
DELÅRSRAPPORT
2020-07-01 - 2020-09-30

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom 
direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 366 240 tkr (106 967tkr) 

• Resultatet i koncernen uppgick till 2 373 tkr (15 785 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr 

• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 362 tkr (3 462 tkr) 

• Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 113 965 tkr (98 082 tkr)

• Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st

ÅRSAVKASTNING

BASERAT PÅ
Q1 2020

9,04%
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KONCERNCHEF HAR ORDET

Bolaget har under första kvartalet varit väldigt aktiv 
med sin förvaltningsverksamhet vilket i sin tur har 
resulterat i betydligt ökade intäkter i jämförelse 
med föregående år. Samtidigt har marknaden 
varit väldigt volatil men trots det har vi lyckats 
göra ett större antal finansiella transaktioner med 
positiva resultat. Vår förhoppning var att leverera 
ett något högre rörelseresultat på sista raden 
men från koncernledningens sida är vi nöjda med 
första kvartalets prestation.  

Resultatutveckling för första kvartalet 
Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 
ökade bolaget både sina intäkter och ett förbättrat 
bruttoresultat. Intäkterna blev totalt 366 Mkr och 
hade ett bruttoresultat på 9,4 Mkr jämfört med 
förgående år som var på 5,4 Mkr. Resultatet tyngs 
under perioden av ökade personalkostnader samt 
övriga finansiella kostnader om ca 1,7 Mkr då 
bolaget i förtid valt att omplacera en större del av sin 
förvaltning i andra investeringar. Rörelseresultatet 
före finansiella kostnader blev 4,0 Mkr och efter 
finansiella kostnader 2,4 Mkr. Avkastningen på 
eget kapital under perioden uppgick till 2,26% 
vilket motsvarar en teoretisk årsavkastning på ca 
9,04% efter finansiella kostnader. Under perioden 
har bolaget haft ökade externa kostnader för att 
förbättra bolagets befintliga plattform och för att 
möjliggöra en ökad förvaltning i egen regi, vilket 
på sikt kommer att stärka bolagets rörelseresultat 
positivt för framtida kvartal. 

Utdelningspolicy och aktieutdelning
Vi har tidigare kommunicerat att bolaget, 
med stöd från sin huvudägare, antagit en ny 
utdelningspolicy där ca 80% av rörelseresultatet 
ska delas ut till aktieägarna fyra (4) gånger per år. 
Det var tänkt att en extra bolagsstämma skulle 
hållas under oktober 2020 för att besluta om den 
nya utdelningspolicyn men dessvärre har detta 
blivit försenat. Främst på grund av ett omfattande 
bokslutsarbete och ökade personalsjukskrivningar 
på grund av Covid-19. Med bakgrund av detta har 
vi beslutat att inte hålla en extra bolagsstämma 
utan kommer ta upp frågan under bolagets 
ordinarie årsstämma som kommer att hållas 
under december/januari. Vi håller även just nu på 
att undersöka om en aktieutdelning under 2020 
kan komma att påverka våra övriga koncernbolag 
som idag är beroende av statligt stöd. 

Vi hoppas få klarhet i denna fråga innan den 
kommande årsstämman. 

Vi är ett investmentbolag med visionen att 
löpande återföra värde till våra aktieägare genom 
antingen utdelning, sakutdelning, aktieåterköp 
och inlösen, eller genom den metod som anses 
bäst för bolagets aktieägare. Syftet är att 
skapa högsta möjliga avkastning för befintliga 
aktieägare men vi måste också ta hänsyn till de 
regler och lagändringar som sker i Sverige med 
anledning av Covid-19. Vi hoppas ödmjukast att ni 
alla aktieägare har förståelse för detta. 

