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PROSPEKTET GODKÄNDES AV FINANSINSPEKTIONEN DEN 17 november 2022. 

Prospektet är giltigt i upp till 12 månader efter datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya 

omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämpligt när Prospektet inte längre är giltigt. 

 

NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE 

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

 

- Utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 5 december 2022, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare; 

eller 

- Sälja de erhållna uniträtterna som inte har utnyttjats senast den 30 november 2022. 

 

Notera att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. 

 

Distribution av detta prospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”. 
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VIKTIG INFORMATION 
 

Information till investerare 

Detta Prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, om högst 5 536 085 units, bestående av en 

(1) teckningsoption av serie 2022/2023 och en (1) teckningsoption av serie 2022/2024, som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Med 

”Empir Group” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget, Empir Group AB, org.nr 556313-5309, dotterbolag eller intressebolag till Empir Group. 

 

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om 

prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.   

 

För Prospektet och Företrädesemissionen gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet, Företrädesemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 

avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

 

Varken uniträtter i Företrädesemissionen, BTU eller teckningsoptioner som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities 

Act från 1933 i sin nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. 

Värdepapperen har inte rekommenderats av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. 

Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten eller tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen 

är en brottslig handling i USA. 

 

Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion 

där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Prospektet eller övrigt material hänförligt 

till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Företrädesemissionen enligt Prospektet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna 

i sådan jurisdiktion teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar 

av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varje 

investerare bör konsultera egna rådgivare innan utnyttjande av uniträtter eller förvärv av betalda tecknade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av villkoren i Prospektet. 

Investerare bör göra en självständig bedömning av rättsliga, skattemässiga, affärsmässiga, ekonomiska eller andra konsekvenser av sina investeringar. Investerare ska inte tolka 

innehållet i Prospektet som juridisk rådgivning, investeringsrådgivning eller skatterådgivning. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta åtgärder för att tillåta innehav 

eller distribution av Prospektet (eller något annat material relaterat till Företrädesemissionen) i länder där sådan distribution kan strida mot lag eller rättsliga krav.   

 

Presentation av finansiell information 

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i 

vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges har ingen information i Prospektet reviderats eller granskats av 

Bolagets revisor. 

 

Framtidsinriktad information och riskfaktorer 

Prospektet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Prospektet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser 

samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”ska”, ”vill”, ”bör” ”planerar”, 

”uppskattar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet vilka 

avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk 

och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka 

har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive 

Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, 

uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga 

jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter 

som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. 

 

Bolaget kan inte lämna några garantier såvitt avser riktigheten i de framtidsinriktade uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av några förutsedda 

utvecklingar. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden är det möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom kan 

framtidsinriktade uttalanden och prognoser som härrör från externa parters undersökningar som hänvisas till i Prospektet visa sig vara felaktiga. Faktorer som kan medverka 

att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framtidsinriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet 

”Riskfaktorer”, Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller 

någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Nasdaq Main Market Rulebook. 

Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs helt med förbehåll för de 

osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som finns på andra ställen i Prospektet, inklusive de i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

 

Bransch- och marknadsinformation 

Prospektet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, 

marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. 

 

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning 

i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och 

sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter 

inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är 

användbara för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och 

antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några 

oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av 

uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. 

 

Bolaget tar inte något ansvar för riktigheten i någon marknads- eller branschinformation i Prospektet. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part 

har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter 

utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande. 
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Företrädesrätt 

Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, i Empir Group berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående 

av en (1) teckningsoption av serie 2022/2023 och en (1) teckningsoption av serie 2022/2024. 

Teckningskurs 

0 kronor per unit. 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen 

17 november 2022. 

Teckningstid 

21 november 2022 – 5 december 2022. 

Handel med uniträtter 

21 november 2o22 – 30 november 2022. 

Handel med BTU 

Från och med den 21 november till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. 

Teckning med företrädesrätt 

Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningstiden. 

Teckning utan företrädesrätt 

Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Aqurat Fondkommission AB senast den 5 december 2022 på särskild anmälningssedel som 

kan erhållas från Empir Groups webbplats, www.empir.se, eller på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats, www.aqurat.se. Depåkunder hos 

förvaltare ska i stället anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren. 

 

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké 2022 9 februari 2023 

  



Sida 4 av 47 

SAMMANFATTNING 

(A) Introduktion och varning 

Inledning och varningar Sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera 

i värdepappren bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. 

Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. 

 

Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är 

kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 

kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt 

ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar 

därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra 

delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger 

nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. 

Emittenten Empir Group AB, org.nr 556313-5309, c/o iOffice, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm, med LEI-kod 

549300H1D6B81XZGWQ06 (”Bolaget”), erbjuder enligt detta prospekt (”Prospektet”) units, 

bestående av teckningsoptioner av serie 2022/2023 med ISIN-kod SE0019072521 och 

teckningsoptioner av serie 2022/2024 med ISIN-kod: SE0019072554. Bolaget nås på www.empir.se 

samt på telefon +46 (0)8 446 55 00 (informationen på Bolagets webbplats utgör inte en del av 

Prospektet såvida informationen inte införlivas i Prospektet genom hänvisning). 

Behörig myndighet Det är Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm som är behörig myndighet för ansökan 

om registrering och godkännande av Prospektet. Finansinspektionens telefonnummer är 08 40 89 

80 00 och Finansinspektionens e-post är prospekt@fi.se. Finansinspektionens webbplats är 

www.fi.se.  

 

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 17 november 2022. 

 

(B) Nyckelinformation om emittenten 

Vem är emittent av 

värdepapperen? 

Empir Group AB (publ), org.nr 556313-5309, med LEI-kod 549300H1D6B81XZGWQ06, är ett 

svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige vars verksamhet bedrivs i enlighet med svensk tillämplig 

lagstiftning, däribland aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).  

 

Empir Group är en svensk koncern bestående av ett dotterbolag och ett rörelsedrivande 

intressebolag, Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode"), som bedriver verksamhet inom 

digitaliseringsprocesser och som hjälper onoterade IT-bolag att växa. Xavi Solutionnodes aktier av 

serie B är noterade på NGM Nordic SME.  

 

Nedan visas Bolagets ägare som genom direkt eller indirekt ägande innehar mer än 5 procent av 

aktierna eller rösterna enligt uppgifter från Euroclear per den 30 september 2022 med för Bolaget 

därefter kända förändringar. 

 

 

Det finns ingen kontrollerande aktieägare och Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av 

enskild part. 

 

Bolagets styrelse består av följande fyra styrelseledamöter: Fredrik Crafoord (ordförande), Marcus 

Pettersson, Daniel Vargö och Henrik Stenström. 

 

Bolagets verkställande direktör är Marcus Pettersson. 

 

Bolagets revisor är KPMG AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, med Henrik Lind som huvudansvarig 

revisor. 

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier 

Andel 

aktier, % 

Andel 

röster, % 

Avanza Pension 0 1 401 635 25,3 22,4 

Fredrik 

Crafoord 

  0 952 431 17,2 15,19 

Stockfjord 

Invest AB 

40 345 300 000 6,15 11,22 

Övriga 41 135 2 800 539 51,35 51,19 

Summa 81 480 5 454 605 100 100 

mailto:prospekt@fi.se
http://www.fi.se/
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Finansiell nyckelinformation för 

emittenten 

Nedan presenteras ett urval av historisk finansiell nyckelinformation för Bolaget för 

räkenskapsåren 2020 och 2021 samt för perioden 1 januari – 30 september 2021 och perioden 1 

januari – 30 september 2022. 

 

Resultaträkning 

 

TSEK Helår 2021 

(reviderad

e siffror) 

Helår 2020 

(reviderade 

siffror) 

Jan-sep 

2022 (ej 

revidera

de 

siffror) 

Jan-sep 

2021 (ej 

reviderade 

siffror) 

Nettoomsättning 16 398 16 496 625 652 

Rörelseresultat -32 846 -41 257 -11 615 -10 346 

Periodens resultat 6 861 -21 936 -13 110 18 401 

Resultat per aktie, 

SEK  

1,24 -3,96 -2,41 3,32 

 

Balansräkning 

 

TSEK 31 

december 

2021 

(reviderad

e siffror) 

31 

december 

2020 

(reviderad

e siffror) 

Jan-sep 

2022 (ej 

reviderade 

siffror) 

Jan-sep 

2021 (ej 

reviderade 

siffror) 

Totala tillgångar 140 156 212 514 40 349 149 902 

Totalt eget kapital 96 094 113 386 35 287 106 097 

 

Kassaflödesanalys 

 

TSEK Helår 2021 

(reviderad

e siffror) 

Helår 2020 

(reviderad

e siffror) 

Jan-sep 

2022 (ej 

reviderade 

siffror) 

Jan-sep 

2021 (ej 

reviderad

e siffror) 

Löpande 

verksamheten 

-5 276 15 502 -10 337 -14 461 

Investeringsverk-

samheten 

55 993 -7 252 -7 911 46 477 

Finansieringsverk-

samheten 

-28 339 -12 525 -15 627 -27 467 

 

Nyckeltal 

 

 Helår 2021 

(reviderade 

siffror) 

Helår 2020 

(reviderade 

siffror) 

Jan-sep 

2022 (ej 

reviderad

e siffror) 

Jan-sep 

2021 (ej 

reviderade 

siffror) 

Resultat per aktie 

(SEK) 

1,24 -3,96 0,79 3,32 

Eget kapital per aktie 

(SEK) 

17,36 20,48 6,37 19,17 

Anställda medeltal, st 107 174 7 137 
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Underkonsulter, 

medeltal st 

8 18 1 10 

Sysselsatta (inklusive 

underkonsulter), 

medeltal, st 

115 192 8 147 

Anställda vid 

periodens slut, st 

18 164 0 19 

Sysselsatta (inklusive 

underkonsulter), vid 

periodens slut, st 

18 175 2 19 

Nettoomsättningstillv

äxt, % 

Neg Neg Neg Neg 

EBITDA-marginal, % Neg Neg Neg Neg 

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg 

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Neg 

Soliditet, % 68,7 53,4 87,4 70,7 

Nettokassa, TSEK 56 206 21 988 22 524 38 377 

Disponibla likvida 

medel, TSEK 

56 206 48 128 22 524 38 377 

 

Empir Group har avyttrat aktier i följande dotter- och intressebolag under perioden från med den 

1 januari 2021 till och med dagen för Prospektet.  

 

1. Advoco Communication 

2. Frontnode 

3. Xavi Solutionnode 

4. Nodebis Applications 

 

Från och med det första kvartalet 2021 redovisas Advoco Communication och Frontnode som 

avyttrad verksamhet. Från och med det tredje kvartalet 2021 redovisas Xavi Solutionnode som 

avyttrad verksamhet. Från och med det första kvartalet 2022 redovisas Nodebis Applications som 

avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen i Empir Groups resultaträkning har räknats om så att den 

avyttrade verksamheten presenteras separat från kvarvarande verksamhet.  

Specifika nyckelrisker för 

emittenten 

Nedan presenteras de mest väsentliga riskfaktorerna som är specifika för Bolaget. 

 

Risker relaterade till Empir Groups förvärvsstrategi 

Risker relaterade till eventuella målbolag som Empir Group kan komma att förvärva kan inte 

utvärderas i dagsläget 

Empir Group är inte begränsat till att förvärva en viss typ av målbolag, och Bolaget har ännu inte 

identifierat något specifikt potentiellt målbolag. Följaktligen finns det i dagsläget ingen 

information utifrån vilken investerare kan utvärdera eventuella risker i ett potentiellt målbolag 

som kan komma att påverka målbolagets, och följaktligen aven Empir Groups, framtida resultat. 

