BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2019.07.01 - 2020.06.30

Ett investmentbolag som skapar både
tillväxt och lönsamhet.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 526 504 tkr (41 441 tkr)
• Resultatet i koncernen uppgick till 52 761 tkr (-452 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr
• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 47 tkr (702 tkr)
• Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 193 359 tkr (34 673 tkr)
• Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet
genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier.
Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna och
har sitt huvudkontor i Karlstad. För mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni
läsa på hemsida www.capital-conquest.se

INN EHÅL L SF Ö RT E CKN I N G

KONCERNCHEF HAR ORDET

3

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR PERIODEN

6

AKTIEÄGARE

10

RISKFAKTORER

11

BIOTECH-IGG EQUITY AB (PUBL)

12

CAPITAL CONQUEST REAL ESTATE AB

13

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

14

OASMIA PHARMACEUTICAL AB

15

EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB

16

FINGERPRINT CARDS AB

17

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A, SDB

18

FINANSIELL INFORMATION

19

INNEHAV

20

RESULTATRÄKNING

21

BALANSRÄKNING

22

KASSAFLÖDESANALYS

23

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

24

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.

2

KON C ERNC H E F H A R O R D E T
Bolaget har haft en fantastisk utveckling det senaste halvåret
och det är med stor glädje som jag nu presenterar bolagets
bokslutskommuniké för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020
där både intäkter och resultat har överträffat styrelsens
förväntningar.
Resultatutveckling
Under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 uppgick
intäkterna till 529,7 Mkr och rörelseresultatet blev 52,7 Mkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 274 % vilket ger
en stark indikation på att bolagets affärsmodell är stark och
stabil även i en volatil aktiemarknad. Den positiva utveckling
som bolaget har haft under det senaste halvåret har lett till
att vi tagit bolaget till nya nivåer i både resultatförbättring
samt förbättrade möjligheter till att kunna kapitalisera
bolaget med ökat tillväxtkapital till bättre villkor.
Ökade intäkter
Bolaget har under verksamhetsåret 2019-2020 ökat sina
intäkter med hela 1 277% jämfört med förgående år. Vi ser
även en mycket god fortsatt utveckling under första kvartalet
2020 med bevarad tillväxt och hög lönsamhet.
Stark balansräkning
Vi har idag en mycket stark balansräkning med en soliditet
om 54,40%, vilket gör att vi står väldigt starka och står
redo för nya investeringar samtidigt som vi kan börja med
kvartalsutdelningar. Balansräkningen kommer även att
stärkas under de kommande sex månaderna då bolaget
kommer emittera nya preferensaktier inom ramen för de
bemyndigande som styrelsen tidigare har fått.
Offentligt uppköpserbjudande
Den 22 april 2020 lämnar bolaget ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden
Group AB (publ). Erbjudandet resulterade i att bolaget
utökade sitt ägande i Smart Energy till cirka 54,53% vilket
gjorde att Smart Energy blev ett delägt dotterbolag till
Capital Conquest.

Stockholm. Bolaget har även ställt full säkerhet för hela
beloppet om 25 Mkr i väntan på att Förvaltningsrätten
ska pröva målet. Oavsett vilket belopp sanktionsavgiften
slutligen bestäms till, kommer betalningen endast att
innebära en temporär nedsättning i bolagets utdelningspolicy
för verksamhetsåret 2020.
Avyttring av aktier i Millicom Telecom
Beslut togs den 7 juli 2020 om att bolaget skulle avyttra en
del av sitt aktieinnehav i Millicom Telecom som är noterade
på Stockholmsbörsen. Försäljningen av aktier resulterade i
12 Mkr med syfte att skapa en ökad flexibilitet för bolagets
nya investeringar.
Avyttring av dotterbolaget Smart Energy
Bolaget beslutade den 20 juli 2020 att avyttra hela sitt
aktieinnehav i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till
Colabitoil Sweden AB (publ) för en köpeskilling om 120 Mkr.
Aktieförsäljningen gav en direktavkastning på ca 120%, vilket
bör ses som en mycket god avkastning under en 12 månaders
period. Bolagets affärsmodell har bevisat sig fungera mycket
bra och investeringen i Smart Energy är ett konkret bevis på
hur bolaget genomfört vissa investeringar och förvaltat sina
tillgångar. I samband med avyttringen den 20 juli reglerade
Capital Conquest alla mellanhavanden med Smart Energy och
dess dotterbolag. Som ett villkor i affären har även bolaget
återköpt de preferensaktier som Smart Energy Sweden AB
hade i bolaget på begäran av styrelsen i Smart Energy.
Vi önskar Colabitoil Sweden AB (publ) ett stort lycka till med
deras nya koncern och vi ser framemot att få följa Smart
Energys utveckling från åskådarsidan de kommande åren.

Beslut om en riktad nyemission
Bolaget beslutade den 24 april 2020, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 31 januari 2020, om
en riktad nyemission av B-aktier. Det här tillförde bolaget
7 429 032 SEK före emissionskostnader och emissionen
tecknades av ett tiotal investerare. Emissionen medförde en
aktieutspädning om ca 10,63% för befintliga aktieägare samt
stärker bolagets balansräkning och gör de möjligt för bolaget
att kunna genomföra nya förvärv.

Förtidslösen av kortfristiga skulder
I samband försäljningen av dotterbolaget Smart Energy
Sweden Group AB (publ) har bolaget i förtid löst in de
förvaltningsavtal som ingicks under 2019 samt genomfört en
återbetalning om 60 Mkr till Smart Energy Sweden AB (publ).
Detta resulterar i att bolagets finansiella kostnader under en
12 månaders period minskar med cirka 3,8 Mkr. Därutöver
har bolaget även återbetalat den kvarvarande förvärvskredit
för förvärvet av Smart Energy som bolaget haft hos en privat
kreditgivare om 2 Mkr. Även detta minskar bolagets finansiella
kostnader med 0,2 Mkr per år. På så sätt har bolaget minskat
sina finansiella kostnader med cirka 4 Mkr per år, vilket direkt
kommer återspeglas i bolagets resultaträkning eftersom
bolagets rörelseresultat kommer att öka med motsvarande
belopp. Ytterligare ger detta oss ett förbättrat årsresultat som
gör oss ännu starkare inför framtiden.

Sanktionsavgift från Finansinspektionen
Den 3 juni 2020 blev bolaget tilldelad en sanktionsavgift
på 25 Mkr av Finansinspektionen för underlåtenhet att i
rätt tid anmäla transaktioner med aktier i Smart Energy
Sweden Group AB till Finansinspektionens insynsregister.
Bolaget har tidigare delgett de faktiska omständigheterna
till Finansinspektionen men delar i alla avseenden inte
inspektionens klassificering av transaktionerna. Storleken
på sanktionsavgiften är oproportionerlig i ställning till
omständigheterna och bolaget har därför valt att överklaga
Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i

Tecknar kommunikationsavtal med Holm & Co.
Bolaget strävar alltid för att kunna förbättra kommunikationen
till både befintliga aktieägare såväl som till nya investerare och
därför har bolaget beslutat att ingå ett kommunikationsavtal
med Holm & Co. AB. Avtalet avser tjänster inom IR,
kommunikation och marknadsföring. Holm & Co. AB kommer
löpande att bistå bolaget med strategisk rådgivning såväl som
framtagande av exempelvis analyser, pressmeddelanden,
årsredovisningar och marknadskommunikation på svenska
och engelska i syfte att öka intresset för bolaget både på den
inhemska- och internationella marknaden.