En aktiv kapitalförvaltning
Bolaget har medverkat i ExpreS2ion Biotech 
Holding företrädesemission som är ett bolag 
vars aktie är listad på First North Stockholm. 
Företrädesemissionen genomfördes under 
oktober och totalt tecknade bolaget 106 
265 units till ett värde av ca 2,6 Mkr genom 
befintliga teckningsrätter. Bolaget innehar efter 
transaktionen totalt 447 597 aktier i ExpreS2ion 
Biotech Holding vilket motsvarar en ägarandel om 
ca 1,64% och gör oss därför till en av de större 
aktieägarna i bolaget. ExpreS2ion har efter en 
fulltecknad nyemission väldigt goda möjligheter 
att nu utveckla sitt Covid-19 vaccin och därmed 
goda möjligheter att skapa ett ökat aktievärde för 
samtliga aktieägare.

Bolaget har förvärvat och tecknat aktier i Newton 
Nordic vars är ett bolag som är listad på First 
North Stockholm via nyttjande av förvärvade 
teckningsrätter i deras företrädsemissionen. 
Emissionen blev fulltecknad och vi blev tilldelade 
10 500 000 nya aktier vilket gör att vi numera är 
ny huvudägare i Newton Nordic med en ägarandel 
på ca 20%. Vi har efter samtal med Newtons VD 
och deras styrelseordförande fullt förtroende för 
både koncernledning och den sittande styrelsen. 
Vi kommer även som bolagets nya huvudägare 
vara engagerade i Newtons valberedning inför 
verksamhetsår 2021.

Bolaget har även tecknat aktier i TerraNet Holding 
som är listad på First North Stockholm via 
nyttjande av befintliga teckningsoptioner av serie 
TO1. Totalt tecknade bolaget 1 051 333 aktier till 
ett värde av ca 0,8 Mkr.
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KONCERNCHEF HAR ORDET

Kapitalförvaltning inom blankning
Bolaget beslutade 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. Uppstarten av den nya verksamhetsgrenen 
har blivit försenad och kommer istället bli aktiv 
efter årsskiftet.

Uppdatering kring bolagets portföljbolag Capital 
Conquest Real Estate AB (publ)
Fastighetsbolaget har under det senaste 
kvartalet utökat sina hyresintäkter med nya 
hyresgäster vilket vi ser som mycket positivt. 
Vi håller samtidigt på att renovera delar av 
fastighetsbeståndet för att möjliggöra ökade 
hyresintäkter inför 2021 och framåt och arbetet 
går enligt plan. Fastighetsbolaget har idag ca 
15 aktieägare varav Capital Conquest AB (publ) 
är bolagets huvudägare och som ett led till att 
konsolidera koncernen, undersöker vi 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. Med 
bakgrund av detta kommer vi inom kort att erbjuda 
övriga minoritetsägare möjlighet att konvertera 
sina aktier till att bli aktieägare i Capital Conquest 
AB (publ) istället.

Uppdatering kring bolagets portföljbolag 
Biotech-IgG Equity AB (publ)
I november 2020 meddelade bolaget att man 
nu ingått ett långsiktigt avtal med Karolinska 
Universitetssjukhus avseende ett nytt T2Dx 
instrument. Bolaget har även ingått ett avtal med 
Helsingfors Universitetssjukhus i Finland. De 
nya avtalen kommer påverka bolagets intäkter 
och rörelseresultat positivt och samtidigt vara 
två goda referenser till kommande försäljning 
av ytterligare instrument. Biotech-IgG Equity har 
väldigt goda möjligheter att kunna utöka sina 
marknadsandelar i hela Norden och som bolagets 
huvudägare stöttar vi verksamheten på bästa sätt 
för att bolaget ska kunna förbättra sin lönsamhet. 
Mer information om Biotech-IgG Equity’s 
verksamhet samt den senaste delårsrapporten 
kan ni läsa direkt på www.biotech-equity.se eller 
på www.biotech-igg.com.

Avslutande ord
Trots aktiemarknadens turbulens står vi idag 
starka med en god balansräkning och arbetar 
aktivt för att ta tillvara på de affärsmöjligheter 
som finns för att skapa en så god avkastning som 
möjligt till alla aktieägare. Tillsammans bygger 
vi ett lönsamt investmentbolag som ger en god 
tillväxt och hög direktavkastning.