Förutsatt att Bolaget genomfor ett förvärv kommer de risker som finns i målbolaget, eller som ar 

relaterade till den typen av verksamhet som målbolaget bedriver, aven att bli relevanta för Bolaget 

och dess aktieägare vid den relevanta tidpunkten. Även om Bolaget kommer att analysera och 

utvärdera risker i potentiella målbolag innan ett eventuellt förvärv genomförs är det möjligt att 

dessa risker visar sig vara mer väsentliga än vad som förutsetts eller att vissa risker inte identifieras 

alternativt uppstår vid ett senare tillfälle. 

 

Olika riskerar mer eller mindre framträdande i olika sektorer. Empir Group är enligt sin strategi 

inte begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer utan 

ett förvärv skulle till exempel kunna göras inom healthcare/medtech eller andra 

digitaliseringstjänster eller någon annan bransch som är exponerad mot regulatoriska risker 

alternativt inom till exempel konsument/retail som är en bransch som varit särskilt utsatt för risker 

relaterade till COVID-19 pandemin samt den digitala transformeringen i samhället. Riskbilden 

kopplad till Empir Group kommer således delvis att styras av i vilken sektor Empir Group genomför 

ett förvärv och delvis av mer bolagsspecifika risker. Det förhållandet att det inte i dagsläget är 

möjligt att utvärdera riskerna relaterade till bolag Empir Group kan komma att förvärva kan göra 

en investering i Empir Group mer svårbedömd. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Det finns en risk att Empir Groups 

resultat och finansiella ställning påverkas negativt för det fall risker relaterade till eventuella 

målbolag materialiseras. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en medel effekt på 

Empir Group.  
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Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Risker relaterade till innehavet av aktier i Xavi Solutionnode 

Företagsförvärv 

Xavi Solutionnodes har som strategi att bland annat förvärva och utveckla IT-

konsultverksamheter. Xavi Solutionnodes förvärvade i juni 2021 samtliga aktier i Racasse AB och i 

november 2021 samtliga aktier i Designnode AB. Xavi Solutionnode kan komma att genomföra 

ytterligare förvärv av bolag eller verksamheter i framtiden. Förvärv av företag, inklusive förvärven 

av Racasse AB och Designnode AB, är förenade med osäkerheter och risker. Dessa risker inkluderar 

bland annat mer eller mindre kända bolagsspecifika risker, ett behov av rörelsefinansiering och att 

kunder eller nyckelpersoner beslutar sig för att lämna det förvärvade företaget. Vidare kan tillväxt 

genom förvärv utgöra en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och 

teknologi och att förväntade synergier inte realiseras. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Förvärvsrelaterade risker kan komma 

att få negativ inverkan på Xavi Solutionnodes resultat och finansiella ställning, vilket i sin tur skulle 

kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier i Xavi Solutionnode. För 

det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en stor effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Framtida kapitalbehov  

Historiskt har Xavi Solutionnode varit ägar- och institutionsfinansierat. Det finns en risk att Xavi 

Solutionnode genom verksamheten inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera 

den fortsatta verksamheten på egen hand och det finns därmed risk för att Xavi Solutionnode 

hamnar i finansiellt trångmål. Xavi Solutionnode har under det senaste året genomfört emissioner 

som tillfört Bolaget cirka 61 MSEK inklusive överkurs och före emissionskostnader, till följd av att 

Xavi Solutionnode behövt kapitaltillskott. Det finns en risk att Xavi Solutionnode även i framtiden 

kan komma att tvingas söka nytt externt kapital. Det finns en risk att Xavi Solutionnode då inte 

kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för 

befintliga aktieägare, ofördelaktiga villkor.  

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Ett misslyckande med att erhålla 

ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Xavi Solutionnode måste skjuta upp, dra 

ner på, eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av 

Empir Groups innehav av aktier i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det 

kunna få en medel effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Konjunkturpåverkan  

Xavi Solutionnodes försäljning är till stor del relaterad till den allmänna efterfrågan av de 

konsulttjänster inom IT-området som Xavi Solutionnode tillhandahåller. Efterfrågan på Xavi 

Solutionnodes tjänster är beroende av det allmänna konjunkturläget inom de segment och 

sektorer till vilka Xavi Solutionnodes erbjudande riktar sig till, vilket i sin tur påverkas av 

makroekonomiska faktorer, däribland tillväxttakten i den globala ekonomin, 

valutakursfluktuationer, tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder, råvarupriser och 

inflation. 

 

Efterfrågan på Xavi Solutionnodes tjänster är vidare beroende av marknadsförhållanden och 

drivkrafter som kan vara mer eller mindre specifika för Xavi Solutionnodes olika affärsområden. 

Exempelvis finns det en risk för allmän osäkerhet kring det kommande konjunkturella läget samt 

en risk att Xavi Solutionnodes kunder kortsiktigt prioriterar omedelbara praktiska problem i sina 

verksamheter och ägnar mindre uppmärksamhet åt långsiktiga utvecklingsprojekt. 

 

Det finns en risk att ett försämrat konjunkturläge påverkar Xavi Solutionnode kunders 

inköpsbeteenden, produktionsnivåer, investeringsplaner och finansiella förmåga och leder till 

försämrad tillgång till, och därmed villkor för, finansiering för de kunder och sektorer till vilka 

Xavi Solutionnode erbjuder sina tjänster.  

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Efterfrågan på Xavi Solutionnodes 

tjänster är konjunkturberoende och kan förväntas variera under olika konjunkturlägen, vilket kan 

påverka Xavi Solutionnodes verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning negativt, vilket i sin 

tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier i Xavi 

Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en medel effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

(C) Nyckelinformation om värdepappren 
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Värdepapperens viktigaste 

egenskaper  

De värdepapper som erbjuds till allmänheten enligt Prospektet är units bestående av vederlagsfria 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 och serie 2022/2024 i Empir Group. Betald Tecknad Unit 

(BTU) har ISIN-kod SE0019072547, uniträtter har ISIN-kod SE0019072539, teckningsoptioner av 

serie 2022/2023 har ISIN-kod: SE0019072521 och teckningsoptioner av serie 2022/2024 har ISIN-

kod SE0019072554. 

 

Bolaget har två aktieslag; aktier av serie A, som inte är noterade och aktier av serie B, som är 

noterade på Nasdaq Stockholm med ISIN-kod: SE0010769182 och går under beteckningen EMPIR 

B. Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för Prospektet till 5 536 085 SEK fördelat på totalt 5 536 

085 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Aktier av serie A berättigar till en röst per aktie 

och aktier av serie B berättigar till en tiondels röst per aktie. Aktier av serie A kan på begäran av 

ägaren omvandlas till aktier av serie B. 

 

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt 

överskott vid likvidation. 

 

Varje aktie av visst slag ger även aktieägare företrädesrätt i förhållande till det antalet aktier de 

äger vid nyemission av aktier av samma slag eller av, teckningsoptioner eller konvertibler 

berättigande till teckning av aktier av samma slag. Vid nyemission av aktier av endast ett slag, eller 

av teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till teckning av endast ett slag, har aktier av 

serie A och aktier av serie B lika företrädesrätt. 

 

Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. 

 

Empir Group har inte antagit någon utdelningspolicy. Empir Group har genomfört utdelningar om 

totalt cirka 7,6 SEK per aktie för räkenskapsåret 2021. 

Var kommer värdepapperen att 

handlas? 

De teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 2022/2024 som 

Företrädesemissionen avser är planerade att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som 

möjligt efter att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket. Teckningsoptionerna 

beräknas registreras vid Bolagsverket vecka 50 2022. 

Vilka nyckelrisker är specifika för 

värdepapperen? 

Värdepapperen som erbjuds inom ramen för Företrädesemissionen är föremål för följande 

specifika nyckelrisker. 

 

Volatil aktiekurs 

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att värdet på investeringen kan gå ned. 

Det finns en risk att Bolagets aktiekurs kommer att falla, bland annat på grund av 

Företrädesemissionen i Bolaget. Empir Groups aktiekurs har varit volatil sedan Bolagets B-aktie 

noterades på Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari – 30 september 2022 har Bolagets 

aktiekurs uppgått till lägst 9,5 SEK och högst 24,5 SEK. Det pris som aktierna handlas till och det 

pris till vilket investerare kan genomföra sin investering påverkas av ett flertal faktorer, varav några 

är specifika för Empir Group och dess verksamhet medan andra är generella för noterade och 

listade bolag. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Empir 

Group leder till en aktiv handel med aktierna eller hur handeln med aktierna kommer att fungera 

framledes. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära 

svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Vidare föreligger det även en risk att den fastställda 

teckningskursen för respektive teckningsoption som emitteras genom Företrädesemissionen, på 

grund av aktiekursens volatilitet, inte är förmånlig för investeraren om aktiens kurs understiger 

teckningsoptionernas teckningskurs under utnyttjandeperioden. 

 

(D) Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten 

På vilka villkor och enligt vilken 

tidsplan kan jag investera i detta 

värdepapper? 

Företrädesemissionen 

Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Empir Group. Allmänheten ges inte rätt 

att teckna units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Units i Företrädesemissionen 

emitteras vederlagsfritt. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 17 

november 2022. 

 

Varje aktieägare i Empir Group är berättigad till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till 

teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie 2022/2023 samt en (1) 

teckningsoption av serie 2022/2024. 

 

Företrädesemissionen omfattar högst 5 536 085 units och omfattar således totalt högst 5 536 085 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 och högst 5 536 085 teckningsoptioner av serie 2022/2024. 

 

Teckningsoptionerna 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid 

teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 uppgår till 70 procent av den 

volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 14 

augusti 2023 till och med den 25 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 30 SEK. 

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2024 uppgår 

till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från 
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och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 

35 SEK. 

 

Teckningskurs 

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen är således 0,00 SEK varför ingen betalning 

för tecknade units sker. Courtage utgår ej. 

 

Teckningstid 

Teckning av units ska ske från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. 

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 

Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från 

Euroclear. Styrelsen i Empir Group förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell 

förlängning kommer att offentliggöras av Empir Group genom pressmeddelande senast den 5 

december 2022. 

 

Anmälan om teckning av units 

Teckning av units ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som ska vara 

Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast den 5 december 2022. Observera att anmälan är 

bindande. 

 

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande som 

planeras att offentliggöras omkring den 7 december 2022. 

  

Utspädning 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 

utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med högst 5 536 085, från 

5 536 085 till 11 072 170, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 553 608,5, från 626 940,5 till 

1 180 549, innebärande en utspädning om cirka 50 procent av antalet aktier och cirka 47 procent 

av antalet röster i Bolaget. 

 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2024 

utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med högst 5 536 085, från 

11 072 170 till 16 608 255, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 553 608,5, från 1 180 549 till 

1 734 157,5, innebärande en utspädning om cirka 33 procent av antalet aktier och cirka 32 procent 

av antalet röster i Bolaget (under antagande att samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 

utnyttjas för teckning av aktier). 

