blivit högre 
än beräknat. Uppstarten av produktionen av de nya bilmodel-
lerna har varit mer komplicerad och medfört att produktivite-
ten varit lägre än förväntat. 

I oktober 2017 gjordes en grundlig översyn gällande pro-
duktutveckling och ett åtgärdsprogram initierades. Huvud-
fokus var att färdigställa huvudprodukterna; ambulans, 
begravningsbil och limousine. Övriga projekt med låg volym  
har nedprioriterats till dess att huvudprodukterna är färdig-
utvecklade och fullt implementerade i produktionen. Primärt 
fokus är att få kontroll över produktionsflödet och att öka 
produktionstakten.

Åtgärdsprogrammet
Ett omfattande arbete har påbörjats med att åtgärda inkör-
ningsproblemen i produktionen och dess stödfunktioner, 
såsom lager, utveckling och inköp. Produktionstider, leverans-
plan och bemanning analyseras kontinuerligt för att optimera 
tidsåtgången i produktionen utan att göra avkall på kvaliteten. 

Därutöver optimerar Bolaget flödet i produktionen för att 
undvika att fordon står stilla mellan de olika processtegen. 
Avvikelse-/förbättringsmöten hålls regelbundet för att mini-
mera arbete som inte genererar produktivitet. Detta arbete 
återupptogs under senhösten 2017 och har resulterat i flera 
förbättringspunkter som medför förkortade produktionstider 
per fordon.

Till följd av problem i produktionen under stora delar av 
2017 utökades personalstyrkan med tillfällig personal. En stor 
del av extrapersonalen har varit kvar i Bolaget för att minska 
antalet försenade leveranser. Detta har medfört att Bolaget vid 
ingången av 2018 låg något före den reviderade leveransplanen 
och behovet av extrapersonalen har till stor del försvunnit.

Sammantaget kommer åtgärdsprogrammet leda till både 
kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster vilket gjort att 
styrelsen fortsatt står bakom de finansiella målsättningarna 
om att de kommande åren nå en årlig omsättningstillväxt om 
10 procent och en rörelsemarginal (EBIT) på 8-10 procent.

FÖRSÄLJNING

Nilsson bedriver försäljning av sina produkter, antingen direkt 
eller via agenter och återförsäljare. Förfarandet skiljer sig bero-
ende på produkt och geografisk marknad.

Ambulansbranschen

Merparten ambulanser säljs genom offentlig upphandling. 
Bolaget har valt att själva sälja fordonen på den inhemska 
marknaden, medan man i Norge säljer ambulanser via dotter-
bolaget Nilsson A/S. I båda länderna finns det några enstaka 
privata ambulansoperatörer som i stort följer samma upphand-
lingsförfarande som kunder inom offentlig sektor.

I Sverige tecknar varje enskild region/landsting avtal uti-
från egna utvärderingskriterier med varierande avtalslängd. De 
senaste 12 månaderna har varit framgångsrika för Nilsson med 
tilldelning på tre av de fyra upphandlingar som Bolaget med-
verkat i, däribland Västra Götalandsregionen som omfattar 20 
till 30 ambulanser per år under två år med option på ytterligare 
två år. I varje enskild upphandling måste offererat fordon för-
visas på plats i länet och ställas till förfogande för provkörning 
och utvärdering. Hela processen från utlysning till tilldelning 
tar cirka fyra månader. Bolaget följer och bevakar kontinuerligt 
aktuella utlysningar och besvarar dessa för samtliga tre bilty-
per inom ambulanskategorierna. 

I Norge har ambulanssjukvården ett centralt inköpsorgan 
(HINAS) som sluter avtal med leverantörerna på ett nationellt 
plan. Nilsson är kvalificerad som en av två leverantörer inom 
segmentet intensivvårdsambulans. Kontraktet omfattar nor-
malt en treårsperiod med möjlig förlängning om ett plus ett år, 
dvs totalt fem år. Avrop kan ske från samtliga sjukhus. 

Upphandlingsförfarandet för ambulanser ger Bolaget en 
tydlig indikation på kommande års volymer vilket medger en 
effektiv planering. Det är inte ovanligt att orderboken uppgår 
till 6-7 månader. Under 2017 levererades 50 procent av Nils-
sons ambulanser till Sverige, 48 procent till Norge och reste-
rande 2 procent till Schweiz. Totalt uppgår försäljningen till 
cirka 100 ambulanser i nuvarande årstakt.

Begravningsbranschen

För begravningsbranschen tar Bolaget fram en komplett slut-
produkt till försäljning. På marknader utanför Sverige säljs alla 
fordon via återförsäljare. De största marknaderna är England, 
Tyskland, Sverige, Danmark, Norge och Finland. Nilsson har 
kontrakterat nationella distributörer med etablerad mark-
nadsposition i respektive land som ansvarar för försäljning och 
marknadsföring. All slutkundsrelation hanteras av respektive 
representant.

I Sverige hanterar Nilsson all försäljning och kundkontakt 
med egen personal. Hög servicenivå, tillgänglighet, lånebilar 
samt inbyte av begagnade fordon är nyckelfaktorer som vär-
desätts av kunderna och något som Bolaget eftersträvar att 
kunna möta.



INFORMATIONSMEMORANDUM NILSSON SPECIAL VEHICLES AB (PUBL) 25

På den engelska marknaden säljs 6-dörrars limousine i paket 
med 5-dörrars begravningsbilar. Begravningsbilarna förlängs 
och chassit förstärkts hos Bolaget varpå de skickas till en part-
ner i England för påbyggnad. För Nilsson uppgick under 2017 
antalet fordon i begravningsbranschen till drygt 80 stycken, 
varav cirka 20 stycken utgörs av limousiner. Av fordonen leve-
reras ungefär 50 procent av bilarna till England och 15 procent 
vardera till Sverige, Danmark och Tyskland. Övrig volym avser 
försäljning i Finland, Holland och Norge.

MARKNADSFÖRING

Huvudkontoret i Laholm ansvarar för strategi och kreativt 
material till samtliga marknadsföringsaktiviteter. Dessa imple-
menteras internationellt genom återförsäljare och distributö-
rer på respektive marknad. 

Nilsson marknadsför sig främst genom PR, direktreklam, 
sociala medier samt utställningar och kongresser. I de båda 
huvudsakliga branscherna ambulans och begravning arrangeras 
årligen kongresser där Nilsson är med som utställare. Vid dessa 
tillfällen ges möjlighet att träffa ett stort antal beslutsfattare 
vid ett och samma evenemang.

För ambulansverksamheten i Sverige är FLISA (Föreningen 
för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård) den 
stora tilldragelsen under året som infaller på hösten. Bolaget 
ser detta evenemang som ett viktigt skyltfönster mot rele-
vanta kundgrupper i Sverige. Motsvarande evenemang i Norge 
heter ”Ambulanseforum” och infaller en vecka efter med ett 
snarlikt upplägg som den svenska motsvarigheten.