Glenn Renhult, CEO
Capital Conquest AB (publ)
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VIKTIGA HÄNDELSER FÖR PERIODEN

Capital Conquest ökar sitt innehav i ExpreS2ion
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har 
medverkat i ExpreS2ion Biotech Holding 
företrädesemission och är ett bolag som är listad 
på First North Stockholm. Företrädesemissionen 
genomfördes under oktober och totalt tecknade 
bolaget 106 265 units till ett värde av ca 2,6 
Mkr genom befintliga teckningsrätter. Bolaget 
innehar efter transaktionen totalt 447 597 aktier 
i ExpreS2ion Biotech Holding vilket motsvarar en 
ägarandel om ca 1,64% och gör oss därför till en 
av de större aktieägarna i bolaget, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). 

Capital Conquest tecknar aktier i TerraNet 
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har 
tecknat aktier i TerraNet Holding som är listad på 
First North Stockholm via nyttjande av befintliga 
teckningsoptioner av serie TO1. Totalt tecknade 
bolaget 1 051 333 aktier till ett värde av ca 0,8 
Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest 
AB (publ).

Capital Conquest blir ny huvudägare i Newton
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har 
tecknat aktier i Newton Nordic som är listad 
på First North Stockholm via nyttjande av 
förvärvade teckningsrätter i den pågående 
företrädsemissionen. Bolaget har idag anmält sig 
för teckning av sina 15 miljoner teckningsrätter 
och har även direkt och via andra koncernbolag 
förvärvat ett större antal aktier över marknaden de 
senaste veckorna vilket gör att Capital Conquest 
nu blir nu ny huvudägare i Newton Nordic, säger 
Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). 
Newton har en mycket spännande produkt som 
ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att hjälpa 
Newtons möjligheter att realisera sin fulla 
marknadspotential.

Capital Conquest stärker sitt ägande i Newton
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har över 
marknad förvärvat ytterligare 2 071 722 aktier 
i Newton Nordic som är listad på First North 
Stockholm och stärker därmed sitt ägande 
som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar 
efter transaktionen totalt 3 451 458 aktier 

samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets 
teckning i den pågående företrädsemissionen 
(”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel 
om ca 12,68% om den aktuella företrädsemissionen 
blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital 
Conquest AB (publ).

Vi kommer som huvudägare i Newton Nordic 
ta vårt ägaransvar och ta en aktiv roll i bolaget 
i fortsättningen för att på bästa möjliga sätt 
öka värdet för samtliga aktieägare, säger Glenn 
Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Capital Conquest begär en extra bolagstämma i Newton
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag 
begärt hos styrelsen i Newton Nordic att den ska 
kalla till extra bolagsstämma för att genomföra 
val av styrelse. Bakgrunden till begäran är att 
Capital Conquest numera är den enskilt största 
aktieägaren i Newton Nordic med drygt 12 
procent av aktierna innan registrering av den nyss 
avslutade aktieemissionen och med drygt 17 
procent av aktierna sedan emissionen registrerats. 
Som ny huvudägare i Newton Nordic vill Capital 
Conquest delta i styrelsearbetet. Eftersom Capital 
Conquests aktieandel i Newton Nordic uppgår till 
lägst tio procent är Capital Conquest berättigat 
att med stöd av aktiebolagslagen få en kallelse till 
extra bolagsstämma utfärdad för att behandla ett 
särskilt ärende.

Därutöver har även bolaget direkt över marknaden 
förvärvat ytterligare 3 343 254 aktier i Newton 
Nordic som är listad på First North Stockholm 
och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya 
huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen 
totalt 6 794 712 aktier samt ytterligare 7 500 
000 aktier via bolagets teckning i den pågående 
företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket 
motsvarar en ägarandel om ca 16,55% om den 
aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, 
säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB 
(publ).