Varför upprättas detta prospekt? Empir Group är en svensk koncern bestående av ett dotterbolag och ett rörelsedrivande 

intressebolag, Xavi Solutionnode AB (publ), som bedriver verksamhet inom 

digitaliseringsprocesser och som hjälper onoterade IT-bolag att växa. Xavi Solutionnodes aktier av 

serie B är noterade på NGM Nordic SME. Empir Groups strategi ligger fast att växa genom att 

förvärva flera verksamhetsdrivande i IT-bolag. Tack vare de senaste årens renodling, fokusering 

och inte minst de åtgärder Empir Group kommunicerat 2022 står Empir Group väl rustat med en 

acceptabel kassa, innehavet av intressebolaget samt en aktie noterad på reglerad marknad.  

 

Empir Groups investeringsstrategi är att identifiera och genomföra förvärv av IT-bolag i en bred 

förståelse av digitaliseringsprocesserna som pågår i samhället och som kan skapa värde för 

aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, högkvalitativa företag 

som verkar på marknader med stor potential eller på en nischmarknad där målbolaget har eller 

kan förväntas nå en ledande position.  

 

Genom Företrädesemissionen ges befintliga aktieägare en möjlighet att delta i finansieringen av 

framtida förvärv och delvis kompenseras för eventuell utspädning av aktieinnehavet som förvärv 

kan medföra. Emissionslikviden kommer att användas för att säkerställa finansiering av framtida 

förvärv samt därmed ett utökat behov av rörelsekapital för koncernen. 

 

Bolaget genomför en vederlagsfri företrädesemission av units bestående av teckningsoptioner av 

serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 2022/2024. Teckningsoptioner av serie 2022/2023 

som emitteras genom Företrädesemissionen, kan under perioden från och med den 1 september 

2023 till och med den 30 september 2023, om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga 

teckningsoptioner utnyttjas, tillföra Empir Group högst cirka 166 MSEK (före emissionskostnader). 

Teckningsoptioner av serie 2022/2024 som emitteras genom Företrädesemissionen kan under 

perioden från och med den 4 mars 2024 till och med den 31 mars 2024, om Företrädesemissionen 

fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillföra Empir Group högst cirka 194 MSEK 

(före emissionskostnader). Emissionskostnaderna uppgår vid fulltecknad Företrädesemission 

samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 

2022/2024 till cirka 1,2 MSEK. 

 

Teckningsoptioner av serie 2022/2023 

Empir Group har för avsikt att använda nettolikviden om lägst cirka 5 MSEK och högst cirka 165 

MSEK (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av 

serie 2022/2023 utnyttjas) till följande ändamål, ordnade efter prioritet: 
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1. Finansiering av framtida förvärv (cirka 75 procent) 

2. Utökat rörelsekapital (cirka 25 procent) 

 

Teckningsoptioner av serie 2022/2024 

Empir Group har för avsikt att använda nettolikviden om lägst cirka 5 MSEK och högst cirka 193 

MSEK (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av 

serie 2022/2024 utnyttjas) till följande ändamål, ordnade efter prioritet: 

 

1. Finansiering av framtida förvärv (cirka 75 procent) 

2. Utökat rörelsekapital (cirka 25 procent) 

 

Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Empir Group i samband med Företrädesemissionen. 

Advokatfirman Schjødt kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget. 
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RISKFAKTORER 

En investering i Empir Groups värdepapper innebär olika risker. Detta avsnitt innehåller 

beskrivningar av de risker och viktiga omständigheter som Empir Group anser är väsentliga 

för Empir Groups verksamhet och framtida utveckling. Riskerna är hänförliga till Empir 

Groups verksamhet, bransch och marknad, legala och regulatoriska förhållanden samt Empir 

Groups aktier. Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som beskrivs i det 

nedanstående, men även all övrig information i detta Prospekt, före en investering i Empir 

Group. 

 

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 

(prospektförordningen) är de risker som Empir Group beskriver i detta avsnitt begränsade till 

sådana risker som är specifika för Empir Group eller Empir Groups värdepapper och som är 

väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Beskrivningarna i detta avsnitt är 

baserade på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. Det sätt på vilket 

Empir Group påverkas av varje riskfaktor beskrivs genom att utvärdera väsentlighetsgraden 

av varje riskfaktor, baserat på hur sannolik den är och den förväntade omfattningen av dess 

negativa effekter. För detta ändamål redovisas väsentligheten genom en gradering av 

sannolikheten på en kvalitativ skala med beteckningarna ”låg”, ”medel” eller ”hög” och en 

gradering av den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på en kvalitativ skala med 

beteckningarna ”liten”, ”medel” eller ”stor”. 

 

Risker relaterade till Empir Groups förvärvsstrategi  

Risker relaterade till eventuella målbolag som Empir Group kan komma att förvärva kan 

inte utvärderas i dagsläget 

Empir Group är inte begränsat till att förvärva en viss typ av målbolag, och Bolaget har ännu 

inte identifierat något specifikt potentiellt målbolag. Följaktligen finns det i dagsläget ingen 

information utifrån vilken investerare kan utvärdera eventuella risker i ett potentiellt 

målbolag som kan komma att påverka målbolagets, och följaktligen även Empir Groups, 

framtida resultat. Förutsatt att Bolaget genomfor ett förvärv kommer de risker som finns i 

målbolaget, eller som är relaterade till den typen av verksamhet som målbolaget bedriver, 

aven att bli relevanta for Bolaget och dess aktieägare vid den relevanta tidpunkten. Även om 

Bolaget kommer att analysera och utvärdera risker i potentiella målbolag innan ett 

eventuellt förvärv genomfors är det möjligt att dessa risker visar sig vara mer väsentliga än 

vad som förutsetts eller att vissa risker inte identifieras alternativt uppstår vid ett senare 

tillfälle. 

 

Olika risker är mer eller mindre framträdande i olika sektorer. Empir Group är enligt sin 

strategi inte begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller 

sektorer utan ett förvärv skulle till exempel kunna göras inom healthcare/medtech eller 

andra digitaliseringstjänster eller någon annan bransch som är exponerad mot regulatoriska 

risker alternativt inom till exempel konsument/retail som är en bransch som varit särskilt 

utsatt for risker relaterade till COVID-19 pandemin samt den digitala transformeringen i 

samhället. Riskbilden kopplad till Empir Group kommer således delvis att styras av i vilken 

sektor Empir Group genomfor ett förvärv och delvis av mer bolagsspecifika risker. Det 

förhållandet att det inte i dagsläget är möjligt att utvärdera riskerna relaterade till bolag 

Empir Group kan komma att förvärva kan göra en investering i Empir Group mer 

svårbedömd. 
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Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Det finns en risk att Empir 

Groups resultat och finansiella ställning påverkas negativt för det fall risker relaterade till 

eventuella målbolag materialiseras. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en 

medel effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Empir Group är exponerat mot förvärvsrelaterade risker 

Empir Group har historiskt genomfört en rad bolagsförvärv, vilket även är aktuellt framgent. 

Att genomföra bolagsförvärv är ofta en omfattande och komplicerad process som innefattar 

kostnader for till exempel finansiering samt finansiella, legala och andra rådgivare. En stor 

del av sådana kostnader belastar Bolaget aven om ett förvärva olika anledningar inte kan 

fullföljas. Det finns en risk att Empir Group ådrar sig stora kostnader även om planerade 

förvärv inte kan genomföras, varvid Empir Group inte tillförs något värde, vilket i sin tur får 

en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella stallning. 

 

Bolagsförvärv är vidare förenade med stora risker i förhållande till det förvärvade bolaget. 

Empir Group kommer att genomföra noggrann finansiell, legal och kommersiell granskning 

av potentiella målbolag, men det finns en risk att potentiella eller faktiska exponeringar inte 

upptäcks i samband med en sådan granskning, vilket kan orsaka framtida förluster för 

målbolaget och/eller Empir Group och därmed påverka Empir Groups resultat och 

finansiella ställning negativt efter ett genomfört förvärv. Målbolaget kan drabbas av till 

exempel regulatoriska problem, ökad konkurrens, kundförluster eller oförutsedda 

kostnader efter förvärvets genomförande. Det finns en risk att Empir Group inte kan få 

ersättning från säljaren for sådana kostnader, till exempel på grund av avtalsmässiga eller 

legala begränsningar. Sådana händelser kan således få negativa konsekvenser for Empir 

Group framtida utveckling, renommé, finansiella stallning och resultat. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Det finns en risk att Empir 

Groups resultat och finansiella ställning påverkas negativt för det fall risker relaterade till 

förvärv materialiseras. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en medel effekt 

på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är låg. 

 

Risker relaterade till innehavet av aktier i Xavi Solutionnode 

Företagsförvärv 

Xavi Solutionnodes har som strategi att bland annat förvärva och utveckla IT-

konsultverksamheter. Xavi Solutionnodes förvärvade i juni 2021 samtliga aktier i Racasse AB 

och i november 2021 samtliga aktier i Designnode AB. Xavi Solutionnode kan komma att 

genomföra ytterligare förvärv av bolag eller verksamheter i framtiden. Förvärv av företag, 

inklusive förvärven av Racasse AB och Designnode AB, är förenade med osäkerheter och 

risker. Dessa risker inkluderar bland annat mer eller mindre kända bolagsspecifika risker, 

ett behov av rörelsefinansiering och att kunder eller nyckelpersoner beslutar sig för att 

lämna det förvärvade företaget. Vidare kan tillväxt genom förvärv utgöra en risk på grund 
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av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och teknologi och att förväntade 

synergier inte realiseras. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Förvärvsrelaterade risker kan 

komma att få negativ inverkan på Xavi Solutionnodes resultat och finansiella ställning, 

vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier 

i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en stor effekt på 

Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Framtida kapitalbehov  

Historiskt har Xavi Solutionnode varit ägar- och institutionsfinansierat. Det finns en risk att 

Xavi Solutionnode genom verksamheten inte kommer att generera tillräckliga medel för att 

finansiera den fortsatta verksamheten på egen hand och det finns därmed risk för att Xavi 

Solutionnode hamnar i finansiellt trångmål. Xavi Solutionnode har under det senaste året 

genomfört emissioner som tillfört Bolaget cirka 61 MSEK inklusive överkurs och före 

emissionskostnader, till följd av att Xavi Solutionnode behövt kapitaltillskott. Det finns en 

risk att Xavi Solutionnode även i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital. 

Det finns en risk att Xavi Solutionnode då inte kommer att kunna erhålla nödvändig 

finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, 

ofördelaktiga villkor.  

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Ett misslyckande med att 

erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Xavi Solutionnode måste 

skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ 

effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna 

realiseras bedöms det kunna få en medel effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Konjunkturpåverkan  

Xavi Solutionnodes försäljning är till stor del relaterad till den allmänna efterfrågan av de 

konsulttjänster inom IT-området som Xavi Solutionnode tillhandahåller. Efterfrågan på 

Xavi Solutionnodes tjänster är beroende av det allmänna konjunkturläget inom de segment 

och sektorer till vilka Xavi Solutionnodes erbjudande riktar sig till, vilket i sin tur påverkas 

av makroekonomiska faktorer, däribland tillväxttakten i den globala ekonomin, 

valutakursfluktuationer, tullar och andra globala handelsbegränsande åtgärder, 

råvarupriser och inflation. 

 

Efterfrågan på Xavi Solutionnodes tjänster är vidare beroende av marknadsförhållanden och 

drivkrafter som kan vara mer eller mindre specifika för Xavi Solutionnodes olika 

affärsområden. Exempelvis finns det en risk för allmän osäkerhet kring det kommande 

konjunkturella läget samt en risk att Xavi Solutionnodes kunder kortsiktigt prioriterar 

omedelbara praktiska problem i sina verksamheter och ägnar mindre uppmärksamhet åt 

långsiktiga utvecklingsprojekt. 
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Det finns en risk att ett försämrat konjunkturläge påverkar Xavi Solutionnode kunders 

inköpsbeteenden, produktionsnivåer, investeringsplaner och finansiella förmåga och leder 

till försämrad tillgång till, och därmed villkor för, finansiering för de kunder och sektorer 

till vilka Xavi Solutionnode erbjuder sina tjänster.  