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.

3

KON C ERNC H E F H A R O R D E T
Nytt kreditavtal
Under augusti 2020 har bolaget utökat de befintliga
krediterna hos bolagets två depåbanker med cirka 24 Mkr.
Det har i sin tur skapat ett större handlingsutrymme för
nya investeringar både utanför och på aktiemarknaden som
i sin tur kommer skapa en högre direktavkastning på eget
kapital. Dessutom har bolaget under samma period tecknat
ett nytt bankavtal med SEB vilket kommer ge koncernen
lägre finansieringskostnader, mer flexibilitet och framförallt
mycket goda förutsättningar för att kunna växa, både
organiskt och genom förvärv.
En aktiv kapitalförvaltning
Bolaget har under det senaste halvåret haft en väldigt hög
aktivitet i bolagets kapitalförvaltning som har resulterat i
ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat. Bolaget
arbetar aktivt med sin kapitalförvaltning som idag består
av noterade värdepapper om cirka 90 Mkr som idag är den
primära intäkten i koncernen.
Beslut att startar en ny kapitalförvaltning inom blankning*
Bolaget beslutade även under augusti 2020 att starta en ny
verksamhetsgren i sin kapitalförvaltning med fokus på att
blanka aktier med syfte att de aktier som bolaget väljer att
ligga kort emot istället ska gå ner. Den nya förvaltningen
kommer ha ett startkapital på 15 Mkr och finansieras helt
med egna medel. Den nya kapitalförvaltningen beräknas
vara i full drift i början av september 2020 och förväntas ge
bolaget ett positivt rörelseresultat redan under vintern 2020.

* Blankning kallas det när en part lånar ut en aktie till en
annan part under en viss tidsperiod. Syftet är att tjäna pengar
på en aktie även om priset sjunker. Blankaren har ett krav
på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade
aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för är
lägre än priset man sålde dem för har man gått med vinst.
Vinsten vid blankning är skillnaden mellan försäljningspriset
och återköpspriset.
Uppdatering kring bolagets portföljbolag
Capital Conquest Real Estate AB (publ)
Med bakgrund av Covid-19 pandemin har Capital Conquest
Real Estate AB (publ) dessvärre haft en negativ utveckling
under det första halvåret av 2020 då arbetet med att
färdigställa delar av bolagets kommersiella lokaler tagit
betydligt lägre tid än vad som först beräknats. Det har även
resulterat i högre ombyggnadskostnader för att anpassa
lokalerna till fler målgrupper, men bolaget ser ändå positivt på
de kommande kvartalet. Förhoppningen är att fastigheterna
är helt färdigställda under slutet av 2020 vilket kommer att
öka bolagets hyresintäkter under 2021 och framåt.
Idag har bolaget cirka 15 aktieägare varav Capital Conquest AB
(publ) är bolagets huvudägare och som ett led till konsolidera
koncernen, undersöker vi nu möjligheten av att fusionera
fastighetsbolaget direkt till moderbolaget Capital Conquest
AB (publ). Syftet med fusionen är att förenkla den operativa
driften med dess tillhörande administration. Mer information
om detta kommer presenteras när koncernledningen har
gjort en analys av den nya koncernstrukturen som förväntas
vara färdig under september/oktober 2020.

Uppdatering kring bolagets portföljbolag
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Bolaget har haft en positiv utveckling under det senaste
halvåret och under kommande kvartal så förväntar sig bolaget
att de sista studierna från sjukhusen ska bli färdigställda.
Förhoppningen är att studierna kommer att leda till nya
kommersiella avtal vilket kommer att öka bolagets intäkter
och resultat. Trots att det har tagit längre tid än planerat
med T2Dx instrumentet från vår samarbetspartner T2
Biosystems i USA, är vi nöjda med bolagets prestation och ser
framemot de kommande kvartalen med ökad försäljning och
nya intressanta produkter.
Från bolagets sida arbetar vi idag med tre (3) olika alternativ
för att kunna realisera värdet på vår placering i BiotechIgG Equity samt ta tillvara på intresset från bolagets
minoritetsägare.
1. Genomföra en direkt notering på en lämplig MTF lista i
syfte att ge aktieägarna möjligheten att köpa/sälja.
2. Genomföra en strukturaffär med en branschkollega i syfte
att realisera vår placering.
3. En försäljning av bolagets underliggande B2B verksamhet i
syfte att dela ut bolagets tillgångar till ägarna.
Mer information om Biotech-IgG Equity verksamhet samt
senaste delårsrapporten kan ni läsa direkt på www.biotechequity.se eller på www.biotech-igg.com.
Beslut om aktieutdelning
Då Capital Conquest AB (publ) har haft en mycket positiv
utveckling under det senaste halvåret, har koncernledningen
med stöd från bolagets huvudägare, beslutat den 12 augusti
2020 att bolaget ska övergå till kvartalsutdelning. Under
utdelningen ska 80% av rörelseresultatet delas ut till
aktieägarna fyra (4) gånger per år. Inom kort kommer bolaget
att kalla till extra bolagsstämma för att tillsammans besluta
om den nya utdelningspolicyn. Bolaget beräknar kunna
dela ut mellan 20-24 Mkr per år, vilket motsvarar en direkt
avkastning om cirka 13-17% med ytterligare 2-3% i ökat
substansvärde.
Med bakgrund av ovanstående information kommer styrelsen
under kommande bolagsstämma föreslå en utdelning om
cirka 5,5 Mkr, motsvarande cirka 0,10 kr per aktie, för
perioden 1 maj till 31 juli 2020. Bolagets vision är att löpande
återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning,
sakutdelning, aktieåterköp och inlösen, eller genom den
metod som anses bäst för bolagets aktieägare med syfte att
skapa högsta möjliga avkastning för befintliga aktieägare.
Erbjudande att teckna preferensaktier
Som tidigare kommunicerat har bolaget återköpt de
preferensaktier som var tecknade av Smart Energy Sweden
AB (publ), vilket var en del av försäljningsvillkoren som
bolaget ingick den 20 juli 2020 när bolaget sålde aktierna i
Smart Energy Sweden Group AB (publ). Med bakgrund av
detta har bolaget beslutat att erbjuda befintliga aktieägare,
såväl som nya investerare, möjligheten att teckna dessa
preferensaktier (25 Mkr) som bolaget idag innehar för
egen räkning. Tecknare av preferensaktien kommer även
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erhålla vederlagsfria teckningsoptioner där man blir
berättigad att teckna nya B-aktier till en teckningskurs om
3 SEK per aktie. Bolaget avser att huvudsakligen använda
den potentiella emissionslikviden för att öka bolagets
finansiella flexibilitet för kommande nya förvärv samt utökad
förvaltningsverksamhet.
Mer information om detta kommer att publiceras under
september 2020 men intressenter kan redan nu välja att
föranmäla sitt intresse på bolagets hemsida www.capitalconquest.se, alternativt maila till info@capital-conquest.se.