2020-07-01 / 2020-09-30
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VIKTIGA HÄNDELSER FÖR PERIODEN 2020-07-01 / 2020-09-30

Capital Conquest återkallar sin begäran om extra 
bolagstämma i Newton
Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag 
beslutat att återkalla sin begäran om en extra 
bolagstämma i Newton Nordic som är listat på 
First North Stockholm. 

Vi har haft samtal med Newtons VD och 
styrelseordförande och ser inte längre ingen 
anledning till att hålla en extra bolagstämma då vi 
har fullt för förtroende för både koncernledningen 
och den sittande styrelsen, säger Glenn Renhult, 
VD i Capital Conquest AB (publ).

Vi tycker Newton Nordic är ett spännande bolaget 
som har väldigt goda tillväxtmöjligheter. Bolaget 
har en attraktiv teknik och adresserar ett växande 
marknadsområde. 

Som större aktieägare i bolaget ser vi mycket 
fram emot dess tillväxtresa med både ökade 
intäkter och ett förbättrat rörelseresultat nu när 
bolaget får möjligheten att växla upp och ta nya 
marknadsandelar.

Capital Conquest vill på bästa möjliga sätt bidra 
till ledningens möjligheter att bygga Newton till ett 
framgångsrikt internationellt teknikbolag. Vi har 
ett brett kontaktnät och avser att vara engagerade 
i Newtons valberedning inför verksamhetsår 2021
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STAMAKTIEÄGARE AKTIEÄGARE PER 2020-09-30

Stamaktieägare A-aktier B-aktier Andel Röster

Hugo & Partner AB 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%

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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RISKFAKTORER

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.
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PORTFÖLJBOLAG

PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell is persistency. Whether 
developing new features or improved 
products, the PowerCell employees 
support solutions that go beyond the 
conventional to ensure that customers 
benefit from ingenious fuel cell 
technology.

Kortnamn: PCELL

ISIN: SE0006425815

Marknad: First North Stockholm

Bransch: Industri

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.

Kortnamn: BIGG B

ISIN: SE0002837955

Marknad: Onoterad

Bransch: Sjukvård

PolyPlank AB (publ)
Våra bullerplank är konstruerade för 
att klara trafikverkets alla krav för vind 
och snölaster. Vi kan tillhandahålla 
alla beräkningar och underlag som 
efterfrågas.  Våra skärmar är CE-
märkta. 

Kortnamn: POLY

ISIN: SE0005569290

Marknad: First North Stockholm

Bransch: Industri

Evolution Gaming Group AB (publ)
Our mission is to make operators 
successful and provide an excellent 
user experience for their end-users by 
offering a flawless and localised Live 
Casino into regulated markets, on all 
digital platforms for online and land-
based operators and their customers.

Kortnamn: EVO

ISIN: SE0012673267

Marknad: Large Cap Stockholm

Bransch: Konsument, cyklisk

ExpreS2ion Biotech Holding AB
We are a team of highly experienced 
scientists specialised in protein 
expression and purification; 
establishment of cell lines and 
processes based on a proprietary, 
non-viral Drosophila S2 cell expression 
system, ExpreS2.

Kortnamn: EXPRS2

ISIN: SE0008348262

Marknad: First North Stockholm

Bransch: Sjukvård

Odd Molly International AB
Odd Molly är ett svenskt bolag 
som designar, marknadsför och 
säljer mode av hög kvalitet för tjejer 
under varumärkena Odd Molly och 
Hunkydory.

Kortnamn: ODD

ISIN: SE0002017657

Marknad: Small Cap Stockholm

Bransch: Konsument, cyklisk

Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards är ett svenskt 
teknologiföretag, som utvecklar, låter 
producera och saluför komponenter 
och teknik för fingertrycksautentisering 
för främst smartphones, surfplattor, 
små persondatorer och smarta kort.