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Efterfrågan på Xavi 

Solutionnodes tjänster är konjunkturberoende och kan förväntas variera under olika 

konjunkturlägen, vilket kan påverka Xavi Solutionnodes verksamhet, lönsamhet och 

finansiella ställning negativt, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av 

Empir Groups innehav av aktier i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms 

det kunna få en medel effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Marknadsutveckling 

Xavi Solutionnode med sin IT-konsultverksamhet, Frontwalker Group, erbjuder resurs- och 

kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser samt tjänster för 

bemanning av IT-support i sitt bolag Tavana IT. Xavi Solutionnodes kunders preferenser 

kan påverkas av nya regler och förordningar som lagstadgas både nationellt och globalt. Det 

finns en risk att nya regler och förordningar, helt eller delvis, begränsar möjligheten att 

använda Xavi Solutionnodes tjänster och/eller produkter. Vidare finns det en risk att nya 

regler medför att vissa tjänster och/eller produkter kräver en omfattande uppföljning och 

utvärdering för regelefterlevnad. Exempelvis skulle nya regler och förordningar avseende 

offentligt upphandlade IT-tjänster kunna ha en negativ effekt på efterfrågan av Xavi 

Solutionnodes tjänster. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Det finns en risk att Xavi 

Solutionnode inte kan utveckla eller anpassa sitt erbjudande och hålla jämna steg med 

marknaden, vilket kan påverka Xavi Solutionnodes resultat och finansiella ställning 

negativt, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav 

av aktier i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en medel 

effekt på Empir Group. 

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Konkurrens och prispress 

Xavi Solutionnode konkurrerar med ett stort antal små och stora inhemska samt utländska 

företag som är aktiva på den svenska IT-marknaden, däribland CGI, Tieto, Capgemini, 

KnowIT. Konkurrensen ökar både från nya bemanningsföretag och från IT-konsultbolag, 

vilket trots volymtillväxt i branschen leder till viss prispress. Konkurrensen ökar också från 

så kallade nearshoring- och offshoringbolag, det vill säga bolag som förlägger delar av eller 

hela projekt i låglöneländer. En omfattande satsning från en konkurrent inom det område 

som Xavi Solutionnode verkar skulle kunna leda till försämrad omsättning och lägre 

marginaler. Vidare kan några av Xavi Solutionnodes konkurrenter inneha större 

marknadsandelar inom specifika marknader eller besitta större finansiella och andra 

resurser, vilket kan innebära att konkurrenterna är bättre rustade att anpassa sig till 
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förändringar i marknaden. Konkurrenter kan därutöver även ha större möjligheter än 

Bolaget att expandera till nya marknader. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Konkurrens kan leda till att Xavi 

Solutionnodes marknadsandel minskar, vilket kan påverka Xavi Solutionnodes tillväxt 

negativt, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav 

av aktier i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en medel 

effekt på Empir Group.  

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är medel. 

 

Decentralisering och beroende av nyckelpersoner och rekrytering 

Varje enhet i Xavi Solutionnode har ett enskilt ansvar för kunder, försäljning, personal och 

resultat. Således är Xavi Solutionnode beroende av de relevanta nyckelpersonerna i 

respektive dotterbolag. Skulle Xavi Solutionnode misslyckas med att behålla sådana 

personer och/eller misslyckas med att rekrytera sådana nyckelpersoner kan det få negativa 

konsekvenser för Xavi Solutionnodes avkastning. Det finns även en risk att anställda i 

Bolaget kan komma att börja arbeta hos konkurrenter eller starta upp egen konkurrerande 

verksamhet, vilket kan ha en negativ påverkan på Xavi Solutionnodes resultat och finansiella 

ställning. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Missnöjd personal och hög 

personalomsättning kan leda till ökade kostnader, sämre kundrelationer och minskad intern 

effektivitet som kan resultera i sämre lönsamhet, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ 

effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier i Xavi Solutionnode.  För det fall riskerna 

realiseras bedöms det kunna få en medel effekt på Empir Group. 

 

Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är låg. 

 

Avtal inom den offentliga sektorn kan påverkas av politiska och administrativa beslut 

Offentlig sektor är ett viktigt kundsegment för Xavi Solutionnodes intressebolag, 

Frontwalker Group (26 procent av försäljningen 2021). Xavi Solutionnodes verksamhet inom 

offentlig sektor kan påverkas av politiska och administrativa beslut rörande nivåerna på 

offentliga utgifter och den allmänna opinionen vad gäller outsourcing i allmänhet. I vissa 

fall kan avtal inom den offentliga sektorn på grund av tillämpliga bestämmelser, såsom EU:s 

upphandlingsregler, innehålla vissa villkor som inte är lika flexibla som jämförbara avtal 

inom den privata sektorn, exempelvis rörande prissättning, avtalslängd, användning av 

underleverantörer och möjligheten att överföra fordringar. Intresset av att minska de 

offentliga utgifterna i samband med lågkonjunktur kan resultera i ett ökat fokus på 

prissättning av avtal inom den offentliga sektorn. 

 

Omfattning av de negativa effekterna om riskerna realiseras: Ett överdrivet fokus på priset 

som parameter för utvärdering av anbud inom den offentliga sektorn skulle kunna påverka 

Xavi Solutionnodes förmåga att behålla eller utöka verksamheten inom offentlig sektor, 

vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt på värdet av Empir Groups innehav av aktier 

i Xavi Solutionnode. För det fall riskerna realiseras bedöms det kunna få en liten effekt på 

Empir Group. 
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Sannolikhet för att riskerna realiseras: Sannolikheten att riskerna realiseras är låg. 

 

Risker hänförliga till aktierna och Företrädesemissionen 

Volatil aktiekurs 

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att värdet på investeringen kan 

gå ned. Det finns en risk att Bolagets aktiekurs kommer att falla, bland annat på grund av 

Företrädesemissionen i Bolaget. Empir Groups aktiekurs har varit volatil sedan Bolagets B-

aktie noterades på Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari – 30 september 2022 har 

Bolagets aktiekurs uppgått till lägst 9,5 SEK och högst 24,5 SEK. Det pris som aktierna 

handlas till och det pris till vilket investerare kan genomföra sin investering påverkas av ett 

flertal faktorer, varav några är specifika för Empir Group och dess verksamhet medan andra 

är generella för noterade och listade bolag. Det är inte möjligt att förutse i vilken 

utsträckning investerarnas intresse i Empir Group leder till en aktiv handel med aktierna 

eller hur handeln med aktierna kommer att fungera framledes. Om en aktiv och likvid 

handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att 

sälja sina aktier. Vidare föreligger det även en risk att den fastställda teckningskursen för 

respektive teckningsoption som emitteras genom Företrädesemissionen, på grund av 

aktiekursens volatilitet, inte är förmånlig för investeraren om aktiens kurs understiger 

teckningsoptionernas teckningskurs under utnyttjandeperioden. 

 

Bestämmande inflytande från stora aktieägare  

Om huvudaktieägarna agerar i samförstånd kommer de att ha ett betydande inflytande över 

Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Det finns en 

risk att sådant inflytande kan komma att stärkas genom Företrädesemissionen och att 

minoritetsaktieägare får mindre inflytande i Bolagets verksamhet. Denna koncentration av 

ägandet kan vara till nackdel för övriga aktieägare. Det finns en risk att de större 

aktieägarnas intressen kan avvika från eller konkurrera med Bolagets eller andra aktieägare 

intressen och därmed att de större aktieägarna kan komma att utöva sitt inflytande över 

Bolaget på ett sätt som inte överensstämmer med övriga aktieägares intressen.  

 

Risker förknippade med Företrädesemissionen 

Bolagets Företrädesemission av units innebär att befintliga aktieägare, som huvudregel, har 

företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt aktieinnehav vid tidpunkten för 

emissionen. Det finns en risk att handeln i uniträtter kommer att vara begränsad. En 

begränsad handel i uniträtter kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina 

uniträtter och därigenom innebära att innehavaren inte kan ekonomiskt kompensera sig för 

den utspädning som Företrädesemissionen innebär. 

 

Aktieägare i vissa andra länder kan vara föremål för inskränkningar som förhindrar dem från 

att delta i Företrädesemissionen, eller så kan deras deltagande på annat sätt vara försvårat 

eller begränsat. Innehavare som har rätt att teckna units men som inte deltar i 

Företrädesemission före utgången av teckningsperioden kommer gå miste om rätten att 

teckna units. Ingen kompensation kommer utgå till aktieägare vars uniträtter förfaller.  
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Aktieägare i jurisdiktioner utanför Sverige som är förhindrade att företrädesvis teckna nya 

units i aktuell Företrädesemission och aktieägare som går miste om rätten att teckna units 

riskerar att deras innehav av aktier och röster i Bolaget kommer bli utspädda, vilket kan leda 

till att deras innehav minskar i värde. 
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Empir Group är en svensk koncern bestående av ett dotterbolag och ett rörelsedrivande 

intressebolag, Xavi Solutionnode AB (publ), som bedriver verksamhet inom 

digitaliseringsprocesser och som hjälper onoterade IT-bolag att växa. Xavi Solutionnodes 

aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Empir Groups strategi ligger fast att växa 

genom att förvärva flera verksamhetsdrivande i IT-bolag. Tack vare de senaste årens 

renodling, fokusering och inte minst de åtgärder Empir Group kommunicerat 2022 står 

Empir Group väl rustat med en acceptabel kassa, innehavet av intressebolaget samt en aktie 

noterad på en reglerad marknad.  

 

Empir Groups investeringsstrategi är att identifiera och genomföra förvärv av IT-bolag i en 

bred förståelse av digitaliseringsprocesserna som pågår i samhället och som kan skapa värde 

för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, högkvalitativa 

företag som verkar på marknader med stor potential eller på en nischmarknad där 

målbolaget har eller kan förväntas nå en ledande position.  

 

Genom Företrädesemissionen ges befintliga aktieägare en möjlighet att delta i 

finansieringen av framtida förvärv och delvis kompenseras för eventuell utspädning av 

aktieinnehavet som ett förvärv kan medföra. Emissionslikviden kommer att användas för att 

säkerställa finansiering av framtida förvärv samt därmed ett utökat behov av rörelsekapital 

för koncernen. 

 

Företrädesemission av units till Bolagets befintliga aktieägare 

Bolaget genomför en vederlagsfri företrädesemission av units bestående av 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 2022/2024. 

Teckningsoptioner av serie 2022/2023 som emitteras genom Företrädesemissionen, kan 

under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 30 september 2023, om 

Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillföra Empir 

Group högst cirka 166 MSEK (före emissionskostnader). Teckningsoptioner av serie 

2022/2024 som emitteras genom Företrädesemissionen kan under perioden från och med 

den 4 mars 2024 till och med den 31 mars 2024, om Företrädesemissionen fulltecknas och 

samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillföra Empir Group högst cirka 194 MSEK (före 

emissionskostnader). Emissionskostnaderna uppgår vid fulltecknad Företrädesemission 

samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 

2022/2024 till cirka 1,2 MSEK. 