”
”
”

Verksamhetsåret 2019/2020 har resulterat i en
direktavkastning på hela 274%.
Substansvärdet har även ökat med hela 549%.
För tillsammans så bygger vi ett lönsamt
investmentbolag som ger en god tillväxt och
hög direktavkastning.

Erbjudande att teckna stamaktier från bolagets huvudägare
Med syfte att bredda bolagets egen ägarstruktur och
samtidigt skapa bättre förutsättningar för en handelsnotering
av bolagets B-aktier, kommer bolaget inom kort att
genomföra en ägarspridning av befintliga aktier från bolagets
huvudägare Hugo & Partner AB. Erbjudandet kommer att ges
till både befintliga aktieägare så väl som nya investerare och
kommer maximalt att uppgå till 2,5 miljoner EUR.
I samband med erbjudandet kommer bolagets huvudägare
ingå ett frivilligt lock-up avtal med bolaget där de förbinder
sig att inte avyttra mer än 25% av sitt totala aktieinnehav
i bolaget under en 12 månaders period. De investerare
som väljer att teckna aktier i erbjudandet kommer även bli
berättigade till den utdelning som planeras att genomföras
under september 2020 om cirka 0,10 kr per stamaktie.
Intressenter kan redan nu välja att föranmäla sitt intresse
till info@capital-conquest.se, alternativt till bolagets
postadress, Capital Conquest AB (publ), Starrbäcksgatan 1,
172 74 Sundbyberg.
Avslutande ord
Trots en minst sagt, turbulent aktiemarknad och en pandemi
som indirekt har påverkat alla branscher, levererar bolaget
sin hittills bästa halvårsrapport. Jag kan inte vara mer stolt
eller tillfreds över vår koncernledning och våra medarbetare
som tillsammans har genomfört ett fantastiskt arbete under
det senaste halvåret. Avslutningsvis vill jag tacka bolagets
aktieägare och bolagets kreditgivare för det långsiktiga stöd
ni gett.

Glenn Renhult, CEO
Capital Conquest AB (publ)
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Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har via
marknaden förvärvat ytterligare 8 161 137 aktier i Smart
Energy Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 123
161 137 aktier, vilket motsvarar 17,40% av samtliga aktier
och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy.
Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har
förvärvat ytterligare 6 932 896 aktier i Smart Energy Sweden
Group AB (publ) och innehar nu totalt 130 094 033 aktier,
vilket motsvarar 18,39% av samtliga aktier och är därmed
enskilda största aktieägare i Smart Energy.
Capital Conquest förvärvar aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har
förvärvat ytterligare 173 500 000 aktier i Smart Energy
Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 303 594
033 aktier och är därmed enskilda största aktieägare i
Smart Energy. Då Smart Energy Sweden Group AB (publ)
har en pågående emission till GEM Global Yield Fund samt
teckningsoptioner som ligger under registrering och med
bakgrund av detta kan vi idag inte fastställa vår exakta
ägarandel men den kommer variera mellan 26,07% - 29,35%
baserat på GEM:s teckningsgrad, säger Glenn Renhult, VD i
Capital Conquest AB (publ).
Capital Conquest ingår lockup-avtal med Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett
frivilligt lockup-avtal t.o.m. 31/12 - 2020 om totalt 273 000
000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart
Energy”, vilket motsvarar cirka 90% av Bolagets totala
aktieinnehav i Smart Energy. Bolaget har kommit överens
med Smart Energy att ingå detta avtal enligt nedanstående
villkor. Capital Conquest AB (publ) får inte avyttra 273 000
000 aktier i Smart Energy innan 31/12 - 2020. Lockupavtalet är även villkorat att Smart Energys aktie är fortsatt
handelsnoterad och att Capital Conquest innehar minst en
(1) styrelserepresentants post i Smart Energy som egenskap
av bolagets huvudägare.
Ökade intäkter under perioden 1/7 – 27/8 – 2019
Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under de
första månaderna i nya kvartalet (Q1) och omsättningen har
redan under den aktuella perioden uppgått till ca 16,9 Mkr
vilket kan jämföras med tidigare år där intäkterna uppgick till
ca 263 Tkr.
Capital Conquest har genomfört en riktad nyemission
Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller
”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen
erhöll på årsstämman den 31 jan 2019, beslutat om en
riktad nyemission av preferensaktier till ett belopp om ca
30 Mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen är
den första från bolagets nya emissionsprogram bestående
av preferensaktier som har en årlig avkastning om 6.75%.
Bolagets egna kapital kommer öka med motsvarande belopp
och bolaget tillfördes under augusti 2019 kapitalet och
registrering är nu påbörjad till Bolagsverket. Intresset för
bolagets nya preferensaktie har varit god både från befintliga
kreditgivare och även nya investerare.

2019. 07. 01 - 2020.06.30

Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag
förvärvat 310 100 aktier i Pallas Group AB (publ) som är
noterat på Nasdaq North Growth Market vilket motsvarar
cirka 1,80% av aktierna i bolaget.
Capital ombildar dotterbolag till ett fastighetsbolag
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda
dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen haft en
extra bolagsstämma där man beslutade att ändra verksamhet,
firmanamn samt även komplettera styrelsen i syfte att
omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget
nya firmanamn är numera Capital Conquest Real Estate AB
(publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate
AB (publ) uppgår idag till 45,70% av kapitalet och 54,19%
av rösterna. Capital Conquest Real Estate AB (publ) har den
2019-10-01 gjort sitt första fastighetsförvärv i form av en
industrifastighet i Hammarö kommun och förvärvet skede via
ett bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 10
250 000 SEK och har finansierats via en svensk kreditgivare
och Capital Conquest AB (publ).
Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har
förvärvat 417 039 aktier i Pallas Group AB (publ) som är
noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel
uppgår efter transaktionen till cirka 4,21% av aktierna i
bolaget.
Capital Conquest utökar sin position i Pallas Group AB
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har
idag förvärvat ytterligare 208 435 aktier i Pallas Group AB
(publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår
ägarandel uppgår efter transaktionen till 935 574 aktier och
motsvarar cirka 5,42% av aktierna i bolaget.
Capital Conquest ingår aktielån till Pallas Group AB
Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har ingått
ett aktielån till förmån för bolaget Pallas Group AB (publ)
med anledning av att bolaget nyligen har tecknat avtal att ha
en likviditetsgarant i syfte att främja likviditeten i bolagets
aktie i fortsättningen.
Capital Conquest tar sitt ansvar i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Capital”) är sedan en tid tillbaka
huvudägare i det svenska bränslebolaget Smart Energy
Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) och är noterat på NGM
Börsen. Capital blev igår den 191014 kontaktade av ett
större antal investerare som ställt frågor angående Capitals
innehav och rapporteringsskyldighet kring eventuella
förändringar av detta. Capital har varken sålt eller avyttrat
några aktier i intressebolaget Smart Energy och bolaget har
dessutom sedan tidigare ingått ett frivilligt lock-up avtal
med Smart Energy om totalt 273 000 000 aktier t.o.m.
31/12 – 2020, för mer information kring detta se tidigare
PM publicerat den 190812. Smart Energy Sweden Group
AB (publ) hade som tidigare kommunicerats via dem ett
finansavtal med det amerikanska riskkapitalbolaget GEM
Fund LLC. i New York, ett avtal som sedermera blev uppsagt
på begäran av Smart Energy. Enligt villkoren i detta avtal så
var Smart Energy skyldigt att leverera de aktier som GEM
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Fund valde att teckna inom en viss tidsperiod och för att
kunna underlätta detta så har Capital erlagt motsvarande
antal aktier direkt till GEM Found för att effektivisera Smart
Energys emissionshantering och avtalsskyldigheter samt
undvika eventuella extra avgifter. Capital kommer återfå
motsvarande antal aktier direkt av Smart Energy när ärendet
blir slutregistrerat på Bolagsverket och det samma gäller
även för de tidigare utställda optionerna riktade till GEM
Fund.