Under de senaste åren har ett kontinuerligt arbete gjorts 
för att stärka varumärket och på ett tydligt sätt kommunicera 
produkternas styrkor inom de underliggande kärnvärdena; 
säkerhet, tillförlitlighet och totalekonomi. 

I begravningssegmentet hålls årligen, i Sverige som i Norge, 
en central kongress anordnad av det nationella förbundet. Nils-
son medverkar och visar upp produktnyheter, erbjuder testkör-
ningar samt för en kontinuerlig dialog med de enskilda entre-
prenörerna. I Kontinentaleuropa arrangeras ett flertal mässor 
och utställningar varje år direkt riktat mot begravningsbran-
schen. Ansvaret för medverkan åligger de lokala återförsäljarna, 
dock medverkar Nilsson ofta med personal. Den målmedvetna 
exponeringen genom demonstrationsbilar anpassade för de 
lokala marknaderna har resulterat i att varumärket stärkts samt 
att försäljningssiffrorna successivt har stigit.

KVALITET

Bolaget är ISO-certifierat sedan många år tillbaka. För att satsa 
ytterligare på kvalitet och miljö, anställdes under hösten 2017 
en kvalitetschef med syfte att förbättra kundkvalitén, förbätt-
ringsarbetet och miljöcertifieringen. Tillsammans med kvali-
tets- och miljöarbetet fortsätter Bolaget med att kontinuerligt 
arbeta enligt LEAN. 

Bolaget mäter och följer upp effektiviteten och kvaliteten 
inom flera nyckelområden. Utvecklingsarbetet har visat posi-
tiv effekt samtidigt som det kontinuerliga förbättringsarbetet 
fortskrider. Detta återspeglas såväl i kundundersökningar för 
att utvärdera kundnöjdhet samt i en förväntad framtida för-
bättring av Bolagets lönsamhet och marginaler.
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Finansiell utveckling i sammandrag

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser 
har införlivats i detta Memorandum via hänvisning till årsredovisningarna för räkenskapsåren 2016 och 2015 samt bokslutskommuni-
kén för 2017. Årsredovisningarna har reviderats av Nilssons revisor. Bolaget har ett dotterbolag i Norge, Nilsson Special Vehicles A/S. 
Nuvarande räkenskapsår avser den 1 januari - 31 december. Årsredovisningarna och delårsrapporterna har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Nedanstående finansiell information har hämtats från ovan nämnda införlivade dokument och kompletterats med en kassaflödes-
analys. Nyckeltalen är hämtade från ovan nämnda källor. Nyckeltalen är beräknade på belopp i redovisningen som är redovisade enligt 
regelverket i BFNAR 2012:1. Nyckeltalen är i sig inte reviderade. Utöver vad som anges ovan avseende historisk finansiell information 
som införlivats genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

1 jan 2017 -  
31 dec 2017

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Reviderad Reviderad

Nettoomsättning  157 303  188 526  156 714 

Aktiverat arbete för produktutveckling  11 734  3 820  1 368 

Övriga rörelseintäkter  310  620  100 

Rörelsens intäkter  169 347  192 966  158 182 

Råvaror och förnödenheter -118 813 -130 650 -106 112 

Övriga externa kostnader -19 368 -17 547 -13 253 

Personalkostnader -36 849 -31 864 -27 408 

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 813 -2 677 -4 356 

Övriga rörelsekostnader -1 554  - -1 619 

Rörelsens kostnader -181 397 -182 738 -152 748 

Rörelseresultat (EBIT) -12 050  10 228  5 434 

Finansnetto -1 151 -1 210 -1 606 

Resultat före skatt -13 201  9 018  3 828 

Skatt på periodens resultat  3 438 -1 524 -837 

Periodens resultat -9 763  7 494  2 991 

Resultaträkning
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31 dec 2017 31 dec 2016 31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Reviderad Reviderad

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar  36 859  21 636  8 380 

Finansiella anläggningstillgångar  7 096  3 627  5 145 

Summa anläggningstillgångar  43 955  25 263  13 525 

Omsättningstillgångar

Varulager  40 152  37 996  26 885 

Övriga kortfristiga fordringar  24 487  21 879  34 602 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 928  2 039  2 531 

Kassa och bank  3 629  2 057  10 155 

Summa omsättningstillgångar  70 196  63 971  74 173 

Summa tillgångar  114 151  89 234  87 698 

Eget kapital

Bundet eget kapital  29 405  16 685  2 933 

Fritt eget kapital  9 489  31 980  38 232 

Summa eget kapital  38 894  48 665  41 165 

Avsättningar  3 098  1 456  877 

Summa avsättningar  3 098  1 456  877 

Långfristiga skulder  18 282  11 524  14 912 

Summa långfristiga skulder  18 282  11 524  14 912 

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder  48 214  21 933  25 283 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 663  5 656  5 461 

Summa kortfristiga skulder  53 877  27 589  30 744 

Summa eget kapital och skulder  114 151  89 234  87 698 

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

1 jan 2017 -  
31 dec 2017

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -5 210  11 785  9 440 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 661 -169 -6 822 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 039 -15 933 -6 599 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 696 -4 270  14 455 

Periodens kassaflöde  3 108 -8 587  10 474 

Likvida medel vid periodens början  2 057  10 155  1 300 

Kursdifferens i likvida medel -1 536  489 -1 619 

Likvida medel vid periodens slut  3 629  2 057  10 155 

(belopp i KSEK) 1 jan 2017 -  
31 dec 2017

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

Totala intäkter*  169 347  192 966  158 182 

Periodens resultat -9 763  7 494  2 991 

Rörelseresultat före avskrivningar -7 237  12 905  9 790 

Bruttomarginal (%)** 24% 31% 32%

Soliditet (%)*** 34% 55% 47%

Antal anställda vid periodens slut**** 65 60 51

Antal levererade fordon vid periodens slut 162 198 167

Nyckeltal

* Inkluderar nettoomsättning, aktiverade utvecklingskostnader och övriga rörelseintäkter
** Bruttomarginal - bruttoresultat i procent av nettoomsättningen
*** Soliditet - eget kapital i procent av balansomslutningen
**** Antalet anställda - antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster vid periodens slut
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Bolaget har under de senaste åren haft en stabil och ökande 
orderbok vilket har resulterat i en omsättningsökning för 2015 
och 2016. Under räkenskapsåret 2017 har Bolagets omsättning 
minskat då inkörningsprocesserna för de nya bilmodellerna har 
tagit mer tid i anspråk än vad Bolaget beräknat. Det har lett till 
att Bolaget inte kunnat hålla leveransplanen och därmed fått 
en omsättningsminskning jämfört med föregående år. 

