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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”) och upptagandet till handel på Nasdaq 
Stockholm av aktier i Handicare Group AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag). I detta Prospekt avses med ”Bolaget” och ”Handicare” Handicare Group AB 
(publ) eller Handicare Group AB (publ) och dess dotterbolag, beroende på sammanhang, och med ”Koncernen” Handicare Group AB (publ) och dess dotterbolag. 
”Huvudägaren” syftar på Cidron Liberty Systems S.à r.l, ett bolag som ytterst ägs av Nordic Capital VII Limited, agerande i sin egenskap av komplementär för 
Nordic Capital VII Alpha L.P. och Nordic Capital VII Beta L.P., tillsammans med eventuella närstående saminvesteringsbolag (”Nordic Capital Fund VII”). Med 
”Managers” avses Merrill Lynch International (”BofAML”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”, och tillsammans med BofAML, ”Joint Global 
Coordinators”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”). Se ”Definitioner” för definitioner av dessa och andra begrepp i Prospektet.

För Erbjudandet och Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga.

Distribution av detta Prospekt och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och 
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med 
hemvist i USA, Kanada, Australien, Japan eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat 
land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Förvärv av aktier i strid 
med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av detta Prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder 
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen 
bedömning av Handicare och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna 
professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella 
tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så 
ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Handicare eller Managers och ingen av dem ansvarar för sådan information eller 
sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distribution av detta Prospekt, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Erbjudandet, ska 
anses innebära att informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har 
förekommit någon förändring i Handicare verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana 
förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till Prospekt i lagen om handel med finansiella instrument.

Aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 
förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under U.S. Securities Act. 
Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av aktier i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal 
investerare som bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definition i Rule 144A under U.S. Securities Act (”Rule 144A”) (”QIBs”), i enlighet med Rule 144A 
eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act. Aktierna har varken godkänts eller 
underkänts 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 riktigheten eller tillförlitligheten av detta Prospekt. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra medlems- 
länder i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i 
enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/73/EU).

STABILISERING
I samband med Erbjudandet får Carnegie som stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagenten”), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra 
transaktioner i syfte att stabilisera, upprätthålla eller annars stödja marknadspriset på Bolagets aktier, under upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets aktier 
inleds på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten får övertilldela aktier eller verkställa transaktioner för att hålla marknadspriset på aktierna på nivåer över de 
som annars skulle råda på marknaden. Stabiliseringsagenten är dock inte tvungen att utföra sådana transaktioner och det finns ingen garanti för att sådana 
åtgärder kommer att företas. Sådana transaktioner kan verkställas på alla typer av värdepappersmarknader, OTC-marknader eller på annat sätt. Transaktionerna, 
om påbörjade, får avbrytas närsomhelst utan förvarning, men får inte avslutas senare än under den ovannämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den 
sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska det offentliggöras att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering 
utförts eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall för Erbjudandet inom vilket 
stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes. Förutom när så krävs av lagar eller regler kommer varken 
Managers eller Stabiliseringsagenten offentliggöra omfattningen av eventuella stabiliserings- och/eller övertilldelningstransaktioner i samband med Erbjudandet.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Handicares aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som 
”avse”, ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”fortsätta”, ”kan”, ”kunde”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”prognostisera”, ”vägledning”, ”åsyfta”, ”må”, ”skulle kunna”, ”planera”, 
”potentiell”, ”förutspå”, ”projekterad”, ”bör”, ”kommer” eller ”skulle”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling 
eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen avvika från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Handicare framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bl.a. dem som 
beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Varken Handicare, Huvudägaren eller Managers lämnar några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar 
av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i detta Prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som 
rör Bolaget i detta Prospekt och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, är 
hämtad från Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem. För mer information om presentation av finansiell information, se ”Presentation av finansiell och 
annan information”.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILLDELADE AKTIER
Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 10 oktober 2017. Institutionella 
investerare beräknas att omkring den 10 oktober 2017 erhålla besked om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för 
tilldelade aktier hanterats av Managers kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller anvisat VP-konto. Den tid som 
erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till sådan förvärvare medför att denne inte kommer att ha sådana aktier tillgängliga på anvisad 
värdepappersdepå eller anvisat konto förrän omkring den 12 oktober 2017. Handel i Handicares aktier på Nasdaq Stockholm beräknas påbörjas den 10 oktober 
2017. Att aktierna inte finns tillgängliga på förvärvarens konto eller värdepappersdepå förrän omkring den 12 oktober 2017 kan innebära att förvärvaren inte har 
möjlighet att sälja dessa aktier på Nasdaq Stockholm från och med första handelsdagen, utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot eller 
värdepappersdepån.



Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 1

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandepris
50 kronor per aktie

Anmälningsperiod för allmänheten
28 september – 6 oktober 2017

Anmälningsperiod för institutionella investerare
28 september – 9 oktober 2017

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm 
10 oktober 2017

Likviddag
12 oktober 2017

Övrig information
Kortnamn (ticker): HANDI
ISIN-kod: SE0010298109

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari – september 2017
8 november 2017

Bokslutskommuniké 2017
16 februari 2018
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Sammanfattning

Sammanfattningar består av informationskrav i form av ett antal ”punkter”. Dessa punkter är numrerade 
i avsnitt A – E (A.1– E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå i en sammanfatt-
ning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå, kan det finnas 
luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna typ av 
värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information att ange 
beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt 
tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion 
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta prospekt 
 (”Prospektet”). Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedöm-
ning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgif-
terna i ett prospekt 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 översätt-
ningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att inves-
tera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till 
finansiella mellan-
händers användning 
av Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efter-
följande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och 
handels beteckning

Bolagets firma, tillika handelsbeteckning, är Handicare Group AB (publ),  
org. nr. 556982-7115 (”Bolaget”). 

B.2 Emittentens säte 
och bolagsform

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som 
regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av 
emittentens 
verksamhet

Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningslösningar på marknaderna för 
accessibility och patient handling baserat på intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och 
stöd för att öka oberoendet och rörligheten för äldre och rörelsehindrade personer, samt 
för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de personer som 
vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett utbud av raka och svängda 
trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för 
tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare erbjuder 
även sina kunder service relaterad till produkterna, däribland installation och reparatio-
ner, kontroller och funktionsoptimering, vilket hjälper till att säkerställa att Koncernens 
lösningar och produkter underhålls på ett korrekt sätt och har optimerats för 
användaren.
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B.3 Beskrivning av 
emittentens 
verksamhet 
forts.

Handicare bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Accessibility, Patient Handling 
och Puls. Accessibility och Patient Handling är Handicares huvudsakliga affärsområden 
och svarade tillsammans för 86 procent, eller 225 miljoner euro av Koncernens intäkter 
under 2016 (proforma: 93 procent eller 274 miljoner euro. Se nedan under B.8 ”Utvald 
proformaredovisning”).

 • Accessibility: Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka trapphissar, 
i första hand för hemmiljöer, med ett kompletterande utbud av produkter för fordons-
anpassningar. Handicares tjänsteerbjudande inom Accessibility innefattar underhåll, 
installation, reservdelar och fordonsanpassning. Under 2016 svarade Accessibility 
för 67 procent av Koncernens intäkter (proforma: 64 procent. Se nedan under B.8 
”Utvald proformaredovisning”). Huvudmarknaderna inom Accessibility är Storbritan-
nien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark. Under 2016 
svarade Europa (huvudsakligen Storbritannien, Nederländerna, Norden, Frankrike 
och Tyskland) för 90 procent av intäkterna inom Accessibility. En mindre andel av 
Koncernens intäkter inom Accessibility genererades i Nordamerika (7 procent) och 
Övriga världen (3 procent).

 • Patient Handling: Inom Patient Handling erbjuder Handicare ett brett produkt-
erbjudande för patientförflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer. Handicares 
tjänste erbjudande inom Patient Handelning innefattar underhåll och installation. 
Under 2016 svarade Patient Handling för 19 procent av Koncernens intäkter 
 (proforma: 29 procent. Se nedan under B.8 ”Utvald proformaredovisning”). Huvud-
marknaderna inom Patient Handling är USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, 
Sverige, Danmark och Norge. Under 2016 svarade Nordamerika för 48 procent av 
intäkterna inom Patient Handling, Europa (huvud sakligen Storbritannien, Nederlän-
derna och Norden) svarade för 47 procent och Övriga världen svarade för 5 procent.

 • Puls: Inom Puls distribuerar Handicare medicinsk utrustning och förbrukningsartiklar 
i Norge och Danmark. Under 2016 svarade Puls för 14 procent av Koncernens 
intäkter (proforma: 7 procent. Se nedan under B.8 ”Utvald proformaredovisning”). 
Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotter bolag till Bolaget, ett aktieöverlå-
telseavtal avseende avyttringen av BD-verksamheten (som var en verksamhet inom 
Puls och en distributör av medicinsk utrustning från leverantören Becton Dickinson), 
vilket beskrivs nedan.

Handicare har ett globalt nätverk av säljare som arbetar med flera olika distributions-
kanaler, inklusive återförsäljare, inköpsorganisationer och offentliga aktörer, för att 
Handicares produkter ska kunna nå slutanvändarna, som omfattar sjukhus, vårdboen-
den och privatpersoner. Handicares säljare säljer också direkt till dessa slutanvändare. 