 

Teckningsoptioner av serie 2022/2023 

Empir Group har för avsikt att använda nettolikviden om lägst cirka 5 MSEK och högst cirka 

165 MSEK (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 utnyttjas) till följande ändamål, ordnade efter 

prioritet: 

 

1. Finansiering av framtida förvärv (cirka 75 procent) 

2. Utökat rörelsekapital (cirka 25 procent) 
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Teckningsoptioner av serie 2022/2024 

Empir Group har för avsikt att använda nettolikviden om lägst cirka 5 MSEK och högst cirka 

193 MSEK (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga 

teckningsoptioner av serie 2022/2024 utnyttjas) till följande ändamål, ordnade efter 

prioritet: 

 

1. Finansiering av framtida förvärv (cirka 75 procent) 

2. Utökat rörelsekapital (cirka 25 procent) 

 

Stockholm den 17 november 2022 

Empir Group AB  

Styrelsen 

 

Styrelsen för Empir Group AB är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras 

att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i 

Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 

ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.  
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Erbjudandet 

Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, i Empir Group på avstämningsdagen den 17 november 

2022 berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. 

Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie 2022/2023 samt en (1) teckningsoption 

av serie 2022/2024. 

 

Företrädesemissionen omfattar 5 536 085 units och omfattar således totalt högst 5 536 085 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 och högst 5 536 085 teckningsoptioner av serie 

2022/2024. 

 

Teckningsoptionerna 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen 

vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 uppgår till 70 

procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från 

och med den 14 augusti 2023 till och med den 25 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde 

och högst 30 SEK. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 

av serie 2022/2024 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för 

Bolagets B-aktie under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 

2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 35 SEK. 

 

Teckningskurs 

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen är således 0,00 SEK varför ingen 

betalning för tecknade units sker. Courtage utgår ej. 

 

Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear för deltagande i Företrädesemissionen är den 17 november 

2022. Sista dag för handel med Empir Groups aktie av serie B med rätt till deltagande i 

Företrädesemissionen var den 15 november 2022. Första dag för handel i Empir Groups aktie 

av serie B utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 16 november 2022. 

 

Teckningstid 

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 21 november 2022 till och med den 

5 december 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och 

förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-

konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Empir Group förbehåller sig rätten 

att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Empir 

Group genom pressmeddelande senast den 5 december 2022. 

 

Handel med uniträtter 

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med 21 

november 2022 till och med den 30 november 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin 

bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning 

av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under 
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teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på 

sina innehav i Empir Group på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen 

användas för teckning senast den 5 december 2022 eller avyttras senast den 30 november 

2022 för att inte förfalla värdelösa. 

 

Direktregistrerade aktieägare i euroclear 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 17 november 

2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt anmälningssedel, särskild 

anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter. På samma anmälningssedel går även 

att anmäla teckning utan stöd av uniträtter. Vidare villkor för Företrädesemissionen med 

hänvisning till fullständigt prospekt. Då teckning av units sker vederlagsfritt, medföljer 

ingen vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Aqurat 

Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) och Empir Groups hemsida 

(www.empir.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda 

förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas 

separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes 

ej. 

 

Förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear 

Aktieägare vars innehav av aktier i Empir Group är förvaltarregistrerade hos Euroclear 

genom bank eller annan förvaltare erhåller ingen anmälningssedel eller annan information. 

Teckning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera 

att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt 

i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för 

sista dag för teckning. 

 

Teckning med stöd av uniträtter registrerade i Euroclear 

Teckning med stöd av uniträtter skall ske enligt nedan: 

 

Förtryckt anmälningssedel för teckning av units 

I det fall det antal uniträtter som erhållits på Avstämningsdagen och som står förtryckt på 

utsänd anmälningssedel skall utnyttjas för teckning av units skall den förtryckta 

anmälningssedeln undertecknas och skickas till Aqurat Fondkommission AB på nedan 

angiven adress. 

 

Om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta anmälningssedeln, skall 

utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, ska önskat antal 

fyllas i på anmälningssedeln under avsnitt A. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

 

Anmälningssedel för teckning av units kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB:s 

hemsida (www.aqurat.se) eller på Empir Groups hemsida (www.empir.se). Ifylld 

anmälningssedel ska skickas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda 

senast den 5 december 2022. Anmälan är bindande. 
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Aqurat Fondkommission AB 

Ärende: Empir Group AB 

Box 7461 

103 92 Stockholm 

Tfn: 08-684 05 800 

Fax: 08-684 05 801 

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel) 

 

Teckning av units utan stöd av uniträtter i Euroclear 

Allmänheten ges inte rätt att teckna units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. 

 

Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har 

tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 

avstämningsdagen eller inte. 

 

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel utan 

stöd av uniträtter. Anmälningssedeln finns att ladda ned från Aqurat Fondkommission AB 

hemsida (www.aqurat.se) och på Empir Groups hemsida (www.empir.se). 

 

För förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear ska anmälan om teckning av units utan stöd 

av uniträtter göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, 

eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den 

som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis 

investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den 

bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet 

är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot. 

  

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. I det fall fler än en 

anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana 

anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara 

Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast den 5 december 2022. Anmälan är bindande. 

 

Tilldelning av units 

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för 

Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter 

(oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för 

teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske 

fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av 

de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter, utnyttjat för teckning av 

units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom 

lottning. 

 

Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom översändande i form av en 

underrättelse om tilldelning. Underrättelse om tilldelning är beräknade att skickas ut 

snarast efter avslutad teckningsperiod. 



Sida 23 av 47 

Aktieägare som är bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, 

Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller andra länder där 

deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer 

av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till 

Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning. 

 

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, 

Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller andra länder där deltagande 

förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk 

rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av 

dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Empir Group till 

aktieägare i dessa länder. 

 

Tecknade units (”BTU”) i Euroclear 

Teckning för direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konton) registreras hos 

Euroclear så snart detta kan ske efter erhållen och korrekt ifylld anmälningssedel, vilket 

normalt innebär några bankdagar efter att anmälningssedeln är Aqurat Fondkommission 

AB tillhanda. Därefter erhåller direktregistrerade tecknare en VP-avi med bekräftelse på att 

inbokning av tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är 

bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. 

 

Aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat i Euroclear (innehav på depå hos bank 

eller fondkommissionär) erhåller information från respektive förvaltare. 

 

Handel med BTU 

Handel med BTU äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 21 november 2022 fram 

till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Tecknade units är bokförda 

som BTU på tecknarens VP- konto eller depå i Euroclear tills Företrädesemissionen 

registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 50 2022. 

 

Omvandling av BTU till teckningsoptioner i Euroclear 

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 

50 2022, ombokas BTU till teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. 

  

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall 

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket 

beräknas ske omkring den 7 december 2022. 

 

Handel med teckningsoptioner 

Empir Group kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna till handel på 

Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i 

teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande. Teckningsoptioner av serie 2022/2023 

avses handlas under kortnamnet EMPIR TO4 B och ISIN-kod SE0019072521. 
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Teckningsoptioner av serie 2022/2024 avses handlas under kortnamnet EMPIR TO5 B och 

ISIN-kod SE0019072554. 

 

Utspädning 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 

2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med högst 

5 536 085, från 5 536 085 till 11 072 170, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 553 

608,5, från 626 940,5 till 1 180 549, innebärande en utspädning om cirka 50 procent av antalet 

aktier och cirka 47 procent av antalet röster i Bolaget. 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 

2022/2024 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med 

högst 5 536 085, från 11 072 170 till 16 608 255, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 

553 608,5, från 1 180 549 till 1 734 157,5, innebärande en utspädning om cirka 33 procent av 

antalet aktier och cirka 32 procent av antalet röster i Bolaget (under antagande att samtliga 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier). 

 

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 kan göras 

från och med 1 september 2023 till och med den 30 september 2023 till en teckningskurs 

motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie 

under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 25 augusti 2023, dock 

lägst aktiens kvotvärde och högst 30 SEK.  

 

Teckning av aktier av serie B med stöd av serie 2022/2024 

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2024 kan göras 

från och med 4 mars 2024 till och med den 31 mars 2024 till en teckningskurs motsvarande 

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden 

från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde 

och högst 35 SEK. 

 

Övrigt 

Teckning i Företrädesemission kan inte återkallas. 

  



Sida 25 av 47 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Empir Groups verksamhet 

Empir Group har under 2021 och 2022 avyttrat majoriteten av sin verksamhet. Empir Group 

är en svensk koncern bestående av ett dotterbolag och ett rörelsedrivande intressebolag, 

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode"), som bedriver verksamhet inom 

digitaliseringsprocesser och som hjälper onoterade IT-bolag att växa. Xavi Solutionnodes 

aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME.  Per dagen för Prospektet innehar Empir 

Group 23,08 procent av aktierna och 22,83 procent av rösterna i Xavi Solutionnode. Empir 

Group bedriver ingen egen verksamhet förutom den relaterad till ägandet av aktierna i Xavi 

Solutionnode. Bolagets dotterbolag, Technode AB, bedriver ingen verksamhet utöver 

andrahandsuthyrning av en kontorslokal. 

 

Empir Group har en lång tradition att äga, strukturera tjänstebolag och 

digitaliseringsprocesser. Svensk digital teknik har alla förutsättningar att lyckas och Empir 

Group och Empir Groups aktieägare har fortsatt goda möjligheter att kapitalisera på 

samhällsförändringarna som kräver IT resurser och digital affärsutveckling. 

 

Empir Groups strategi ligger fast att primärt växa genom att investera i andra 

verksamhetsdrivande i IT-bolag i bred mening och inom digitaliseringsprocesser, utöver 

Xavi Solutionnode. Tack vare de senaste årens renodling, fokusering och inte minst de 

åtgärder Empir Group har kommunicerat 2022 står Empir Group väl rustat att genomföra 

ytterligare förvärv. 

 

Empir Group anser att ett flertal faktorer gör Empir Group till en attraktiv köpare och 

framtida ägare till bolag genom sin marknadsnotering på Nasdaq Stockholm, erfarenhet och 

stöd från en majoritet av ägare. 

 

Empir Group kan ge både tillväxtbolag och bolag som står inför generationsskifte möjlighet 

att ta in kapital, vilket kan användas till att utveckla målbolaget. Vidare kan en försäljning 

till Empir Group innebära en snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv process för säljaren 

att nå ut till investerarkollektivet. 

 

Empir Groups investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett eller flera förvärv av 

bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Intentionen är att investera i bolag som 

över tid har möjlighet att generera hög årlig avkastning och som har nått en viss mognad 

och som är vinstgenererande. 

 

Bolaget strävar efter att identifiera ett målbolag som kan dra nytta av en noterad IFRS-

redovisningsstandard, Bolagets kassa och Bolagets erfarenhet och nätverk. 

 

Empir Group söker efter bolag som verkar på stabila och växande marknader. Fokus 

kommer att ligga på att säkerställa att Bolaget har förutsättningar för långsiktig tillväxt inom 

sin kärnverksamhet. Vidare är Empir Groups målsättning att endast investera i bolag som 

nått viss mognad och stabilitet. 
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Intressebolaget - Xavi Solutionnode 

Xavi Solutionnode med sin IT-konsultverksamhet, Frontwalker Group, erbjuder resurs- och 

kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser samt tjänster för 

bemanning av IT-support i sitt bolag Tavana IT. Tyngdpunkten i Frontwalker Groups 

verksamhet ligger i konsultaffären där specialister stärker kundernas organisationer med 

expertis inom systemutveckling, systemarkitektur, projektledning, kravanalys och test. I 

Tavana IT:s verksamhet ligger tyngdpunkten i att erbjuda tjänster för IT-support och 

infrastruktur i kompletta leveranser där bolaget tar ett helhetsansvar för kundens 

servicedeskverksamhet. 