Framtagning och utökning av nya produkter på såväl ambu-
lans- som begravningssidan har resulterat i en större kundkrets 
vilket givit effekt på omsättning och resultat för Bolaget.

Under 2016 startade Bolaget ett dotterbolag Nilsson Spe-
cial Vehicles (Norge) AS, och en koncernredovisning upprät-
tades för första gången vid utgången av 2016. Dotterbolaget 
i Norge har två säljare som sköter hela den norska marknaden. 

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2017 OCH 2016

Intäkter

För räkenskapsåret 2017 uppgick nettoomsättningen till 157,3 
MSEK, en minskning med 17 procent jämfört med föregående 
år. Bolaget har aktiverat arbete för produktutveckling om 11,7 
(3,8) MSEK. Antalet levererade bilar minskade under året med 
38 stycken jämfört med 2016. Orderingången ökade för 2017 
året med 45 bilar och orderstocken per 31 december visar 110 
egenproducerade och 20 övriga bilar. Av den totala omsätt-
ningen under räkenskapsåret avser cirka 47 procent försäljning 
i Sverige, cirka 32 procent försäljning i Norge och 9 procent 
försäljning i Storbritannien. Resterande cirka 12 procent av 
försäljningen fördelas på övriga marknader i Europa.

Resultat

För räkenskapsåret 2017 uppgick bruttoresultatet till 38,5 
(57,9) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 24 (31) pro-
cent. Bruttomarginalen påverkas till stor del av valutakursva-
riationer då samtliga Volvo-chassin köps in i euro eller pund. 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att sänka material- och till-
verkningskostnader för att skapa bättre marginaler. För 2017 
har materialkostnaderna ökat med anledning av att Bolaget har 
övergått till kompositmaterial och tagit fram nya bilmodeller. 

Rörelseresultatet för 2017 uppgick till -12,0 (10,2) MSEK, 
en kraftig försämring jämfört med de föregående år. Fram-
tagningsprocessen för de nya bilmodellerna har kostat Bola-
get mer än vad som beräknats. För att komma ifatt leverans-
planen både inhyrdes och anställdes personal. Kostnader för 
försenade leveranser har belastat resultatet med 1,2 MSEK. 
Avsättning har gjorts för byte av VD med 2,3 MSEK. Avskriv-
ningarna har ökat med 2,1 MSEK jämfört med föregående år. 
Reservering av valutasäkring har påverkat resultatet negativt 
med 0,5 MSEK. Totala kostnaden för valutaförluster uppgår till 
1,5 MSEK. 

Kassaflöde och likviditet

Under räkenskapsåret uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till 4,5 MSEK jämfört med 11,6 MSEK samma 
period 2016. Kassaflödet påverkades negativt av den ökade 
kapitalbindningen i varulager och pågående arbete relaterad 
till utvecklingsprojekteten. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -20,0 (-15,9) MSEK huvudsakli-
gen hänförligt till investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar relaterade till utvecklingskostnaderna. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18,7 
(-4,3) MSEK, vilket är hänförligt ett brygglån från aktieägarna 
om 12,1 MSEK, amortering av lån om -2,0 MSEK samt uppta-
get ett nytt lån om 8 MSEK. Nettokassaflödet under året upp-
gick till 3,1 (-8,6) MSEK. Likvida medel vid perioden slut upp-
gick till 3,6 (2,1) MSEK.

Tillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick under räken-
skapsåret till 29,9 (19,1) MSEK och består av utveckling av nya 
bilmodeller inom ambulans, begravningsbilar och limousiner. 
Ungefär vart sjunde år byter Volvo modelldesign och plattfor-
mar vilket medför att Bolaget måste ändra och utveckla nya 
skåp och formar till fordonen. Dessa utvecklingskostnader 
skrivs av under sex år från det att de tas i bruk. De materiella 
anläggningstillgångarna som uppgick till 6,9 (2,6) består mes-
tadels av verktyg som används i produktionen och verktyg hos 
leverantör för att kunna producera delar till Bolagets fordon.

Skulder och Eget kapital

Per den 31 december 2017 uppgick Bolagets eget kapital till 
38,9 (48,7) MSEK, motsvarande en soliditet om 34 (55) pro-
cent. Av det egna kapitalet utgör 2,9 (2,9) MSEK aktiekapital 
där varje aktie har ett nominellt värde om 1 krona. Resterande 
bundet kapital består av fond för utvecklingskostnader med 
26,5 (13,8) MSEK och fritt kapital består av historiska resultat 
samt årets resultat.

Övriga avsättningar för räkenskapsåret 2017 avser en 
reservering för framtida garantikostnader och avsättning för 
avgående VDs kostnader. Långfristiga skulder avser lån från 
intresseföretag och bank samt utnyttjande av checkräknings-
krediten. Övriga kortfristiga skulder består av kortfristig del av 
långfristiga skulder om 3,5 MSEK för amortering av banklån, 
brygglån från aktieägarna med 12,1 MSEK, leverantörsskulder 
med 27,8 MSEK och diverse övriga skulder om 4,8 MSEK samt 
sedvanliga reserveringar för upplupen semester, sociala avgif-
ter, källskatt och löneskatt om 5,7 MSEK.

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättning utgör 
företagsinteckningar om 27 MSEK.
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JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016 OCH 2015

Intäkter

För räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 188,5 
MSEK, en ökning med 20 procent i jämförelse med räkenskaps-
året 2015. Antalet fakturerade bilar ökade med 33 stycken för 
perioden varav 19 stycken avser egenproducerade fordon, 
totalt fakturerades 200 fordon under året. Orderingången 
minskade med 9 fordon för 2016, orderstocken uppgick till 
68 fordon per 31 december 2016. Av den totala omsättningen 
under räkenskapsåret avser cirka 57 procent försäljning i Sve-
rige, cirka 20 procent försäljning i Norge och cirka 10 procent 
försäljning i Storbritannien. Resterande cirka 13 procent av 
försäljningen fördelas på övriga marknader i Europa. 

Resultat

För räkenskapsåret 2016 uppgick bruttoresultatet till 57,9 
(50,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 31 (32) pro-
cent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,2 (5,4) 
MSEK en ökning med 4,8 MSEK från föregående år. Utöver 
bruttomarginalen som minskade med en procent, påverkade 
minskade avskrivningar rörelseresultatet positivt. Avskriv-
ningarna minskade 1,7 MSEK i jämförelse med föregående 
räkenskapsår. Övriga externa kostnader uppgick till 17,5 (13,3) 
MSEK. Avsättning till garantireserven har skett med 0,6 MSEK. 
Övriga rörelsekostnader minskade med 1,7 MSEK vilket avsåg 
valutaförluster. Antalet anställda ökade under året från 51 
anställda till 60 anställda vilket resulterade i en ökning av per-
sonalkostnader uppgick till 31,9 (27,4) MSEK. 