38.987.720 aktier motsvarande 3,66% av aktierna i Smart
Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ)
och kapitalförsäkringens innehav till 339.636.214 vilket
motsvarar 31,89% av aktierna i Smart Energy.

Capital Conquest föreslår fusion med intressebolaget
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolaget
ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) i syfte att förenkla koncernstrukturen samt minska
de operativa kostnaderna som medföras genom att bedriva
två olika publika verksamheter. Bolaget är sedan året 2017
ensam huvudägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) och
med bakgrund av detta så har bolaget begärt att styrelsen
i Biotech-IgG Equity ska omgående kalla till en extra
bolagstämma där fusionsfrågan ska prövas av Biotech-IgG
Equity samtliga aktieägare.

Capital Conquest har förvärvat aktier i Catena Media
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat
112.700 aktier i Catena Media till ett värde av ca 4,3 Mkr och
förvärvet har skett direkt över marknaden.

Capital Conquest förvärvar aktier i Biotech-IgG Equity
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat
25.333.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) för köpeskilling om totalt 1.140.000 kronor och är en
del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag
under 2020.
Capital Conquest avyttrar 3 miljoner aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har i samband
med ett annat aktieförvärv idag kommit överens om att
avyttra 3.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB
(publ) till kursen om 0.18 kr per aktie och affären görs i sin
helhet utanför marknaden direkt mellan parterna. Efter
transaktionen uppgår Capital Conquest innehav till totalt
300.648.494 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
Capital Conquest förvärvar ytterligare 14,52% i
fastighetsbolaget Capital Real Estate
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat
ytterligare 1.153.343 aktier i Fastighetsbolaget Capital
Conquest Real Estate AB (publ) och av dessa var 200.000
A-aktier och 953.343 B-aktier. Bolaget andel uppgår efter
förvärvet till 60,24% av kapitalet och 76,33% av rösterna
i fastighetsbolaget och därmed blir bolaget nu ett nytt
dotterbolag till Capital Conquest AB (publ). Förvärvet betalas
kontant med egna medel och är inte villkorad av någon extern
finansiering.
Capital Conquest förvärvar 38.987.720 aktier i
Smart Energy för 4,6 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har via sin egen
kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 38.987.720 aktier
i Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 7 aug
till den 31 december 2019 till ett belopp om ca 4,6 Mkr och
vilket ger en genomsnittskurs om 0,118 per aktie. Förvärven
har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank direkt på
marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar
300.648.494 aktier motsvarande 28,23% av aktierna i Smart
Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar

Capital Conquest har avyttrat aktier i Nokia Oyj för 10,8 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har sålt 290.000 aktier
i Nokia Oyj till ett värde av 10.812.616 kr och försäljning har
skett direkt över marknaden.