Kortnamn: FING B

ISIN: SE0008374250

Marknad: Mid Cap Stockholm

Bransch: Teknik
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PORTFÖLJBOLAG

Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical är ett 
läkemedelsbolag som utvecklar 
läkemedel inom human och veterinär 
onkologi. Bolagets viktigaste 
substans är den egenutvecklade 
plattformen XR-17 som förbättrar 
läkemedelssubstansers löslighet i 
kroppen.

Kortnamn: OASM

ISIN: SE0000722365

Marknad: Mid Cap Stockholm

Bransch: Sjukvård

TerraNet Holding AB
TerraNet grundades 2004 för att 
utveckla kommunikationslösningar 
vid bristande bredbandskapacitet i 
utvecklingsländer. 2018 renodlades 
verksamheten till att uteslutande 
fokusera på avancerat förarstöd och 
självkörande fordon.

Kortnamn: TERRNT B

ISIN: SE0009806045

Marknad: First North Stockholm

Bransch: Teknik
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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

RESULTATRÄKNING

2020-07-01 2019-07-01
2020-09-30 2019-09-30

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 366 240 623,08 105 606 972,34
Övriga rörelseintäkter 0,00 4 606 281,97
Summa rörelseintäkter 366 240 623,08 110 213 254,31

Rörelsekostnader
Inköp av aktier & värdepapper -356 447 943,58 -123 644 862,00
Inköp av tjänster från ett land utanför -552,87 -1 461,15
Inköp av tjänster från annat EU-land -2 427,00 -2 370,00
Förändring av lager av värdepapper -408 849,00 18 860 558,00
Personalkostnader -699 476,14 -2 251,50
Avskrivningar/Nedskrivningar -54 633,00 -52 650,00
Redovisning och administrationsavgifter 0,00 -117 606,43
Övriga externa kostnader -4 572 073,91 -421 720,96
Summa rörelsekostnader -362 185 955,50 -105 382 364,04
Resultat 4 054 667,58 4 830 890,27

Resultat från finansiella poster
Summa finansiella poster -1 681 350,70 10 954 819,31
Resultat efter finansiella poster 2 373 316,88 15 785 709,58

Resultat före skatt 2 373 316,88 15 785 709,58

Skatt 0,00 0,00
Summa skatt 0,00 0,00

Årets resultat 2 373 316,88 15 785 709,58
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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

BALANSRÄKNING

2020-07-01 2019-07-01
2020-09-30 2019-09-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 86 883 032,00 39 047 570,30

Omsättningstillgångar
Varulger m.m. 16 510 832,60 35 517 645,00
Kortfristiga fodringar 10 209 051,99 20 660 008,77
Kassa och bank 362 325,41 3 462 281,36
Summa omstättningstillgångar 27 082 210,00 59 639 935,13

Summa tillgångar 113 965 242,00 98 687 505,43

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Summa eget kapital -108 208 064,62 -61 218 542,22

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver -250 000,00 -

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0,00 -29 000 000,00

Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder -5 507 177,38 -8 468 963,21

Summa eget och främmande kapital -113 965 242,00 -98 687 505,43
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KASSAFLÖDESANALYS

2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31
Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar  4 054 667 5 209 3877 7 082 939
Återläggning avskrivningar  54 633 0 0
Finansiella inbetalningar  -   7 39 4691 7 642 516
Finansiella Utbetalningar -1 681 350 -2 982 480 -831 291
Skatt  -   -674 314 0

Förändring rörelsekapital
Förändring lager  51 712 076 -51 565 821 -32 454 055
Förändring fordringar  1 579 740 -9 194 349 -3 513 163
Förändring korfristiga skulder -826 964 -8 902 797 -4 605 265

Kassaflöde löpande verksamhet  54 892 802 -1 3831 193 -26 678 319

Finansieringsverksamhet
Nyemission  571 381 33 613 026 25 000 000
Emissionskostnader -238 250 -59 352 -505 858
Utdelningar  -   0 0
Långfristiga skulder -81 273 424 81 273 424 24 000 000