Kassaflöde och likviditet

Under räkenskapsåret 2016 uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till 11,6 (2,6) MSEK. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten påverkades negativt av ökad 
kapitalbindning i varulager samt en minskning av kortfristiga 
fordringar och kortfristiga skulder. Kassaflödet från inves-
teringsverksamheten uppgick till -15,9 (-6,6) MSEK och är 
huvudsakligen hänförligt till investeringar i immateriella samt 
materiella anläggningstillgångar i form av utveckling av ambu-
lans, begravningsbil och limousine. Kassaflödet från finansie-
ringsverksamheten uppgick till -4,3 (14,5) MSEK, där -4,6 avser 
amortering av lån och 0,3 MSEK nettoförändring av checkräk-
ningskrediten. Nettokassaflödet under året uppgick till -8,6 
(10,5) MSEK. Likvida medel vid perioden slut uppgick till 2,1 
(10,2) MSEK.

Tillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna för 2016 uppgick 
under räkenskapsårets till 19,1 (7,7) MSEK och består av 
utveckling av nya bilmodeller inom ambulans, begravnings-
bilar och limousiner. De materiella anläggningstillgångarna 

som uppgick till 2,6 (0,7) består till största del av verktyg som 
används i produktionen och verktyg hos leverantör för att pro-
ducera delar till Bolagets fordon.

Skulder och Eget kapital

Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets eget kapital till 
48,7 (41,2) MSEK, motsvarande en soliditet om 55 (47) pro-
cent. Övriga avsättningar avser en reservering för framtida 
garantikostnader. Långfristiga skulder avser lån från intresse-
företag och bank samt utnyttjande av checkräkningskrediten. 
Övriga kortfristiga skulder består huvudsakligen av kortfristig 
del av långfristiga skulder och leverantörsskulder.

SKATTESITUATION

Enligt sista lämnade deklaration för inkomståret 2016 hade 
Nilsson ett outnyttjat förlustavdrag på 5,9 MSEK. 

Totalt balanserad uppskjuten skatt för räkenskapsåret 2016 
är beräknad som 22 procent av ett underskott på 3,1 MSEK 
samt 22 procent av skillnaden mellan bokförda och skattemäs-
siga avskrivningar på 12,9 MSEK. Det verkliga skattemässiga 
underskottet uppgår till 5,9 MSEK.

Under 2013 ändrades skattemässiga avskrivningarna till 
restvärdemetoden vilket innebar att de skattemässiga avskriv-
ningarna blev 17,2 MSEK lägre. Anpassningen gjordes från tax-
eringen 2009. 

RÖRELSEKAPITAL

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte 
är tillräckligt för att färdigställa utvecklingen av Bolagets 
huvudprodukter; ambulans, begravningsbil och limousine. Det 
totala underskottet bedöms uppgå till 15 MSEK under den 
kommande tolvmånadersperioden. Ett kortfristigt lån från 
Huvudägarna om 15,2 MSEK har upptagits i december 2017 
för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov till Företräde-
semissionen genomförts. För att tillföra rörelsekapital genom-
för Bolaget föreliggande Företrädesemission om cirka 22,9 
MSEK före emissionskostnader. Styrelsens bedömning är att 
föreliggande emission är tillräcklig för att trygga verksamhe-
ten under minst 12 månader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN SENASTE 
 RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har skett sedan utgången av den 
senaste rapportperioden.
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Aktiekapital och ägarförhållande

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte under-
stiga 2 500 000 SEK och inte överstiga 10 000 000 SEK, förde-
lat på inte färre än 2 500 000 aktier och inte fler än 10 000 000 
aktier. Per dagen för detta Memorandum har Bolaget emitterat 
totalt 2 933 254 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och 
varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. 

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. 
Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåt-
bara. Bolaget har enbart ett aktieslag. Bolagets aktier handlas 
på NASDAQ First North, under kortnamnet (ticker) NILS.

Bolaget är inte och har inte varit föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats 
avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregå-
ende räkenskapsår.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Full teckning i Företrädesemissionen kommer medföra att 
aktiekapitalet ökar med högst 1 759 953 SEK, från nuvarande 
2 933 254 SEK till 4 693 207 SEK, fördelat på totalt 4 693 207 
aktier. Aktierna emitteras till en kurs om 13 SEK och motsva-
rar en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent av aktiekapi-
talet och antalet röster i Bolaget efter genomförd Företräde-
semission (förutsatt full teckning). Utspädningseffekterna har 
beräknats med det maximala antal aktier som kan ges ut i Före-
trädesemissionen dividerat med samtliga utestående aktier 
efter fulltecknad Emission Genom Företrädesemissionen till-
förs Bolaget högst cirka 22,9 MSEK före avdrag för emissions-
kostnader, vilka uppgår till cirka 2 MSEK, varav garantiersätt-
ning utgör omkring 0,5 MSEK.

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna 
tre (3) nya aktier. Sista dagen för handel i Nilssons aktie med 
rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 februari 2018. 

Bolagets Huvudägare har på förhand ingått teckningsför-
bindelser för andelar i Företrädesemissionen, motsvarande 
cirka 15,2 MSEK. Därutöver har de åtagit sig att teckna aktier 
till ett belopp om sammanlagt 7,7 MSEK i Företrädesemis-
sionen via garantiåtaganden. Företrädenemissionen omfattas 
således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på 
bolagsstämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samt-
liga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller  
konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemis-
sion har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som inneha-
des före emissionen. 

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation 

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till 
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvi-
dation. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euro-
clear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstäm-
ningsdag är berättigade till utdelning. Aktierna som ges ut i 
Företrädesemissionen medför rätt till utdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolags-
verket. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom 
Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan 
även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare 
inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är 
föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfal-
ler utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner 
avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför 
Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige 
är normalt föremål för svensk kupongskatt. 

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen 
och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagsla-
gen och bolagsordningen. I övervägandet om förslag till utdel-
ning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, 
bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, 
rörelsekapitalbehov, likviditet och andra väsentliga faktorer. 

Styrelsen har för avsikt att låta Bolaget balansera 
eventuella vinstmedel för att finansiera att fortsatt öka  
produktiviteten och finansiera rörelsekapitalet. Styrelsen för-
utser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas 
inom den närmsta tvåårsperioden. Ingen utdelning lämnades 
heller för räkenskapsåren 2015 eller 2016. 