Capital Conquest har förvärvat 59.000 aktier i Catena Media
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare
förvärvat 59.000 aktier i Catena Media till ett värde av ca 2,2
Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget
innehar efter transaktionen 190.000 aktier i Catena Media
och ytterligare 59.645 aktier via övriga koncernbolag så
totalt innehav är 249.645 aktier i bolaget.
Capital Conquest förvärvar aktier i Biotech-IgG Equity
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat
41.083.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) för köpeskilling om totalt 1.848.748 kronor och är en
del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag
under 2020.
Capital Conquest förvärvar aktier i Biotech-IgG Equity
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat
28.503.346 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) för köpeskilling om totalt 1.282.644 kronor och är en
del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag
under 2020.
Capital Conquest har inte budplikt i Smart Energy enligt
Aktiemarknadsnämnden
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag erhållit
ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01
beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband
med bolagets senaste aktieförvärv i Smart Energy och
nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte
föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa.
Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på
deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se.
Capital Conquest förvärvar aktier i Biotech-IgG Equity
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat
27.128.742 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB
(publ) för köpeskilling om totalt 1.220.793 kronor och är en
del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag
under 2020.
Capital Conquest Real Estate AB genomför nyemission
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) delägda dotterbolag
Capital Conquest Real Estate AB har beslutat att genomföra
en nyemission där Bolaget deltar och tecknar själv 472
221 nya aktier till en teckningskurs om 1.80 kr vilket
motsvarar 849 999 kr och motsvarar ca 70% av emissionen.
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Nyemissionen genomförs så att fastighetsbolaget kan
slutföra den renovering som påbörjades under vintern 2019.
Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB
(publ) Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum
fredagen den 31 januari 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på
Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, se nedanstående
beslut från årsstämman i korthet. - Resultaträkning och
balansräkning: Stämman beslutade att fastställa den
framlagda resultat- och balansräkningen. - Disposition av
resultatet: Stämman beslutade att vinsten ska disponeras
så att till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr per aktie.
Resterande belopp överförs i ny räkning. Beslöts att
avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 februari
2020. - Ansvarsfrihet: Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet
till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
för deras förvaltning under räkenskapsåret. - Arvode och
antalet styrelseledamöter: Stämman beslutade att inga
styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter
och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. - Val av styrelse: Stämman beslutade att omvälja
Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn
Renhult som styrelseledamöter. - Arvode och val av revisor:
Beslöts att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade att omvälja Karl-Erik Göran Bringer. Emissionsbemyndigande: Beslöt stämman att bemyndiga
styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner
och eller utgivande av konvertibler.
Capital Conquest förvärvar aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat
15.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB
och aktierna är direkt registrerade på Capital Conquest.
Aktierna förvärvades under perioden 02 april till den 03
april 2020 med en genomsnittskurs om 0,04 per aktie på
marknadsplatsen NGM. Därutöver så har bolaget via sin egen
kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 111.778.303 aktier i
Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 02 april
till den 03 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,0456 per
aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza
Bank direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest
AB (publ) innehar nu totalt 315.648.494 aktier motsvarande
29,64% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s
kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande
14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår
Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav
till totalt 466.414.517 vilket motsvarar 43,79% av aktierna i
Smart Energy Sweden Group AB (publ).
Capital Conquest förvärvar aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare
förvärvat 101.390.722 aktier i Smart Energy Sweden Group
AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade
på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats idag den 22
april 2020 med en genomsnittskurs om 0,049 per aktie både
utanför marknaden och på marknadsplatsen NGM. Capital
Conquest AB (publ) innehar nu totalt 417.031.630 aktier
motsvarande 39,16% av aktierna i Smart Energy och Capital
Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier
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motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans
uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens
innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 53,31% av
aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
Capital Conquest förvärvar aktier i Smart Energy
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare
förvärvat 11.725.860 aktier i Smart Energy Sweden Group
AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade
på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats mellan perioden
23 april till den 24 april 2020 med en genomsnittskurs om
0,050 per aktie direkt på marknadsplatsen NGM. Capital
Conquest AB (publ) innehar nu totalt 428.757.490 aktier
motsvarande 40,26% av aktierna i Smart Energy och Capital
Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier
motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans
uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens
innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 54,41% av
aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
Capital Conquest har avyttrat aktier för 11,4 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under perioden
20/4 – 24/4 – 2020 avyttrat aktier i Betsson, Scandic Hotell,
Oasmia Pharmaceutical och Catena Media till ett sammanlagt
värde av 11,4 Mkr vilket gav en positiv resultatpåverkan om
ca 2,0 Mkr.
Capital Conquest har avyttrat aktier för 11,4 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under perioden
20/4 – 24/4 – 2020 avyttrat aktier i Betsson, Scandic Hotell,
Oasmia Pharmaceutical och Catena Media till ett sammanlagt
värde av 11,4 Mkr vilket gav en positiv resultatpåverkan om
ca 2,0 Mkr.
Capital Conquest har beslutat om en riktad nyemission
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 31 januari 2020
beslutat om en riktad nyemission av B-aktier vilket totalt
tillförde bolaget 7 429 032 SEK före emissionskostnader och
emissionen tecknades av ett tiotal investerare. Emissionen
medförde en aktie utspädning om ca 10,63% för befintliga
aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB
(publ). Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella
ställning i samband med vårt uppköpserbjudande på Smart
Energy Sweden Group AB (publ) som offentliggjordes den 22
april 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB
(publ).
Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får
inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och
inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på
uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande
av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande
eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga
lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare
erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk lag. Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed
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ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart
Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta
samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren
nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM
Nordic SME. Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group
AB (publ) behöver själva inte vidta några åtgärder utan
kommer inom kort att bli kontaktade av CC emissionsinstitut
alternativt av sin förvaltare där aktierna är registrerade.
Villkor och erbjudandet i sin helhet finns att ladda ner på
hemsidan.
Tilldelad sanktionsavgift från finansinspektionen
Finansinspektionen har idag tilldelat Capital Conquest
AB (publ) en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor för
underlåtenhet att i rätt tid anmäla transaktioner med aktier i
Smart Energy Sweden Group AB. Capital Conquest AB (publ)
har sedan tidigare medgett de faktiska omständigheterna
till Finansinspektionen, men delar inte i alla avseende
inspektionens klassificering av transaktionerna. Storleken
på sanktionsavgiften är dock oproportionerlig i ljuset av
samtliga omständigheter samt Capital Conquests resultat
och finansiellaställning. Bolaget kommer därför att överklaga
Finansinspektionens beslut framför allt vad avser storleken
på avgiften. Oavsett vilket belopp sanktionsavgiften slutligen
bestäms till kommer betalningen endast att innebära en
temporär begränsning i Capital Conquests utdelningspolicy.
Bolaget kommer så fort mer information finns tillgänglig i
ovanstående ärende att publicera detta via vår hemsida så
att alla aktieägare i bolaget kan ta del av information, säger
Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).
Capital Conquest har förvärvat aktier i Oasmia
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat
2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical som är noterad
på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och förvärvet
har skett direkt över marknaden. Vi har följt Oasmia
Pharmaceutical under en väldigt lång period och vi ser idag
en väldigt god potential i bolaget och en positiv utveckling
under kommande år när försäljningsintäkterna ökar.
EFTER PERIODEN
Capital Conquest har avyttrat aktier i Millicom för 12 Mkr
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har avyttrat aktier
för 12 Mkr i telekom bolaget Millicom som är noterad på
Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) och försäljningen
har skett direkt över marknaden.
Capital Conquest offentliggörande av uppköpserbjudande
på Smart Energy Sweden Group AB
Capital Conquest AB (publ) (”budgivaren”) lämnade den
27 maj 2020 ett kontant offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ)
(”Smart”) att överlåta samtliga sina stamaktier till budgivaren
(”Erbjudandet”). Totalt lämnades det in accept avseende 163
701 598 aktier till budgivaren varav 150 766 023 aktier
ägdes av budgivarens egna kapitalförsäkring. Budgivaren
kommer efter att transaktionen är slutförd inneha totalt 580
733 228 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket
motsvarar ca 54,53% av de utestående aktierna i bolaget.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat
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Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 7–9 juli 2020.
Budgivaren har beslutat att inte förlänga accept perioden
ytterligare.
Capital Conquest avyttrar sitt innehav i Smart Energy till
Colabitoil för 120 Mkr
Capital Conquest AB (publ) har idag avyttrat hela sitt
innehav om 590 272 340 aktier vilka motsvarar 55,43
procent av aktierna och rösterna i Smart Energy Sweden
Group AB (publ) till Colabitoil Sweden AB (publ) som nu
blir ny huvudägare av Smart Energy. Smart Energy har haft
en mycket bra utveckling operativt under de senaste 12
månaderna med både en ökad försäljning och ett förbättrat
rörelseresultat vilket vi som tidigare huvudägare är mycket
stolta över. Vi har dock beslutat att det är rätt tid att avyttra
vårt ägande i bolaget. Det är svårt att tänka sig en bättre
ny ägare till Smart Energy än Colabitoil, framför allt då
branschen står inför en konsolidering de kommande åren.
Vi önskar därmed Colabitoil ett stort lycka till med den nya
koncernen och vi ser fram emot att få följa Smart Energys
utveckling från sidlinjen istället, säger Glenn Renhult, VD för
Capital Conquest AB (publ). Eftersom Capital Conquest helt
går ur investeringen i Smart Energy har Capital Conquest den
20 juli 2020 reglerat alla mellanhavanden med Smart Energy
och dess dotterbolag. Därigenom har förvaltningsavtalet
mellan Capital Conquest och Smart Energy Sweden AB sagts
upp till förtida upphörande av Smart Energy Sweden och
slutreglerats av Capital Conquest. Även de preferensaktier
som Smart Energy Sweden AB hade i Capital Conquest har
på Smart Energy Swedens begäran lösts i förtid. Det har
varit ett väldigt händelserikt år för oss på Capital Conquest
som huvudägare av Smart Energy med tanke på att vi inte
haft samma syn på en del enskilda ägarfrågor som vissa
minoritetsägare haft. Mot bakgrund av detta så tror vi att
vår avyttring är till det bästa för samtliga aktieägare i Smart
Energy. Försäljningen av aktierna frigör också ett betydande
belopp för Capital Conquest som kan användas till nya
investeringar under 2020–2021.
Capital Conquest styrelse representanter i Smart Energy
avgår på egen begäran
Capital Conquest AB (publ) två representanter i det tidigare
koncernbolaget Smart Energy har idag begärt eget utträde
ur Smart Energy Sweden Group AB (publ) och detta är även
idag meddelat direkt till bolaget och dess övriga styrelse
medlemmar.
Capital Conquest tecknar nytt kommunikationsavtal
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag
att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Holm &
Co. AB avseende tjänster inom IR, kommunikation och
marknadsföring. Holm & Co. kommer löpande att bistå
bolaget inom såväl strategisk rådgivning som framtagande
av exempelvis analyser, pressmeddelanden, årsredovisningar
och marknadskommunikation på svenska och engelska.
Avtalet omfattar även IR frågor till aktieägare såväl som till
nya investerare i den omfattning som parterna bedömer
vara lämpligt både nu och i framtiden. Detta nya avtal ger oss
möjligheten att kommunicera med våra aktieägare och nya
investerare på ett mer optimalt sätt utan att det tar fokus
från vår löpande verksamhet.
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Stamaktieägare