 

Xavi Solutionnodes verksamhet bedrivs i tre segment: Solve, Serve och Ventures. Segmentet 

Solve avser en konsultativ affär kring innovation, strategi, ledning, digital transformation, 

specialister inom systemutveckling, projekt och agila team samt funktions-/ 

helhetsåtaganden kring systemets hela livscykeln. Segmentet Serve avser Outsourcing, 

bemanning och resursförsörjning inom IT, primärt inom infrastruktur, servicedesk/support 

samt viss utveckling. Segmentet Ventures avser investeringar i intressebolag under 

utveckling. 

 

Nedan följer en beskrivning av segmenten.  

Segmentet Solve 

Frontwalker Group 

Frontwalker Group fortsätter att transformeras och Xavo Solutionnode ser en ökad 

efterfrågan inom ledningstjänster, systemutveckling, förvaltning och support i pandemins 

efterdyningar. Under andra kvartalet 2022 minskade omsättningen i segmentet Solve med 

cirka 7 procent jämfört med föregående år, vilket är hänförligt till den omstrukturering som 

skett i ett av dotterbolagen. Frontwalker Groups strategi är att skapa digitala lösningar som 

gör kunderna mer konkurrenskraftiga. Xavi Solutionnode arbetar nära sina kunder, ofta som 

strategisk partner, och hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter 

samt att lyckas i den digitala förflyttningen. Detta gör Xavi Solutionnode genom 

expertkonsulter inom ledning och systemutvecklingsprocessens samtliga roller, genom agila 

utvecklingsteam samt genom att ta helhetsansvar för system över hela livscykeln med 

utveckling, förvaltning, drift och support i moderna DevOps1 upplägg. Frontwalker arbetar 

branschoberoende, men har ett särskilt fokus på e-hälsa, offentlig sektor, retail, IT/Tech 

samt affärsinformation. Därmed ges tydliga vertikaler där tung kompetens och erfarenhet 

inom modern IT-utveckling och digital teknologi appliceras i specifika branscher/domäner. 

Vi hjälper kunder att välja rätt teknologi och att dra full nytta av moderna molntjänster. 

Frontwalker Group har kompetens att nyttja en molntjänsts specifika egenskaper fullt ut av 

applikationslogiken med resultat att prestanda och säkerhet höjs och kostnad sänks 

radikalt. Kunderna visar intresse för att modernisera sina applikationer för att fortsatt kunna 

ligga i teknologins framkant. Frontwalker Group innehar även den globala certifieringen 

Great Place To Work™ vilket är ett signum för företag som skapat en av medarbetarna erkänt 

riktigt bra arbetsplats och som arbetar aktivt med förbättrings- och förändringsarbete. Detta 

ger oss visibilitet, erkännande och god draghjälp inom såväl rekrytering – konsulter vet att 

det är en bra arbetsplats de tar anställning i, såväl som i kunddialoger – kunder vet att 

konsulter arbetar i en god miljö och är väl omhändertagna. Great Place To Work™ ger en 

 

1 DevOps är en sammansättning av Dev (development – utveckling) och Ops (operations – drift) och är föreningen av 

människor, process och teknik för att ge fortsatt mervärde till kunderna. 
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utmärkt grund för ett aktivt, datadrivet förbättringsarbete med utgångspunkt i 

medarbetarens upplevda situation. Siktet är inställt på att framgent erhålla den högsta 

nivån, Sveriges Bästa Arbetsplatser™ (SBA) som utgörs av de högst rankade bolagen i Sverige 

inom sin organisationsstorlek. 

 

Segmentet Serve 

Tavana IT 

Tavana IT arbetar med en hög ambitionsnivå. Tavana IT ger sig inte förrän Tavana IT antar 

de mest spännande utmaningarna och jobbar med de bästa människorna. Tavana IT är ett 

växande IT-konsultföretag som hjälper sina kunder. På vägen har Tavana IT byggt en 

passionerad företagskultur. Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 14 procent 

jämfört med samma period 2021. Bland Tavana IT:s kunder hittar man Europas ledande 

aktörer inom optikbranschen, världens största butikskedja för kläder, Sveriges största 

företag inom hemstädning, en globalt ledande betalningstjänst, en streamingtjänst för film, 

streamingtjänst för musik samt bolag inom lagring av energi, med flera. Tavana IT fokuserar 

på att vidareutveckla sina kundrelationer och utöka sin kundkrets inom både privat och 

offentlig sektor. 

 

Segmentet Ventures 

 Inom segmentet Ventures återfinns för närvarande två investeringar.  

 

Designtech Solutions 

Erbjuder mjukvaruprodukter för dokument- och projekthantering. Xavi Solutionnode äger 

34,83 procent av Designtech Solutions via det helägda dotterföretaget Designnode. 

 

Giggernaut 

Utvecklar en marknadsplats för gigekonomin med fokus på tech. Xavi Solutionnode äger 

14,7 procent av Giggernaut. 
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 

Historisk finansiell information 

Den historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Empir 

Groups reviderade årsredovisning för 2021 samt den icke reviderade delårsrapporten för 1 

januari – 30 september 2022. Informationen redovisas på koncernnivå i detta dokument. 

Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, andra upplysningar och 

revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom hänvisning enligt följande. 

 

Empir Groups årsredovisning 2021    Sida 

Resultaträkningar      24-25 

Rapport över finansiell ställning     26-27   

Förändring av eget kapital     30 

Kassaflödesanalyser      31 

Noter        32-52 

Revisionsberättelsen      54-57 

 

Empir Groups delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 Sida 

Resultaträkningar      10-11 

Balansräkning       12-13 

Förändring av eget kapital     14 

Rapport över kassaflöden      15 

Noter        19-21 

 

Redovisningsstandard 

Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2021 är hämtad från Empir Groups 

reviderade årsredovisning för 2021, vilken har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) samt IFRS. Den finansiella informationen för perioderna 1 

januari 2022 – 30 september 2021 och 1 januari 2022 – 30 september 2022 är hämtad från 

Empir Groups finansiella rapport för perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022, vilken har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) samt IAS 34 Delårsrapportering. 

 

Nyckeltal  

Prospektet innehåller vissa alternativa nyckeltal som inte har definierats eller specificerats 

enligt IFRS ("Alternativa Nyckeltal"). Empir Group bedömer att de Alternativa Nyckeltalen 

används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som 

kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. De Alternativa 

Nyckeltalen har, om inte annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som 

ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med IFRS. Dessutom bör de Alternativa 

Nyckeltalen, såsom Empir Group har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med 

liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att de Alternativa Nyckeltalen 

inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt 

än Empir Group. 
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Helår 2021 
(reviderade 
siffror) 

Helår 2020 
(reviderade 
siffror) 

Jan-sep 
2022 (ej 
reviderade 
siffror) 

Jan-sep 
2021 (ej 
reviderade 
siffror) 

         

Nyckeltal      

Per aktie      

Resultat per aktie (SEK) 1,24 -3,96 -2,41 3,32 

Eget kapital per aktie (SEK) 17,36 20,48 6,37 19,17 

     

Anställda     

Anställda medeltal, st 107 174 7 137 

Underkonsulter, medeltal st 8 18 1 10 

Sysselsatta (inklusive underkonsulter), 
medeltal, st 115 

 
192 

 
8 

 
147 

       

Anställda vid periodens slut, st 18 164 0 19 

Sysselsatta (inklusive underkonsulter), vid 
periodens slut, st - 

 
175 

 
2 

 
19 

      

Alternativa nyckeltal som inte är 
definierade enligt IFRS  

   

Nettoomsättningstillväxt, % Neg Neg Neg Neg 

EBITDA-marginal, % Neg Neg Neg Neg 

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg 

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Neg 

Soliditet, % 68,7 53,4 87,4 70,7 

     

Nettokassa, TSEK 56 206 21 988 22 524 38 377 

Disponibla likvida medel, TSEK 56 206 48 128 22 524 38 377 

Nyckeltal Definition 

Resultat per aktie Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal 

aktier 

Nettoomsättningstillväxt Nettoomsättningen för respektive period genom 

nettoomsättningen för respektive period föregående år i 

procent 

EBITDA-marginal Resultat före avskrivningar i förhållande till 

nettoomsättningen 

Rörelsemarginal Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen 

Vinstmarginal Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättningen 

Soliditet Eget kapital i förhållande till summa tillgångar 
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Avstämning av EBITDA, TSEK 

Helår 2021 
(reviderad
e siffror) 

Helår 2020 
(reviderad
e siffror) 

Jan-sep 
2022 (ej 
revidera
de 
siffror) 

 Jan-sep 
2021 (ej 
revidera
de 
siffror) 

Rörelseresultat -32 846 -41 257 -11 615  -10 346 

Avskrivning och nedskrivning av 
im- och materiella 
anläggningstillgångar 17 838 

 
 

      26 806         

 
 

370 

  
 

-3 004 

EBITDA, TSEK -15 008 -14 451 -11 245  -7 342 

        

Avstämning av nettokassa       

Likvida medel 56 206 33 828 22 524  38 377 

Andra räntebärande fordringar 37 591 1 158 -  34 035 

Summa räntebärande 
fordringar 93 797 

34 986 22 524  72 412 

Långfristiga räntebärande skulder - 8 373 -  - 

Kortfristiga räntebärande skulder - 4 625 -  - 

Nettokassa, TSEK 93 797 21 988 22 524  72 412 

        

Avstämning av Disponibla 
likvida medel   

    

Likvida medel 56 206 33 828 22 524  38 377 

Beviljade kreditlimitar - 14 300 -  - 

Varav utnyttjad kreditlimit - - -  - 

Disponibla likvida medel, TSEK 56 206 48 128 22 524  38 377 

  

 Nettokassa Koncernens likvida medel med avdrag för koncernens 

räntebärande skulder. Koncernens leasingskuld ingår 

inte i underlaget 

Disponibla likvida medel Koncernens likvida medel med tillägg för ej utnyttjade 

beviljade kreditlimitar 

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 
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KAPITALISERING, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION 

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Empir Groups kapitalisering och skuldsättning per den 30 

september 2022. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information 

om Bolagets aktiekapital och aktier. 

 

Eget kapital och skulder 

TSEK 30 september 2022 

Summa kortfristiga skulder (inklusive den 
kortfristiga delen av långfristiga skulder) 

4 176 

Mot garanti 430 

Mot säkerhet - 

Utan garanti/utan säkerhet 3 746 

Summa långfristiga skulder (exklusive den 
kortfristiga delen av långfristiga skulder) 

886 

Mot garanti - 

Med säkerhet - 

Utan garanti/utan säkerhet 886 

Eget kapital 35 287 

Aktiekapital 5 536 

Reservfond(er) 9 831 

Övriga reserver 19 920 

 

Nettoskuldsättning 

TSEK 30 september 2022 

(A) Kassa 22 524 

(B) Andra likvida medel - 

(C) Övriga finansiella tillgångar - 

(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)  22 524 

(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive 
skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga 
andelen av långfristiga skulder) 

- 

(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder - 

(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E)+(F) - 

(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G)-
(D) 

-22 524 

(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig 
andel och skuldinstrument) 

- 

(J) Skuldinstrument - 

(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder - 

(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I)+(J)+(K) - 

(M) Total finansiell skuldsättning (H)+(L) -22 524 
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Annan finansiell information 

Rörelsekapitalutlåtande 

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella 

behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. 