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR

Bolagets aktier är registrerade i elektronisk form på person och 
kontoförs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101 
23 Stockholm, i enlighet med avstämningsförbehåll i Bolagets 
bolagsordning. Aktieägare erhåller inte några fysiska aktiebrev 
utan samtliga transaktioner med aktierna sker på elektronisk 
väg. Mangold är kontoförande institut. ISIN-koden för Bola-
gets aktie är SE0007702949.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Det föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommel-
ser eller motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare 
som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. 
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Aktieägare Antal aktier Procent

Midroc Invest AB 1 051 072 35,8%

Granitor Invest AB 400 050 13,6%

LMK Forward AB 350 000 11,9%

LMK Stiftelsen 150 000 5,1%

Christian Ask 100 000 3,4%

Pactus AB 57 108 1,9%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 55 555 1,9%

Per Vasilis 50 000 1,7%

Fredrik Nilsson (via Nilfre AB) 46 658 1,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 44 921 1,5%

Summa 10 största aktieägarna 2 305 364 78,6%

Övriga aktieägare 627 890 21,4%

Totalt 2 933 254 100%

År Transaktion Kvotvärde Förändring antal aktier Förändring aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital

2003 Bolagets grundande 10 10 000 100 000 10 000 100 000

2004 Nyemission 10 2 400 24 000 12 400 124 000

2004 Nyemission 10 2 400 24 000 14 800 148 000

2005 Nyemission 10 1 833 18 330 16 633 166 330

2006 Nyemission 10 168 1 680 16 801 168 010

2007 Nyemission 10 56 700 567 000 73 501 735 010

2008 Nyemission 10 1 043 126 10 431 260 1 116 627 11 166 270

2010 Nyemission 10 1 116 627 11 166 270 2 233 254 22 332 540

2012 Minskning 1 - -20 099 286 2 233 254 2 233 254

2015 Nyemission 1 649 800 649 800 2 883 054 2 883 054

2015 Nyemission 1 50 200 50 200 2 933 254 2 933 254

2018 Nyemission* 1 1 759 953 1 759 953 4 693 207 4 693 207

Aktiekapitalets utveckling

Ägarförhållande per den 31 december 2018

*pågående Företrädesemission
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Styrelse, ledande befattningshavande och 
revisor

Thomas Mårtensson

Född 1950, Styrelseordförande sedan 2017
• Utbildning & erfarenhet: Civilekonom från Lunds universi-

tet. Verksam inom Midroc Europé s koncernledning sedan 
mer än 20 år. Tidigare arbetat inom Nordstjernan gruppen. 
Har innehaft olika roller, bland annat ekonomichef, vice VD 
och VD i ett antal olika bolag. 

• Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Midroc Europe 
AB samt styrelseledamot i ett stort antal bolag inom Mid-
rockoncernen. Styrelseordförande i Thomas Mårtensson AB 

och Börje Mårtenssons Bilaktiebolag.

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ett flertal styrelseupp-
drag inom Midrockoncernen. 

• Innehav: 40 000 aktier.

Göran Linder

Född 1962, Styrelseledamot sedan 2015
• Utbildning & erfarenhet: Civilingenjörsexamen vid Kung-

liga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD för venture capi-
tal-bolaget Midroc New Technology AB samt investerings-
bolagen Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Göran 
Linder är styrelsemedlem i ett flertal utvecklingsprojekt. 
Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och 
företagsledning inom teknikrelaterade områden. Därutöver 
har Göran Linder genom åren förestått ett trettiotal nystar-
tade företag varav flera börsintroducerats.

• Andra pågående uppdrag: VD och ledamot i Midroc New 
Technology AB, Midroc Finans AB och Midroc Invest AB. 
Styrelseledamot i Powercell Sweden AB, Jensen Devices AB, 
Promore Pharma AB, Crunchfish AB, Minesto AB, Minesto 
Warrants One AB, M&J by Malin & Johanna AB, Pergamum 
AB och Powercell Warrants One AB. Suppleant i Lamera AB, 
Air to Air Sweden AB, Crossboarder Technology AB, Helio-
spectra AB, Heliospectra Personal AB och Solarwave AB.

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Lamera AB, Crossboarder Technology AB, Airgrinder Aktie-
bolag, HCCI Technology och DermaGen AB. Suppleant i 
Microfluid AB och Reosense AB.

• Innehav: 1 900 aktier.

STYRELSE

Enligt Nilssons bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrel-
sen består för närvarande av sex ledamöter och en facklig representant. Camilla Dahlin, Arne Bernroth, Anders Enochsson och Per 
Jadelind är oberoende till huvudägarna i Bolaget. Thomas Mårtensson och Göran Linder representerar Midroc Invest AB, en av de 
tre Huvudägarna till Bolaget. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Arne Bernroth

Född 1947, Styrelseledamot sedan 2017
• Utbildning & erfarenhet: Civilekonomexamen vid Lunds 

universitet. Arne har tidigare varit vice VD inom Skandia och 
Nordea. Arne är även medlem i den rådgivande kommittén 
för Axcel Investment Group. 

• Andra pågående uppdrag: Ordförande i Nordax Group AB 
(publ), Emra Gruppen, Ceres Food AB och Motala Verkstad 
Group AB. 

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Scandinavian Chemo-
tech AB ,Seventy agency AB och JB Education AB. 

• Innehav: -

Camilla Dahlin

Född 1967, Styrelseledamot sedan 2017
• Utbildning & erfarenhet: Civilekonom vid Lunds universi-

tet. Verkat under drygt 20 år som framförallt kontors-, före-
tags- och regionchef inom SEB och Nordea. Delegat i regio-
nens kreditkommitté i både SEB och Nordea. 

• Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Jifon AB och 
VD för IUC Syd AB.

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -
• Innehav: -

Per Jadelind

Född 1960, Styrelseledamot sedan 2017
• Utbildning & erfarenhet: Jur. kand. vid Lunds universitet. 

Advokat sedan mer än 20 år med inriktning mot affärsjuri-
dik såsom avtalsrätt, bolagsrätt och ägarfrågor, styrelseupp-
drag, företagsförvärv, fastighetsrätt, offentlig upphandling 
och kommersiella tvister. 

• Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stålrör AB. 
Delägare i Amber Advokater Halmstad KB. Styrelseleda-
mot i Amber Advokater AB och i Sveriges Advokatsamfund.  
Styrelsesuppleant i Amber Advokater Otto Hallgren AB, 
Advokat Sofia Blomqvist Szabo AB och Marcon-gruppen i 
Sverige AB med dotterbolag.

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Shippax AB.

• Innehav: -
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REVISOR

Bolagets revisor ör LR Akridi KB med Marie Fridell som huvudansvarig revisor och med Sanna Rosengren som suppleant. Dessförin-
nan var Marie Fridell personvald som Nilssons revisor. Marie Fridell är aukoriserad revisor och medlem i FAR. LR Akridi KB:s kontors-
adress är Slottsmöllan, 302 31 Halmstad.