Kassaflöde finansieringsverksamhet -80 940 293 114 827 098 48 494 142

Investeringsverksamhet

Materiella anläggningstillgångar -54 633 -42 875 -47 875
Finansiella anläggningstillgångar  26 362 535 -98 760 764 -24 984 000
Omräkningsdifferens värdepapperskredit  54 630 -1 538 048 3 418 161

Kassaflöde investeringsverksamhet  26 362 532 -100 341 687 -21 613 714

Kassaflöde  315 041 -654 218 202 109
Ingående kassa  47 284 701 502 701 502
Utgående kassa  362 325 47 284 903 611
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Ej registrerat 
aktiekapital

Emissions-
kostnader

Balanserat 
resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång  26 366 352  7 046 830  32 439 651 -513 016 -12 599 386  52 761 186  105 501 617 

Nyemission  571 381  571 381 

Disp enl årsstämma  52 761 186 -52 761 186  -   

Överkursfond  -   

Emissionskostn -238 251 -238 251 

Omräkningsdiff  -   

Årets resultat  2 373 317  2 373 317 

Belopp vid årets utgång  26 366 352  7 046 830  33 011 032 -751 267  40 161 800  2 373 317  108 208 064 

Redovisningsprinciper och ekonomisk information för år 2020/2021
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, 20 november 2020



15

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är Capital Conquest AB (publ)

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämmas ska förutom i Stockholm kunna hållas i Göteborg 
och Karlstad.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt 
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra 
aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning, 
filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva 
applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildnings¬verksamhet inom IT 
tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor

§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000

Aktier skall kunna ges ut i fyra slag: A-akter, B-aktier, preferensaktier och preferensaktier B. Varje A-aktie 
har tio (10) röster och varje B-aktie, preferensaktie samt preferensaktie-B har en (1) röst.

Samtliga fyra aktieslag kan vardera ges ut till ett antal högst 100% av samtliga aktier.

Preferensaktierna ska, innan övriga aktier äger rätt till utdelning, för varje år ha företräde till utdelning 
om 1,70 kr därutöver medför Preferensaktierna ingen rätt till bolagets resultat. Upplöses bolaget skall, 
innan utskiftning sker, innehavare av preferensaktier ur bolagets behållna tillgångar erhålla vad som 
brustit i ovan angivna utdelning.

Efter att preferensaktierna erhållit utdelning enligt ovan ska Preferensaktie-B skall medföra företrädesrätt 
framför A-aktier och B-aktier till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med 6,75 kr per år samt 
rätt att, om under ett eller flera år sådan utdelning inte kunnat lämnas, av följande års utdelningsbara 
vinst erhålla vad som brustit, innan utdelning på A-aktier och B-aktier får ske. Upplöses bolaget skall, 
innan utskiftning sker, och efter att innehavare av preferensaktier ur bolagets behållna tillgångar 
erhålla vad som brustit i ovan angivna utdelning. innehavare av preferensaktier-B ur bolagets behållna 
tillgångar erhålla vad som brustit i ovan angivna utdelning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag 
(lika företrädesrätt). Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla 
aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolags-ordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

FASTSTÄLLD 2020-01-31ORG NR: 556934-3469
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§ 6 Inlösen av preferensaktier
Samtliga 38 750 preferensaktier utgivna hösten 2016 genom bolagsstämmobeslut 2016-09-22 ska av 
bolaget inlösas den 31 december 2021 till emissionskursen 20 kr.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie styrelseledamöter samt inga suppleanter. 
Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter på den årsstämma 
som hålls efter det fjärde alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska 
sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband 
med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om 
apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier 
mot annan betalning än pengar; minskning av aktie¬kapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av 
aktiebolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stäm¬man, dels 
göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen 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 och ombud behöver ej anmäla antalet biträden. 
Antalet biträden får vara högst två.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1/7 – 30/6

§ 12 Avstämningsförebehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).



Capital Conquest AB (publ)
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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