 

Investeringar 

Väsentliga investeringar sedan senast offentliggjorda årsbokslutet 

I april 2022 tecknade Empir Group 13 500 000 nyemitterade aktier av serie B i Xavi 

Solutionnode. Teckningskursen per aktie uppgick till 1,30 SEK. Betalning erlades genom 

kvittning av delar av Empir Groups fordran på Xavi Solutionnode. 

 

I juli 2022 tecknade Empir Group 24 912 869 nyemitterade aktier av serie B i Xavi 

Solutionnode. Teckningskursen per aktie uppgick till 0,55 SEK. Betalning erlades genom 

kvittning av delar av Empir Groups fordran på Xavi Solutionnode. 

 

Därutöver har Bolaget sedan utgången av 2021, fram till dagen för Prospektet, inte gjort 

några väsentliga investeringar. 

 

Väsentliga pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar  

Bolaget har per dagen för Prospektet inte gjort några väsentliga investeringar eller ingått 

några fasta åtaganden avseende väsentliga investeringar sedan den 30 september 2022. 

 

Väsentliga trender 

Det finns per dagen för Prospektet inte några för Bolaget kända tendenser, 

osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som 

kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. Bolaget känner heller 

inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 

åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka 

Bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet är dock förknippad med risker. I avsnittet 

”Riskfaktorer” presenteras ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha betydelse för 

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. Det finns per dagen för 

Prospektet inte några för Bolaget kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 

fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 

inverkan på Bolagets affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.  Bolaget känner 

inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra 

politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna 

påverka Bolagets verksamhet. 

 

Väsentliga förändringar sedan den 30 september 2022 

Det har inte inträffat några väsentliga händelser eller skett några betydande förändringar av 

Empir Groups finansiella ställning eller finansiella resultat sedan den 30 september 2022. 
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR  

Styrelse 

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan 

suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ledamöter valda för tiden intill 

slutet av årsstämman 2023. 

 

   Oberoende i förhållande till   

Namn Uppdrag Invald 

Bolaget och 

bolagsledning 

Större 

aktieägare Innehav* 

Fredrik Crafoord Ordförande 2021 Ja Nej 952 431 B-

aktier 

Marcus 

Pettersson 

Ledamot och 

verkställande 

direktör 

2022 Nej Ja 133 666 B-

aktier 

Daniel Vargö Ledamot 2022 Ja Ja - 

Henrik Stenström Ledamot 2022 Ja Ja 18 526 A-

aktier 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. 

 

Fredrik Crafoord, född 1969 

 

Styrelseledamot sedan 2021. Styrelseordförande sedan 2022. 

 

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms universitet. 

 

Andra pågående uppdrag: Grundare av Crafoord Capital Partners AB. Styrelseordförande i 

Crafoord Capital Partners AB, Crafoord Asset Management AB, Crafoord Real Estate AB, 

Crafoord Real Estate I AB, Curira Group AB, Curira AB, Crafoord Real Estate II AB, Crafoord 

Real Estate III AB och Tobobalans Aktiebolag. Styrelseledamot i Eniro Group AB och Fredrik 

Crafoord AB. 

 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i 

förhållande till Crafoord Capital Partners AB som är största aktieägare. 

 

Innehav i Empir Group: 952 431 B-aktier via Crafoord Capital Partners AB. 

 

Marcus Pettersson, född 1971 

 

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2022. 

 

Utbildning: Ekonomiutbildning, Oslo Business School. 

 

Andra pågående uppdrag: Honorärkonsul i Sri Lanka i Göteborg. Chef för Nordic Crisis 

Management AS. Styrelseordförande i Xavi Solutionnode AB (publ), NRG Nordiska 

Resultatgruppen AB. Styrelseledamot i Zephyra AB, Makhazin One AB, Omilon Intelligence 
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AB, Omilon Holding AB, Humdinger AB, Säljstöd Sverige AB, Omilon Sverige AB, Omilon 

AB, Berver & Co AB, AB Pettersson & Carlsson, Projektkompaniet i Sverige AB och 

Glittertind AB. Styrelseledamot i och verkställande direktör för Fendrar i Väst AB, Makhazin 

AB och Trupayers AB. 

 

Beroendestatus: Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i 

förhållande till Bolagets större aktieägare. 

 

Innehav i Empir Group: 133 666 B-aktier via NRG Nordiska Resultatgruppen AB. 

 

Daniel Vargö, född 1970 

 

Styrelseledamot sedan 2022. 

 

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet. 

 

Andra pågående uppdrag: Advokat vid och delägare på Nord Advokater KB. 

Styrelseordförande i KredFin AB. Styrelseledamot i Advokat Daniel Vargö AB och Nord 

Advokater Service AB. 

 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande 

till Bolagets större aktieägare. 

 

Innehav i Empir Group: -. 

 

Henrik Stenström, född 1971 

 

Styrelseledamot sedan 2022. 

 

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap från Högskolan Väst och Högre 

styrelseutbildning från Styrelseakademien. 

 

Andra pågående uppdrag: Henrik är investerare, managementkonsult och rådgivare via sitt 

bolag Norrkila AB. Henrik är även styrelseordförande i Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän samt Candela Holding AB. Styrelseledamot i Södra Torplokaler AB, Norrkila AB, 

Lampan i Uddevalla AB och Revu AB.  

 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande 

till bolagets större aktieägare. 

 

Innehav i Empir Group: 18 526 A-aktier via Norrkila AB. 

 

Ledande befattningshavare 

Namn Befattning Anställd Innehav* 

Marcus Pettersson Ledamot och 

verkställande direktör  

2022 133 666 B-aktier 
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Namn Befattning Anställd Innehav* 

Torbjörn Nilsson Tillförordnad CFO 2022 - 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. 

 

Marcus Pettersson, född 1971 

 

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2022. 

 

För mer information om Marcus Pettersson, se avsnittet "Styrelse". 

 

Torbjörn Nilsson, född 1967 

 

Tillförordnad CFO sedan 2022 

 

Utbildning: Civilekonomexamen från Mälardalens Universitet. 

 

Andra pågående uppdrag: Ägare av och styrelseledamot i TNN Konsult och Invest AB.  

 

Innehav i Empir Group: -. 

 

 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets 

huvudkontor på Kungsgatan 64 i Stockholm. 

 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit 

föremål för sanktioner eller anklagats av myndighet eller organisation som företräder viss 

yrkesgrupp och är offentligrättsligt reglerad. Ingen styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare har under de senaste fem åren försatts i konkurs eller likvidation. Ingen 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare har heller varit inblandad i konkurs- eller 

likvidationsförfaranden avseende bolag de har representerat under de senaste fem åren. 

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare dömts 

i bedrägerirelaterade mål. Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents 

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande 

funktioner hos en emittent. Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare fått näringsförbud. Det har inte träffats någon särskild 

överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 

vilken någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts in i nuvarande 

befattning. Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande 

befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några 

privata intressen som skulle kunna innebära en intressekonflikt med Bolaget utöver vad som 

framgår i nedanstående stycke. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har 

emellertid finansiella intressen i Bolaget till följd av deras innehav i Bolaget. Vidare har 

ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare ingått avtal med 
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Bolaget eller med något av dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande, 

utöver vad som annars framgår i detta Prospekt. 

 

Revisor 

Enligt Empir Groups bolagsordning ska Bolaget utse en revisor. Empir Groups revisor utses 

årligen av årsstämman. Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman den 12 maj 2022 då 

KPMG AB valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2023 med Henrik Lind som 

huvudansvarig revisor. Henrik Lind är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska 

branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). KPMG AB har 

varit Bolagets revisor sedan 28 maj 2013. KPMG:s kontorsadress är Vasagatan 16, 111 20 

Stockholm. 
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Allmän information 

Enligt Empir Groups bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 5 500 000 kronor och högst 

22 000 000 kronor fördelat på lägst 5 500 000 och högst 22 000 000 aktier. Empir Groups 

registrerade aktiekapital uppgick per den 30 september 2022 till 5 536 085 kronor fördelat 

på 81 480 A-aktier och 5 454 605 B-aktier. Inga förändringar av antalet aktier har skett sedan 

den 30 september 2022. Bolaget har två aktieslag; aktier av serie A, som inte är noterade och 

aktier av serie B, som är noterade på Nasdaq Stockholm. Aktierna har ett kvotvärde om 1 

krona per aktie. ISIN-koden för B-aktierna i Empir Group är SE0010769182. Aktierna i 

Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i kronor. Aktierna är 

fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med 

de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Resolutioner, bemyndiganden och godkännanden 

Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom 

nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska äga 

rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta 

till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera 

Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom 

kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen 

(2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 

nyemission ske på marknadsmässiga villkor.  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen 

flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras 

kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.  

 

Vissa rättigheter förenade med aktierna 

Rösträtt 

Aktier av serie A berättigar till en röst per aktie och aktier av serie B berättigar till en tiondels 

röst per aktie. 

 

Företrädesrätt till nya aktier m.m. 

Varje aktie av visst slag ger även aktieägare företrädesrätt i förhållande till det antalet aktier 

de äger vid nyemission av aktier av samma slag eller av, teckningsoptioner eller konvertibler 

berättigande till teckning av aktier av samma slag. Vid nyemission av aktier av endast ett 

slag, eller av teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till teckning av endast ett 

slag, har aktier av serie A och aktier av serie B lika företrädesrätt. 

 

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation 

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt 

överskott i händelse av likvidation. 
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Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade 

i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är 

berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear 

som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter 

(sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran 

på Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en tioårig 

preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

 

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför 

Sverige. Betalningar till aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt 

föremål för svensk kupongskatt. 

 

Utdelningspolicy 

Empir Group har inte antagit någon utdelningspolicy. Empir Group har genomfört 

utdelningar om totalt cirka 7,6 SEK per aktie för räkenskapsåret 2021.  

 

Konvertibla eller utbytbara värdepapper 

Per dagen för Prospektet finns det inga utestående konvertibler, teckningsoptioner eller 

andra utbytbara värdepapper i Empir Group.  

 

Central värdepappersförvaring 

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av 

Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets 

aktier. 

 

Ägarstruktur 

Nedan visas Bolagets ägare som genom direkt eller indirekt ägande innehar mer än 5 procent 

av aktierna eller rösterna enligt uppgifter från Euroclear per den 30 september 2022 med för 

Bolaget därefter kända förändringar. Det finns ingen kontrollerande aktieägare och Bolaget 

är inte direkt eller indirekt kontrollerat av enskild part. 

 

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel aktier, % Andel röster, % 

Avanza Pension 0 1 401 635 25,3 22,4 

Fredrik Crafoord   0 952 431 17,2 15,19 

Stockfjord Invest AB 40 345 300 000 6,15 11,22 

Övriga 41 135 2 800 539 51,35 51,19 

Summa 81 480 5 454 605 100 100 
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Aktieägaravtal 

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser 

som syftar till gemensamt inflytande över bolaget. Styrelsen känner inte heller till några 

överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Empir Group förändras. 

 

Utspädning av aktieinnehav 

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning av units och fullt utnyttjande av samtliga 

teckningsoptioner, medföra att antalet aktier i Empir Group ökar från 5 536 085 till 16 608 

255. 

 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 

2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med högst 

5 536 085, från 5 536 085 till 11 072 170, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 553 

608,5, från 626 940,5 till 1 180 549, innebärande en utspädning om cirka 50 procent av antalet 

aktier och cirka 47 procent av antalet röster i Bolaget. 