Anders Enochsson

Född 1969, Facklig representant sedan 2011
• Utbildning & erfarenhet: Tre-årig gymnasieutbildning. Ord-

förande och förhandlare för fackklubben. Ordförandeut-
bildning samt förhandlarutbildning och verksam i Nilsson 
Special Vehicles AB (publ) som bilplåtslagare i totalt 21 år.

• Andra pågående uppdrag: -
• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -
• Innehav: -

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ledande befattningshavande är alla oberoende i förhållande 
till huvudägarna i Nilsson Special Vehicles AB (publ).

Fredrik Nilsson
Född 1972, t.f. VD sedan 2017 
• Utbildning & erfarenhet: IT/teknik program på Högskolan i 

Halmstad. Erfarenhet från Nilssons sedan 1995 i varierande 
ledningspositioner. Arbetade 2008-2011 även som verksam-
hets/managementkonsult på Systeam.

• Andra pågående uppdrag: - 
• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -
• Innehav: 46 658 aktier via Nilfre AB.

Ann Hultin
Född 1960, CFO sedan 2013
• Utbildning & erfarenhet: Tvåårig kontor och distributions-

linje, påbyggnad med Ekonomisk specialkurs och redovis-
ning, internutbildad på LRF konsult, Revab och diverse andra 
bolag. Tidigare erfarenhet från arbete på revisionsbyråer 
som företagskonsult, ekonomichef på industriföretag, livs-
medelsföretag och på Meson AB som tillhör börsnoterade 

Indutrade koncernen.

• Andra pågående uppdrag: -

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -

• Innehav: 50 aktier.

Eva Sandberg
Född 1978, Quality and Environmental Manager sedan 2017 
• Utbildning & erfarenhet: Produktionsteknik med inr. Kvali-

téts- och Miljöledning, Högskolan Jönköping. Tidigare erfa-
renhet som Kvalitéts- och Miljöansvarig på Laserkraft AB, 
Bendex AB sam Kundansvarig för Scania Lastbilar och Bus-
sar på Nitator i Oskarström AB. 

• Andra pågående uppdrag: - 
• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -
• Innehav: -

Thomas Carlsson
Född 1971, Technological Development Manager sedan 2017 
• Utbildning & erfarenhet: Tvåårig fordonsteknisk utbildning, 

Projektledning/produktionsteknik, Karlstad Universitet,.
Mångårig erfarenhet som produktionschef inom fordon/
tillverkningsindustrin på bl.a. Gnotech Hagalund, Hanson 
& Möhring, Nylanders Rostfria och Rejmes Bil AB. Tidigare 
egenföretagare inom personaluthyrning. 

• Andra pågående uppdrag: - 
• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -
• Innehav: -

Urban Holm

Född 1968, Marknads- och försäljningschef sedan 2017
• Utbildning & erfarenhet: Tvåårig Vårdlinje med påbyggnad 

av ett tredje gymnasieår inom natur. Vidareutbildning inom 
projektledning, ledarskapsutbildning och stabschefsutbild-
ning. Mångårig erfarenhet som ambulanssjukvårdare, verk-
samhetsutvecklare samt tjänsteman i beredskap inom Region 
Halland. Har även mångårig erfarenhet inom el-installation 
från familjeföretag. Anställd på Nilsson sedan september 
2015 med ansvar för ambulansförsäljning i Sverige.

• Andra pågående uppdrag: -

• Tidigare uppdrag senaste fem åren: -

• Innehav: 300 aktier.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode och annan ersättning till Nilsson Special Vehicles AB (publ):s styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av bolags-
stämman. I nedanstående tabell redovisas ersättningar för utfört styrelsearbete och övrig ersättning som utgick till styrelsens 
ordförande och övriga styrelseledamöter under räkenskapsåret 2017.

På årsstämman den 20 april 2017 beslutades om ett arvode om 100 000 SEK per år skall utgå till ordinarie styrelseledamöter och  
150 000 SEK per år skall utgå till styrelsens ordförande. Övriga ersättningar till styrelsen utgörs av kostnadsersättningar  
(milersättning och resor) samt arvoden för konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget. 

Ersättning till styrelseledamöter i Nilsson Special Vehicles AB (publ) under räkenskapsåret 2017

Namn Position Arvode (SEK) Övrig ersättning (SEK) Summa (SEK)

Thomas Mårtensson Styrelseordförande 150 000 - 150 000

Göran Linder Styrelseledamot 100 000 - 100 000

Arne Bernroth Styrelseledamot 100 000 - 100 000

Camilla Dahlin Styrelseledamot 100 000 - 100 000

Per Jadelind Styrelseledamot 100 000 - 100 000

Anders Enochsson Facklig representant - - -

Total 550 000 - 550 000*

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Det föreligger inga familjerelationer eller andra närståendere-
lationer till någon annan styrelseledamot eller medlem i led-
ningsgruppen. Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelsele-
damot eller medlem i ledningsgruppen något intresse som står 
i strid med Bolagets intressen. Det har inte förekommit några 
särskilda överenskommelser med kunder, leverantörer eller 
andra parter, enligt vilka medlemmar av styrelsen tillsatts. Det 
har inte förekommit några särskilda överenskommelser med 
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka 
medlemmar av ledningsgruppen har tillsatts. För information 
om transaktioner mellan Nilsson och styrelseledamöterna 
eller till styrelseledamöternas närstående bolag, se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”. 

Styrelseledamot Arne Bernroth var styrelseordförande i JB 
Education AB vars konkurs inleddes under 2013. 

Utöver ovanstående har ingen styrelseledamot eller med-
lem av ledningsgruppen varit inblandad i konkurs, ofrivillig lik-
vidation, konkursförvaltning eller i bedrägerirelaterad rättslig 
process de senaste fem åren. Det har under de senaste fem 
åren inte heller förekommit några anklagelser eller sanktioner 
från myndighet eller organisation som företräder viss yrkes-
grupp som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa 
personer och ingen av dem har under de senaste fem åren för-
bjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvalt-
nings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos Bolaget. Ingen av ovan nämnda 
styrelseledamöter eller medlemmar av ledningsgruppen har av 
myndighet eller domstol förhindrats att företa handlingar som 
medlem av något bolags styrelse eller ledningsgrupp under de 
senaste fem åren. Samtliga styreledamöter och medlemmar i 
ledningsgruppen kan nås via Bolaget.

* exklusive sociala avgifter
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ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

I nedanstående tabell redovisas de ersättningar och övriga förmå ner som utgick till Bolagets ledande befattningshavare under 
2016. Ersättning till medlemmar av ledningsgruppen utgörs av grundlön, andra förmåner och pension. 