AKT I EÄG ARE PER 2020 -06-30
A-aktier

B-aktier

Andel

Röster

2 625 000

36 830 493

73,59%

81,67%

Martin Roos

0

3 048 395

5,69%

3,95%

Henrik Johansson (inkl. juridisk person)

0

919 499

1,71%

1,19%

Åke Swahn

0

280 000

0,52%

0,36%

Rune Olsson

0

229 292

0,43%

0,30%

Joakim Sellgren

0

189 510

0,35%

0,25%

Anna Sellgren

0

171 372

0,32%

0,22%

Lennart Domeij

0

156 891

0,29%

0,20%

Bert Skoglund

0

155 931

0,29%

0,20%

Kaffekoppen i Varberg AB

0

155 931

0,29%

0,20%

Björn Bredås

0

106 860

0,20%

0,14%

Sten Sörstadius

0

102 000

0,19%

0,13%

Marcus Nilsson

0

88 888

0,17%

0,12%

Cronie Wallquist

0

80 000

0,15%

0,10%

Jan Lilja

0

70 424

0,13%

0,09%

Kvittningsemission

0

5 292 849

9,87%

6,85%

Övriga

0

3 113 212

5,81%

4,03%

2 625 000

50 991 547

100,00%

100,00%

Hugo & Partner AB

Under registrering finns idag 5 292 849 b-aktier som ligger för registrering hos bolagsverket och av dessa akiter ska 4 855 349 b-aktier återlämnas till
bolagets huvudägare Hugo & Partner AB för utsällt aktielån för pågående kvittningsemission.
När kvittningsemissionen är registrerad hos bolagsverket kommer Hugo & Partner AB innehav att öka med 4 855 349 b-aktier vilket ökar deras ägarandel
med 8,68% till totalt 82,27% av aktierna i bolaget.
Bolaget har totalt 288 750 st preferensaktier varav 38 750 st sedan 2016 och 250 000 st sedan 2019.
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R ISKFAK TORE R
Operativa risker
En investering i Capital Conquest, vilket innefattar Capital
Conquest koncernen, innebär betydande risker. Bolaget
befinner sig i en hög tillväxtfas, vilket innebär att risken är
hög finansiellt. En investering i Capital Conquest medför
hög risknivå, vilket vid en negativ utveckling kan innebära
att hela det investerade kapitalet förloras. Varje investerare
måste själv bilda sig en uppfattning om bolagets möjligheter
och risker. Följande faktorer, som inte framställs i någon
prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara
heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av
bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd
inhämtas från kvalificerade rådgivare.
Beroende av nyckelpersoner
Capital Conquest är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att
attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller
några av dessa nyckelpersoner skulle lämna bolaget, skulle
detta kunna få en negativ effekt på bolagets möjligheter att
nå sina planerade tillväxtmål.
Organisation
Bolaget bedrivs idag på ett så kostnadseffektivt sätt som
möjligt med en liten organisation varav anställd personal är
placerade på bolagets kontor i Karlstad.
Konkurrenter
Vissa konkurrenter både inom och utanför Sverige har
avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik än
Capital Conquest vilket alla investerare bör vara medvetna
om vid sin investering i bolaget.
Finansiella risker
Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten
för Capital Conquest s framtida kapitalbehov beror bland
annat på hur bolagets kapitalförvaltning har utvecklas under
året. Capital Conquest kan behöva genomföra framtida
nyemissioner. Det finns inga garantier för att nytt kapital, om
behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan anskaffas på
för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.
Bolagets värdeutveckling
Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av bolagets
aktiva kapitalförvaltning samt på de investeringar som
Bolaget gör samt resultatet av Bolagets hantering av likvida
medel. Det finns en risk att Bolagets tillgångar inte ökar i
värde, eller att värdet inte förblir intakt, vilket innebär att
det finns en risk för att investerat kapital inte kan återfås i
samband med en likvidation av Bolaget. Det finns även en
risk att Bolaget misslyckas med att återfå det investerade
kapitalet i Bolagets investeringar vilket kan ha en negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat.
Förmåga att hantera tillväxt med vidbehållen lönsamhet
I takt med att organisationen växer behöver effektiva
planerings och ledningsprocesser utvecklas. Det finns en risk
att Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt,
vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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B IOT EC H- IG G E Q U I T Y A B ( P U BL)
Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver handel och distribution av
produkter till sjukvårdsbranschen. Bolaget är ett publikt avstämningsbolag och har cirka 3 000 aktieägare varav huvudägare
är Capital Conquest AB (publ) sedan 2017. Bolagets vision är att bli den ledande distributören av sjukvårdsprodukter inom
Skandinavien. Därutöver bedriver bolaget även en aktiv förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt handla aktier
och övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare.
Bolaget bedriver verksamhet i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland och kunder till bolaget är framfört allt
stora centralsjukhus i form exempelvis: Oslo Universitetssjukhus, Hvidovre Universitetssjukhus, Århus Universitetshospital,
Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Karolinska Universitetssjukhus, Helse Bergen HF, Sahlgrenska Sjukhus, Örebro
Sjukhus m.fl.