 

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie 

2022/2024 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier att öka med 

högst 5 536 085, från 11 072 170 till 16 608 255, och antalet röster i Bolaget att öka med högst 

553 608,5, från 1 180 549 till 1 734 157,5, innebärande en utspädning om cirka 33 procent av 

antalet aktier och cirka 32 procent av antalet röster i Bolaget (under antagande att samtliga 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier). 

 

Av tabellen nedan framgår nettotillgångsvärde per aktie före respektive efter 

Företrädesemissionen baserat på eget kapital per den 30 september 2022 och det högsta 

antalet aktier som kan komma att ges ut med anledning av teckningsoptioner av serie 

2022/2023 respektive 2022/2024. 

 

 Före 
Företrädesemissionen 
(per den 30 september 
2022) 

Efter utnyttjande 
av 
teckningsoptioner 
av serie 2022/2023 
1) 

 

Efter utnyttjande 
av 
teckningsoptioner 
av serie 2022/2024 
2) 

Eget kapital, TSEK 35 287 201 370 395 133 

Antal aktier 5 536 085 11 072 170 16 608 255 

Nettotillgångsvärde 
per aktie, SEK 

6,37 18,2 23,79 

   

1) Avser Bolagets eget kapital per den 30 september 2022 ökat med emissionslikviden från teckningsoption av serie 

2022/2023 (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, att samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 

utnyttjas samt att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption av serie 2022/2023 fastställs till 30 SEK) före avdrag 

för emissionskostnader. 
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2) Avser Bolagets eget kapital per den 30 september 2022 ökat med emissionslikviden från teckningsoption av serie 

2022/2024 (under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, att samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 och 

2022/2024 utnyttjas samt att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption av serie 2022/2023 fastställs till 30 SEK 

och teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption av serie 2022/2024 fastställs till 35 SEK) före avdrag för 

emissionskostnader. 

 

Handel med aktien 

Bolagets B-aktier handlas sedan den 19 maj 1998 på Nasdaq Stockholm under kortnamnet 

EMPIR B och med ISIN-kod SE0010769182. 

 

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier 

Bolagets aktier omfattas av lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats för de erbjudna aktierna 

under innevarande eller föregående räkenskapsår och aktierna är inte föremål för 

erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 

 

Viktig information om beskattning 

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella 

intäkter som erhålls från finansiella instrument i Bolaget. 

 

Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om 

kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika 

situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga och vissa typer av 

investeringsformer. Varje innehavare av finansiella instrument bör därför rådfråga en 

skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det 

enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och 

skatteavtal. 
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 

Allmän bolags- och koncerninformation 

Bolaget, organisationsnummer 556313-5309 och LEI-kod: 549300H1D6B81XZGWQ06, är ett 

svenskt publikt aktiebolag, som bildades den 1987 och registrerades vid Bolagsverket den 10 

december 1987. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, 

aktiebolagslagen (2005:551). Nuvarande företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) 

registrerades 2018. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets registrerade adress 

är c/o iOffice, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm. Företagets telefonnummer är +46 (0)8 446 

55 00 och dess webbplats är www.empir.se (informationen på Bolagets webbplats utgör inte 

en del av Prospektet såvida informationen inte har införlivats genom hänvisning i 

Prospektet). Enligt Bolagets bolagsordning är företagets huvudsakliga verksamhet att, 

direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. 

Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös 

egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet. 

 

Per datumet för Prospektet har Bolaget ett dotterbolag, Technode AB, org.nr 556614-8440, 

och ett intresseföretag, Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837. Technode AB 

bedriver ingen verksamhet utöver andrahandsuthyrning av en kontorslokal.  

 

Väsentliga avtal 

Bolaget har inte ingått några avtal under de senaste två åren som är väsentliga för Bolaget 

per dagen för Prospektet. 

 

Tvister och rättsliga förfaranden 

Bolaget är för närvarande inte, och har inte under de senaste tolv månaderna varit part i 

något myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som nyligen haft eller 

kan komma att få en betydande effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat. Bolaget 

är inte heller medvetet om något potentiellt sådant förfarande. 

 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner med närstående framgår på sidan 37 i Bolagets årsredovisning för 2021 samt 

sidan 7 i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 (införlivade 

genom hänvisning i Prospektet.).  

 

Rådgivares intressen 

Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Empir Group i samband med 

Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt kan komma att tillhandahålla ytterligare 

legal rådgivning till Empir Group. 

 

Kostnader 

De av Empir Groups kostnader som är hänförliga till Företrädesemissionen, inklusive 

betalning till den legala rådgivaren, och andra förväntade transaktionskostnader förväntas 

uppgå till cirka 1,2 MSEK. 
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Dokument införlivade genom hänvisning 

Den historiska finansiella informationen som redovisas i detta Prospekt är hämtad från 

Empir Groups reviderade årsredovisning för 2021 samt den icke reviderade delårsrapporten 

för 1 januari – 30 september 2022. Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, 

andra upplysningar och revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom 

hänvisning enligt följande. 

 

Empir Groups årsredovisning 2021    Sida 

Resultaträkningar      24-25 

Rapport över finansiell ställning     26-27   

Förändring eget kapital      30 

Kassaflödesanalyser      31 

Noter        32-52 

Revisionsberättelsen      54-57 

 

Empir Groups delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 Sida 

Resultaträkningar      10-11 

Balansräkning       12-13 

Förändring av eget kapital     14 

Rapport över kassaflöden      15 

Noter        19-21 

 

Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2021 är hämtad från Empir Groups 

reviderade årsredovisning för 2021, vilken har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) samt IFRS. Den finansiella informationen för perioderna 1 

januari 2022 – 30 september 2021 och 1 januari 2022 – 30 september 2022 är hämtad från 

Empir Groups finansiella rapport för perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022, vilken har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) samt IAS 34 Delårsrapportering. 

 

Förutom Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har ingen information 

i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. De delar av den finansiella 

informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en 

investerare eller återfinns på annan plats i Prospektet. 

 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 

Bolagets (i) bolagsordning, (ii) registreringsbevis från Bolagsverket, (ii) 

teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av 

serie 2022/2024 samt (iv) dokument införlivade genom hänvisning i Prospektet (se avsnittet 

”Dokument införlivade genom hänvisning”), hålls tillgängliga för inspektion under 

kontorstid på Bolagets huvudkontor på Kungsgatan 64 i Stockholm. Dessa handlingar finns 

även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.empir.se (informationen på 

Bolagets webbplats utgör inte en del av Prospektet såvida informationen inte har införlivats 

genom hänvisning i Prospektet). 
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Information från tredje part 

Information som har anskaffats från tredje part har i Prospektet återgetts korrekt och såvitt 

Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part 

har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig 

eller vilseledande. 

 

Prospektets godkännande 

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt 

förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto 

att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i 

förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för 

den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerare bör 

göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. 

Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i 

förordning (EU) 2017/1129. 

 

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 17 november 2022. Prospektet är giltigt i 

upp till tolv månader efter godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till 

Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter 

kommer inte att vara tillämpligt när Prospektet inte längre är giltigt. 
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LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDEN 

Nedan följer en sammanfattning av den information som har offentliggjorts av Bolaget i 

enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 (MAR) under de tolv senaste månaderna och som 

är relevant per Prospektets datum.  

 

Finansiella rapporter 

Den 10 november 2022 publicerade Empir Group sin delårsrapport för Q3 2022.  

 

Den 18 augusti 2022 publicerade Empir Group sin delårsrapport för Q2 2022. 

 

Den 12 maj 2022 publicerade Empir Group sin delårsrapport för Q1 2022. 

 

Den 21 april 2022 publicerade Empir Group sin årsredovisning för 2021. 

 

Den 11 februari 2022 offentliggjorde Empir Group en rättelse till Bokslutskommuniké för 

januari – december 2021. 

 

Den 10 februari 2022 offentliggjorde Empir Group bokslutskommuniké för januari – 

december 2021. 

 

Bolagets utdelningar 

Den 10 november 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget har beslutat att initiera 

strategisk översyn och dra tillbaka finansiella mål och utdelningspolicy.  

 

Den 13 september 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolagets styrelse föreslår en 

utdelning om 1 krona kontant per aktie och utreder förutsättningarna för att genomföra en 

företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner. 

 

Den 27 juli 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget fastställer avstämningsdag för 

utdelning av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ). 

 

Den 16 juni 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget styrelse föreslår utdelning om dels 

1 krona kontant, dels fyra aktier av serie B i Xavi Solutionnode per aktie i Empir Group samt 

utvärderar strategiska alternativ. 

 

Den 8 juni 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget fastställer avstämningsdag för 

utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). 

 

Den 4 maj 2022 offentliggjorde Empir Group att styrelsen föreslår utdelning om 2 aktier av 

serie B i Xavi Solutionnode per aktie i Empir Group. 

 

Den 11 april 2022 offentliggjorde Empir Group styrelsen föreslår utdelning om 1,50 kronor 

per aktie. 

 

Den 28 januari 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget fastställer avstämningsdag för 

utdelning av aktier i Nodebis Applications AB (publ). 
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Den 15 december 2021 offentliggjorde Empir Group att Bolaget föreslår utdelning av aktier i 

Empir Vezzel Applications. 

 

Den 1 december 2021 offentliggjorde Empir Group att Bolaget fastställer avstämningsdag för 

utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode. 

 

Bolagets operativa verksamhet 

Den 25 oktober 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget utser ny tillförordnad CFO. 

 

Den 13 september 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget utser en ny VD. 

 

Den 20 maj 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget byter CFO. 

 

Bolagets investeringsverksamhet 

Den 22 april 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget tecknar nyemitterade aktier av 

serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). 

 

Den 8 april 2022 offentliggjorde Empir Group att avsiktsförklaringen om ett omvänt förvärv 

av VivaBem Brasil AB löpt ut utan att avtal ingåtts. 

 

Den 10 mars 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget avyttrar 7 530 000 aktier i Nodebis 

Applications och tillförs härigenom 9 036 000 kronor kontant. 

 

Den 16 februari 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget avyttrar 2 971 745 aktier i 

Nodebis Applications och erhåller 3 566 094 kronor kontant. 

 

Den 21 januari 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget har ingått en avsiktsförklaring 

om ett potentiellt omvänt förvärv av VivaBem Brasil AB. 

 

Företrädesemissionen 

Den 10 november 2022 offentliggjorde Empir Group att Bolaget beslutar om 

Företrädesemissionen. 
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DEFINITIONSLISTA 

Empir Group, Bolaget eller 

Koncernen 

Beroende på sammanhanget Empir Group AB, 

dotterbolag eller intressebolag till Empir Group AB 

Företrädesemissionen  Avser nyemission av units, bestående av 

teckningsoptioner av serie 2022/2023 och 

teckningsoptioner av serie 2022/2024, i Bolaget i 

enlighet med villkoren i detta Prospekt 

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB 

MSEK Miljoner svenska kronor 

TSEK Tusen svenska kronor 

Prospektet Detta prospekt 

SEK Svenska kronor 
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ADRESSER 

 

BOLAGET 
Empir Group AB 

c/o iOffice  

Kungsgatan 64 

 111 22 Stockholm 

Telefon: 08-446 55 00 

www.empir.se 

 

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET 
Advokatfirman Schjødt  

Hamngatan 27 

101 33 Stockholm 

 

http://www.empir.se/