Ledningsgruppen bestod under räkenskapsåret 2017 av sex (6) medlemmar. VD för Nilsson under räkenskapsåret 2017 var Karl 
Justh, varefter Fredrik Nilsson blev t.f. VD i oktober 2017. För övriga ledande befattningshavare uppgick den totala ersättningen 
till 2 333 KSEK för räkenskapsåret 2017.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Nilsson under räkenskapsåret 2017

Namn Grundlön (SEK) Andra förmåner (SEK)* Pension (SEK) Summa (SEK)

t.f. VD Fredrik Nilsson 236 060 - 88 236 148

f.d. VD Karl Justh 1 325 081 507 182 313 192 2 145 455

Övriga ledande befattningshavare 1 990 016 270 342 386 2 332 672

Total 3 551 157 507 452 655 666 4 714 275

PENSION

Verkställande direktören erhåller 32 procent av sin brutto-
lön i pension enligt ITP planen eller/och alternativ ITP, övriga 
befattningshavare har pension enligt ITP2 via Alecta.

För räkenskapsåret uppgick pensionskostnader för avgå-
ende verkställande direktören till 418 KSEK och till tillförord-
nad VD 88 KSEK och till övriga ledande befattningshavare till 
342 KSEK. Nilsson gör ingen pensionsavsättning utan betalar 
premier månadsvis, dvs pensionskostnad för året.

AVGÅNGSTIDER/AVGÅNGSVEDERLAG

Mellan Bolaget och tillförordnad VD gäller uppsägningstid om 
fyra (4) månader från VDs sida och fyra (4) månader från Bola-
gets sida.

För Ann Hultin gäller en uppsägningstid om fyra (4) måna-
der från den anställde och sex (6) månader från Bolagets sida.

För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om sex (6) månader. 

Inga avtal om avgångsvederlag finns i Bolaget.

ERSÄTTNING TILL REVISORN

Bolagets revisor är den auktoriserade revisorn Marie Fridell 
på Akridi AB i Halmstad. Revisorn ska granska Bolagets årsre-
dovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvalt-
ning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisions-
berättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska 
Bolaget utse högst två (2) revisorer med eller utan revisors-
suppleanter. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Revisor”. 
Under 2017 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revi-
sorer till 115 KSEK.

BOLAGSSTYRNING

Det finns idag inget krav på att ”Svensk kod för bolagsstyr-
ning” ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel 
på Nasdaq First North. Bolaget avser dock att tillämpa Svensk 
kod för bolagsstyrning i relevanta delar.

Nilsson har idag inga kommittéer för revisions- eller ersätt-
ningsfrågor. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning och 
ersättning av VD och övriga ledande befattningshavare.

En valberedning finns för val av styrelseledamöter, som 
även lämnar förslag på styrelsearvoden.

* avser skattepliktig bilförmån och rörlig bonus
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Bolagsordning

Bolagsordning för Nilsson Special Vehicles AB (publ)  
(556649-5734)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Nilsson Special Vehicles AB. Bolaget är 
publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Laholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga om standard-
fordon till olika typer av specialfordon och därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst  
10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med 
högst fem suppleanter. 

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbo-
lag), med eller utan revisorsuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post 
och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I fall där 
så krävs enligt 7 kap 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även 
skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd 
för Bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kom-
mer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
ska utfärdas tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman 
ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kal-
lelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträ-
den, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet 
biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma
Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskaps-
årets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma 
till behandling:

1. val av ordförande vid stämman

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. val av en eller flera justeringspersoner

4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. godkännande av dagordning

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättels

7.  beslut angående 

 a) fastställelse av resultaträkningen och balans- 

 räkningen 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller  

 förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verk-  

 ställande direktören

8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter samt antalet revisorer och revisorsupplean-
ter (alternativt registrerade revisionsbolag)

10. val av 

 a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 

 b) revisorer och eventuella revisorsuppleanter (alter- 

 nativt registrerade revisionsbolag) när så ska ske

11.  annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment
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Legala frågor och kompletterande  
information
BOLAGSINFORMATION OCH LEGAL STRUKTUR

Nilsson Special Vehicles AB (publ), 556649-5734, registrerades 
vid Bolagsverket den 4 oktober 2003. Bolagets associations-
form är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen har sitt säte i Laholm.

Bolagets verksamhet är att bygga om standardfordon till 
olika typer av specialfordon och därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets adress är Tegelbruksvägen 17 A, 312 32 Laholm. Bola-
gets telefonnummer är 0430 - 49 050 och Bolaget har hemsidan 
nilsson.se. Bolaget har ett dotterbolag i Norge, Nilsson Special 
Vehicles A/S (reg.no 917 039 224). Det norska dotterbolaget 
sköter försäljning på den norska marknaden.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

I samband med Företrädesemissionen har Nilsson erhållit teck-
ningsåtaganden från Huvudägarna, Midroc Invest AB, Grani-
tor Invest AB och LMK Forward AB (se fördelning i tabellen 
nedan). Teckningsåtagandena uppgår sammanlagt till cirka 
15,2 MSEK, motsvarande 66 procent av Företrädesemissionen. 
Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden.

Därutöver har Huvudägarna åtagit sig att teckna aktier till 
ett belopp om sammanlagt cirka 7,7 MSEK motsvarande cirka 
34 procent av Företrädesemissionen via garantiåtaganden. 
Garantiersättning om sex procent utgår för respektive garan-
tiåtagande. Tilldelning av aktier som tecknas enligt garantiå-
taganden sker i enlighet med de principer som beskrivs under 
avsnittet ”Villkor och anvisningar - Tilldelning vid teckning utan 
företrädesrätt”. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen 
av teckningsåtaganden och emissionsgarantier upp till cirka 
22,9 MSEK, motsvarande 100 procent av det totala emissions-
beloppet. 

Ovan angivna tecknings- och garantiåtaganden ingicks 
i december 2017. Tecknings- och garantiåtagandena är inte 
säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller lik-
nande. Följaktligen finns det en risk att en eller flera parter inte 
kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. Se avsnittet 
”Riskfaktorer - Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden”. 

Samtliga teckning- och garantiåtagare nås via Västra Ham-
nen Corporate Finance AB på adress Jungmansgatan 12, 211 19 
Malmö. Telefon +46 40 200 250.

Tecknings och garantiåtaganden (KSEK)

VÄSENTLIGA AVTAL

Ramavtal med Landsting

Bolaget har ett antal ramavtal med olika Landsting i Sverige 
avseende bl.a. ambulanser som Bolaget tilldelats genom upp-
handlingar enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 
Avtalen ger landstingen en möjlighet att löpande avropa exem-
pelvis ambulanser. Det finns emellertid inga åtaganden eller 
skyldigheter från Landstingen att avropa under ramavtalen. 

Bolaget tillämpar sina egna standardvillkor samt ALOS 05 
vid leveranser till Landstingen. Bolagets lämnar standardmäs-
siga garantier omfattande t.ex. nybilsgaranti (inklusive motor 
och drivlina), garanti på ombyggnadsarbetet som Bolaget 
genomfört samt rostskyddsgaranti. Bolaget har ett åtagande 
om att tillhandahålla reservdelar minst 7 år efter leveransdag.