Ett investmentbolag med fokus på
- Biotech sektorn www.biotech-igg.com
www.biotech-equity.se

Kortnamn:
ISIN:

BIGG B
SE0002837955

Marknad:

Onoterad

Bransch:

Sjukvård

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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CAPITAL C O N Q U E S T R E A L E S TAT E AB
Kort om Capital Conquest Real Estate AB
Bolaget äger och förvaltar fastigheter och är ett delägt dotterbolag till Capital Conquest AB (publ) sedan 2019. Bolaget
förvärvade under 2019 ett fastighetsbolag i Hammarö kommun som går under namnet Fastighetsbolaget Vidövägen 52 AB
för en köpeskilling om 10.250.000 kr. Bolaget förvaltar kontor och lagerlokaler till ett 10 tal hyresgäster och där möjligheten
till ytterligare en utbyggnader finns på befintlig mark.
Bolaget har under augusti 2020 tecknat ett nytt bankavtal med SEB Bank vilket kommer ge koncernen lägre
finansieringskostnader, mer flexibilitet och framförallt mycket goda förutsättningar för att kunna växa, både organiskt och
genom nya fastighetsförvärv. Som en del i vårt konsolideringsarbete att effektivisera den operativa verksamheten såväl som
förenkla administrationen så undersöker vi även nu möjligheten att fusionera verksamheten med Capital Conquest under
vintern 2020.
Under kommande kvartal ska även del 2 av 3 färdigställas vilket innebär ökade hyresintäkter under kommande år.
För mer information om fastigheterna kan ni läsa på vår hemsida www.capital-conquest.se

”Ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar
kommersiella lokaler”

Uthyrning av verksamhetslokaler så som förrård, lager och
kontor till både privatpersoner och företag. Läs mer på
www.capital-conquest.se

Kortnamn:

-

ISIN:

-

Marknad:

Onoterad

Bransch:

Fastighet

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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SMART ENERG Y S WE D E N G RO UP AB ( PUB L)
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare,
jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige.
Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000
aktieägare varav aktien är onoterad och har kortnamnet SEGR.

Avyttring av dotterbolaget Smart Energy
Bolaget beslutade den 20 juli 2020 att avyttra hela sitt
aktieinnehav i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till
Colabitoil Sweden AB (publ) för en köpeskilling om 120 Mkr.
Aktieförsäljningen gav en direktavkastning på ca 120%, vilket
bör ses som en mycket god avkastning under en 12 månaders
period. Läs mer på www.smartenergysweden.se

Kortnamn:
ISIN:

SEGR
SE0002627141

Marknad:
Bransch:

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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OASM I A P HAR M ACE U T I CA L A B
Kort om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade
cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare
användningsområden. Produktutvecklingen bygger på den egenutvecklade teknologiplattformen XR17.
Oasmias vision är att förbättra och underlätta behandling av svåra sjukdomar genom att utveckla nya behandlingsalternativ
mot cancer. Oasmia vill även bidra till att antalet personer som botas från cancer ökar samt att både människor och djur
får ökad livskvalitet genom tillgång till nya effektiva läkemedel. Oasmias affärsidé är att använda bolagets egenutvecklade
teknikplattform XR17 för att utveckla intravenösa läkemedel med förbättrad löslighet för API:er som ger mervärde för
patienter och intressenter.

Kortnamn:
ISIN:
Marknad:

OASM
SE0000722365
Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm)

Bransch:

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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EX PRES 2I ON B I OT E CH H O L D I NG AB
Kort om ExpreS2ion Biotech Holding AB
ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt dansk dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB med
företagsregistreringsnummer 559033-3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik teknikplattform, ExpreS2, för snabb och
effektiv icke-klinisk utveckling och produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 valideras
regelbundet för klinisk leverans. Plattformen innehåller funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad
immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har företaget producerat mer än 300 proteiner och 40 virusliknande
partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och företag. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion nya VLPbaserade vacciner genom sitt joint venture AdaptVac ApS.
ExpreS2ion har sedan tillkännagivandet den 6 februari 2020 om att inleda ett vaccinutvecklingsprogram mot COVID-19
arbetat flitigt för att gå vidare med sitt projekt, inklusive att inrätta konsortier av viral forskning och kliniska vaccinexperter, som
tillsammans med vår ExpreS2 proteinproduktionsplattform och vår joint venture AdaptVacs cVLP-teknik som grundläggande
möjliggörande teknik ökar sannolikheten för ett unikt vaccin med starkare och långvarig immunsvar.

Kortnamn:
ISIN:
Marknad:

EXPRS2
SE0008348262
First North Stockholm

Bransch:
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FIN G ERPRINT CA R D S A B
Kort om Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - världens ledande företag inom biometri, med sina rötter i Sverige.
Vi tror på ett säkert och sömlöst universum, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar finns i hundratals miljoner enheter och
applikationer och används miljarder gånger varje dag, vilket ger säker och bekväm identifiering och autentisering med en
mänsklig touch.
Hundratals miljoner smartphones och surfplattor över hela världen litar på våra biometriska lösningar. Varje dag skapar
de miljarder interaktioner med vår Touch- och Touchless-teknik. Möjligheten att ha multimodal biometri med mer än ett
biometriskt skanningsalternativ gör våra lösningar ännu mer användbara och mer betrodda av slutanvändare, liksom
branschen. Våra storskaliga produktionslinjer och högkvalitativa prestanda är bara några av anledningarna till att stora
tillverkare litar på oss för att leverera världsledande biometriska enheter i miljoner.

Kortnamn:
ISIN:
Marknad:

FING B
SE0008374250
Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm)

Bransch:
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MIL L I C O M IN T E R N AT I O N A L CE LLULAR S . A, S D B
Kort om Millicom International Cellular S.A, SDB
Millicom International Cellular S.A. är ett telekommunikations- och mediabolag med huvudkontor i Luxemburg som är
verksamt på tillväxtmarknader främst under varumärket Tigo, som kommer från spanskans contigo, vilket betyder ”med dig”.
Millicoms aktie är noterad på Nasdaq OMX och bolaget ingick fram till november 2019 i Stenbecksfären. Bolaget arbetar
inom kommunikationsteknik, på några av världens mest utmanande och olika marknader, i Afrika och Latinamerika. Millicom
var bland de första pionjärerna inom mobilteknik. Nu är vi ett team i världsklass med en stark röst om det som betyder mest i
den digitala sfären.

Kortnamn:
ISIN:
Marknad:
Bransch:

TIGO SDB
SE0001174970
Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm)
Kommunikation

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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FINA NS IEL L I N F O R M AT I O N
30 jun
2020

31 dec
2019

105 501

61 404

Substansvärde per aktie, kr

1,97

1,24

Senaste betalkurs

3,00

2,5

47

903

Substansvärde (eget kapital)

Nettokassa

Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år
genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed
uppnå en hög avkastning på eget kapital. Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera,
analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag.
Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att
skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig
löpande kassaflöden från innehaven.

105,5 Mkr

Målsättning för 2019/2020 var att uppnå en omsättning på ca 300 – 350 Mkr
och ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och avskrivningar vilket
överträffades med goda marginaler både på intäktsidan och resultatet.
Styrelsen har föreslagit att bolaget ska börja med kvartalsutdelningar
där första utdelningen beräknas uppgå till 5,5 Mkr under september.