Leverantörsavtal

Bolaget köper in bilar från Volvo Car Corporation och Volvo 
Car Sverige AB via leverantörsavtal. Avtalen innefattar en rät-
tighet för Bolaget att bygga om modellerna till de produkter 
som Bolaget säljer. Avtalen är ingångna på marknadsmässiga 
villkor. Bolaget har inga skyldigheter att köpa bilar av Volvo, 
men Volvo har heller inga skyldigheter att leverera utöver på 
förhand överenskomna volymer. Eftersom Bolaget bygger om 
bilar till andra produkter från Bolaget till största del ansvara 
för sina egna ombyggnationer. Bolaget har dessutom avtal med 
andra biltillverkare för inköp av modeller till Bolagets produk-
ter. Dessutom har Bolaget många leverantörer av komponen-
ter till produkterna som Bolaget bygger, så som plåtar, paneler, 
skåp och inredningsdelar. Det är ett fåtal komponenter som är 
särskilt viktiga för produktionen på så vis att de inte är utbyt-
bara. I de flesta fall använder leverantörerna verktyg som ägs 
av Bolaget men som leverantörerna använder i sin egen pro-
duktion. 
 
Agentavtal

Bolaget har utsett försäljningsagenter i Tyskland, England, 
Danmark, Holland, Belgien och Finland. Bolaget har ingått 
skriftliga avtal med agenterna som innehåller sedvanliga vill-
kor. Bolaget erlägger provision till agenter för sålda bilar.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Utöver ett lån som Bolagets majoritetsägare Midroc Invest AB 
lämnat Bolaget har det inte skett några transaktioner med när-
stående sedan 1 januari 2016. 

BRYGGLÅN

Bolaget har tagit upp brygglån uppgående till sammanlagt  
15 192 KSEK av Bolagets tre största aktieägare, Midroc Invest 
AB, Granitor Invest AB och LMK Forward AB. Kreditgivarna 
har möjlighet att kvitta brygglånen i Företrädesemissionen.

Namn
Tecknings-

åtagande 
Garanti-

åtagande 
Totalt  

åtagande

Midroc Invest AB 8 191 4 127 12 318

Granitor Invest AB 3 112 1 571 4 682

LMK Forward AB 3 889 1 963 5 853

Totalt 15 192 7 661 22 853
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AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentspro-
gram.

FASTIGHETER

Bolaget bedriver verksamhet på fastigheten Karosseriet 3 i 
Laholms Kommun med adress Tegelbruksvägen 17 A, 312 32 
Laholm. Lokalen där Bolaget bedriver sin verksamhet hyrs av 
Laholms Sparbank som äger fastigheten. Hyresavtalet löper 
t.o.m. den 30 juni 2021 och förlängs med tre år i taget. Upp-
sägning ska göras senast 9 månader innan utgången av sådan 
hyresperiod. Hyresavtalet innehåller ett återställningsansvar 
för Bolaget vid en eventuell avflyttning från fastigheten. 

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Bolaget och dess dotterbolag har sedvanliga ansvars- och ska-
deförsäkringar och Bolaget gör bedömningen att Bolaget har 
ett tillräckligt försäkringsskydd med tanke på Bolagets verk-
samhet och de geografiska områden där verksamhet bedrivs 
eller där försäljning av Bolagets produkter sker. Det är dock 
inte säkert att alla eventuella framtida anspråk eller skador 
täcks av Bolagets försäkringar.

TVISTER

Bolaget är inte och har inte under de senaste tolv månaderna 
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bola-
get är medvetet om kan uppkomma) som har haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning 
eller lönsamhet.

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Bolaget bedriver sin verksamhet med cirka 75 personer, 
anställda och inhyrd personal. Anställningsavtalen för perso-
nalen ingås på marknadsmässiga villkor med tillämpning av gäl-
lande kollektivavtal. Anställningsavtalen för särskilda nyckel-
personer innehåller sekretessbestämmelser och bestämmelser 
om immateriella rättigheter och överföring av sådana samt för 
verkställande direktör tillämpas sedvanliga villkor om konkur-
rensförbud.

INFORMATION FRÅN TREDJE MAN 

Memorandumet innehåller viss information som kommer från 
tredje man. Informationen har återgivits exakt och Bolaget, så 
långt Bolaget kan förvissa sig om saken så anser Bolaget att 
källorna är tillförlitliga. Bolaget har emellertid inte oberoende 
verifierat denna information, varför dess riktighet och fullstän-
dighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan 
förvissa sig om genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter uteläm-
nats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informa-
tionen felaktig eller missvisande.

Memorandumet innehåller dessutom framåtriktade utta-
landen avser inte historiska fakta och kan identifieras genom 
ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, 
”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. 
De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade 
på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall base-
ras på ytterligare antaganden. Uttalandena återspeglar Bola-
gets antaganden och syn på framtida händelser. Även om Bola-
get anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är 
dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända 
och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar 
och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att för-
utse och som ligger utanför Bolagets kontroll.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med Företrä-
desemissionen. Mangold agerar emissionsinstitut och MAQS 
Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget. Västra Hamnen och 
Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda 
tjänster i samband med Företrädesemissionen. Därutöver har 
dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade 
till Företrädesemissionen.

CERTIFIED ADVISER

Nilsson Special Vehicles AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq 
First North. Bolag som har aktier noterade på Nasdaq First 
North är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar 
Bolagets efterlevnad av Nasdaq First Norths regelverk. Seder-
mera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR GRANSKNING

Följande handlingar kommer under Memorandumets giltig-
hetstid att finnas tillgängliga för granskning i elektronisk form 
på Bolagets hemsida, www.nilsson.se:

• Bolagsordning för Nilsson Special Vehicles AB (publ);

• Bolagets och dotterbolagets Årsredovisning för räkenskaps-
året 2015 och 2016, inklusive revisionsberättelser;

• Bokslutskommunikén för 2017;

• Föreliggande Memorandum.
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Adresser

Bolaget
Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Tegelbruksvägen 17
312 32 Laholm
+46 43 049 050

info@nilsson.com
nilsson.se

Finansiell Rådgivare 
Västra Hamnen Corporate Finance AB 

Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
+46 40 200 250
info@vhcorp.se

vhcorp.se

Legal Rådgivare

MAQS Advokatbyrå
Östra Hamngatan 24

411 09 Göteborg
+46 31 10 20 30

maqs.com

Revisor
LR Akridi KB

Slottsmöllan
302 31 Halmstad
+46 35 136 950

lrakridi.se

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm 
+46 8 503 01 552

mangold.se

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö
+46 40 615 14 10

sedermera.se



[Avsiktligen lämnad tom]



[Avsiktligen lämnad tom]
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