Substansvärde per 30/6 20

Föräning av Substansvärde

549 %
Totalavkasting (12 månader)

274 %
Totalavkasting per aktie

0,98 kr
SUBSTANSVÄRDE
Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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INN EHAV

Antal aktier
Fingerprint Cards AB

Värdeföränring Marknadsvärde

66 000

-159 601

1 116 060

2 614 906

-1 986 513

13 885 151

ExpreS2ion Biotech Holding AB

67 558

-141 333

1 641 659

Millicom International Cellular S.A, SDB

80 765

-379 595

19 690 507

2 829 229

-2 667 042

36 333 377

Biotech-IgG Equity AB (publ)

362 233 537

0

16 300 509

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

590 272 340

50 068 021

112 568 021

Capital Conquest Real Estate AB

6 014 916

-2 844 584

4 249 750

Summa onoterade portföjlbolag

958 520 793

47 223 437

133 118 280

Oasmia Pharmaceutical AB

Summa noterade portföljbolag

Summa portförljbolag

169 451 657

Likvida medel, kortfristiga placeringar och övriga tillgångar

23 907 526

Summa treasury

23 907 526

Totalt tillgångar

193 359 183

Likvida medel, kortfristiga placeringar
och övriga tillgångar 23,9 Mkr (12,36%)

Fingerprint Cards 1,1 Mkr (0,58%)
Oasmia Pharmaceutical13,9 Mkr (7,18%)
ExpreS2ion Biotech 1,6 Mkr (0,85%)

Capital Conquest Real Estate 4,2 Mkr (2,2%)

Millicom International 19,7 Mkr (10,18%)

Biotech-IgG Equity 16,3 Mkr (8,43%)

Smart Energy Sweden 112,6 Mkr (58,22%)

Capital Conquest - Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
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RESU LTATRÄKN I N G
2019-07-01

2018-07-01

2020-01-01

2019-06-01

2020-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2019-12-31

526 504 314,90

41 441 236,00

310 734 635,07

215 769 679,83

3 273 252,00

250,00

27 052,00

3 246 200,00

529 777 566,90

41 441 486,00

310 761 687,07

219 015 879,83

-506 289 392,02

-36 695 054,00

-264 636 007,02

-241 653 385,00

Inköp av tjänster från ett land utanför

-3 218,11

-

-3 218,11

-

Inköp av tjänster från annat EU-land

-9 705,96

-

-9 705,96

-

Förändring av lager av värdepapper

32 780 707,73

-

1 451 464,73

31 329 243,00

Personalkostnader

-725 337,52

-204 233,00

-523 584,00

-201 753,52

Avskrivningar/Nedskrivningar

-224 105,00

-219 292,00

-114 521,00

-109 584,00

0,00

-

89 747,61

-89 747,61

Övriga externa kostnader

-3 436 743,73

-2 371 788,00

-2 229 030,81

-1 207 712,92

Summa rörelsekostnader

-477 907 794,61

-39 490 367,00

-265 974 854,56

-211 932 940,05

51 869 772,29

1 951 119,00

44 786 832,51

7 082 939,78

1 565 728,36

-933 448,00

-8 021 495,45

9 587 223,81

Resultat efter finansiella poster

53 435 500,65

1 017 671,00

36 765 337,06

16 670 163,59

Resultat före skatt

53 435 500,65

767 671,00

36 765 337,06

16 670 163,59

-674 314,65

-315 556,00

-674 314,65

0,00

52 761 186,00

452 115,00

36 091 022,41

16 670 163,59

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Inköp av aktier & värdepapper

Redovisning och administrationsavgifter

Resultat
Resultat från finansiella poster
Summa finansiella poster

Skatt
Summa skatt
Årets resultat

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi
Stockholm som hanterar bolagets administration och löpande ekonomihantering.
Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande
tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva
börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.

MODERN EKONOMI
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B AL ANS RÄK N I N G
2019-07-01

2018-07-01

2019-07-01

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

113 300 200,00

16 100 073,00

40 164 041,30

Varulger m.m.

68 222 908,60

16 657 087,00

49 111 142,50

Kortfristiga fodringar

11 788 791,24

1 295 745,00

6 107 605,45

47 284,00

701 503,00

903 611,61

80 058 983,84

18 654 335,00

56 122 359,56

193 359 183,84

34 754 408,00

96 286 400,86

105 501 617,24

19 186 758,00

61 404 726,15

250 000,00

250 000,00

0,00

81 273 424,46

0,00

24 000 000,00

6 334 142,14

15 317 650,00

10 631 674,71

193 359 183,84

34 754 408,00

96 036 400,86

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omstättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget och främmande kapital

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi
Stockholm som hanterar bolagets administration och löpande ekonomihantering.
Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande
tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva
börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.
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KA SS AF LÖ DE S A N A LY S
2020-06-30

2019-12-31

5 209 3877

7 082 939

0

0

Finansiella inbetalningar

7 39 4691

7 642 516

Finansiella Utbetalningar

-2 982 480

-831 291

-674 314

0

-51 565 821

-32 454 055

Förändring fordringar

-9 194 349

-3 513 163

Förändring korfristiga skulder

-8 902 797

-4 605 265

-1 3831 193

-26 678 319

33 613 026

25 000 000

-59 352

-505 858

0

0

81 273 424

24 000 000

114 827 098

48 494 142

Materiella anläggningstillgångar

-42 875

-47 875

Finansiella anläggningstillgångar

-98 760 764

-24 984 000

-1 538 048

3 418 161

-100 341 687

-21 613 714

-654 218

202 109

Ingående kassa

701 502

701 502

Utgående kassa

47 284

903 611

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar
Återläggning avskrivningar

Skatt
Förändring rörelsekapital
Förändring lager

Kassaflöde löpande verksamhet
Finansieringsverksamhet
Nyemission
Emissionskostnader
Utdelningar
Långfristiga skulder
Kassaflöde finansieringsverksamhet
Investeringsverksamhet

Omräkningsdifferens värdepapperskredit
Kassaflöde investeringsverksamhet
Kassaflöde

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi
Stockholm som hanterar bolagets administration och löpande ekonomihantering.
Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande
tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva
börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.
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FÖRÄ ND RI NG AV E G E T K A P I TA L
Aktie- Överkurs- Ej registrerat Emissionskapital
fond aktiekapital kostnader
Belopp vid årets ingång
Nyemission

25 770 681 6 469 126
595 671

577 704

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

-453 664 -13 051 501

452 115

19 186 757
33 613 026

32 439 651

Disposition enligt beslut
av årets årstämma

452 115

0

-452 115

0

Överkursfond

-59 352

Emissionskostnader

0

Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

52 761 186
26 366 352 7 046 830

32 439 651

52 761 186

-513 016 -12 599 386 52 761 186 105 501 617

Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2019/2020
Delårsrapporten är upprättad enligt redovisningsprincipen (K3) och denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Alla finansiella rapporter och årsredovisningar finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida
www.capital-conquest.se.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.
Capital Conquest AB (publ)
Sundbyberg, 4 september 2020

Denna del av delårsrapporten är sammanställd och upprättad av Modern Ekonomi
Stockholm som hanterar bolagets administration och löpande ekonomihantering.
Modern Ekonomi är idag en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande
tjänster och har idag cirka 160 medarbetare fördelade på 15 platser och är själva
börsnoterade på Nasdaq North Growth Market sedan 2014.
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Capital Conquest AB (publ)
556934-3469
Adress
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg
Webb
www.capital-conquest.se
info@capital-conquest.se

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt
förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både
A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna och har sitt huvudkontor i Karlstad. För mer information angående Capital
Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