Per den 31 december 2016 hade Koncernen totalt 1 156 anställda, varav 55 i 
Sverige, 210 i Norge, 354 i Storbritannien, 228 i Nederländerna, 281 i USA och Kanada 
och 28 i övriga länder.



Sammanfattning

4 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

B.4A Trender Efterfrågan på Handicares produkter och tjänster påverkas av efterfrågan på sjukvårds-
utrustning och medicinsk utrustning och relaterade tjänster på Koncernens huvudmark-
nader. Efterfrågan på dessa marknader påverkas i sin tur av demografisk utveckling, 
preferenser bland vårdgivare och slutanvändare, produktutveckling, allmänna makro-
ekonomiska trender, vårdkostnader samt utvecklingen av handeln och lagar och regler.

Rådande marknadstrender innefattar (i) fokus på effektivitet och kostnadsbespa-
rande åtgärder hos vårdgivare (vilket ger incitament för vårdsystem att flytta patienter till 
vård i hemmiljö så snart som möjligt och att låta personer stanna kvar i sina hem längre); 
(ii) ökad fokus på vårdgivares säkerhet (vilket driver efterfrågan på produkter som kan 
bidra till en minskning av antalet sjukdagar som tas ut av vårdpersonal till följd av skador 
orsakade av patientförflyttningar); (iii) ökad reglering och granskning från lagstiftare 
(striktare regelstandarder i kombination med ökad vaksamhet bland övervakande 
myndigheter i samband med granskning av verksamhetsutövningen, inklusive tillverk-
ning, försäljning och redovisning av ersättningar).

Baserat på oreviderade interna månatliga redovisningsrapporter bedömer Handicare 
att dess verksamhet i allt väsentligt fortsatte att prestera i linje med budget och planer 
under juli och augusti 2017. Vid en årsjämförelse på jämförbara grunder, dvs. inklusive 
Prism Medical under samtliga perioder, ökade Koncernens intäkter i juli och augusti 
2017 jämfört med juli och augusti 2016. Generellt sett förväntas nyckeltal såsom intäkter, 
EBITDA och EBITDA-marginal för perioden januari-september 2017 vara i linje med 
Koncernens budget och planer. 

I den löpande verksamheten, och som en del av Handicares strategi för tillväxt och 
värdeskapande, genomför Handicare fortlöpande diskussioner och förhandlingar med 
potentiella målbolag för förvärv. Det finns dock inga garantier för att dessa bolag 
kommer att förvärvas inom en viss tidsram eller över huvud taget.

B.5 Beskrivning av 
Koncernen och 
Bolagets plats i 
Koncernen

Per dagen för detta Prospekt omfattar Handicare-koncernen moderbolaget Handicare 
Group AB samt 27 direkt och indirekt ägda dotterbolag i 10 länder.

B.6 Större aktieägares 
kontroll över Bolaget 
och anmälnings-
pliktiga personer, 
större aktieägare 
samt kontroll

Per dagen för detta Prospekt har Bolaget en (1) ägare, Cidron Liberty Systems S.à r.l 
(”Huvudägaren”). 

Fjärde AP-fonden, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (”Danica Pension”) 
och Holta Life Sciences AS (”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig att till Erbjudandepriset 
förvärva andelar av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets 
genomförande enligt vad som anges för respektive Ankarinvesterare nedan:

 • Fjärde AP-fonden: 5,09 procent

 • Danica Pension: 4,19 procent

 • Holta Life Sciences AS: 3,39 procent

Varje Ankarinvesterares åtagande är föremål för vissa villkor. Ankarinvesterarna kommer 
inte att vara föremål för lock up-åtaganden för respektive tilldelningar.

I tillägg till Danica Pensions åtagande att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 
cirka 4,19 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets fullgörande, 
har Huvudägaren erbjudit Danica Pension en option att förvärva upp till ytterligare 0,8 
procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget omedelbart efter Erbjudandets 
fullgörande till ett pris som motsvarar Erbjudandepriset. Optionen kan utnyttjas inom 
180 dagar från Erbjudandets fullgörande.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag

Nedanstående utvalda historiska finansiella information för räkenskapsåren 2016, 2015 
och 2014 är hämtad från Bolagets reviderade koncernredovisning som har reviderats av 
Ernst & Young AB, i enlighet med den revisionsrapport som finns inkluderad på annan 
plats i detta Prospekt. Nedanstående utvalda historiska finansiella information för 
perioden januari – juni 2017 och 2016 är hämtad från Bolagets oreviderade koncernredo-
visning för perioden januari – juni 2017 som har översiktligt granskats av Ernst & Young 
AB i enlighet med den granskningsrapport som finns inkluderad på annan plats i detta 
Prospekt (med jämförelseinformation för motsvarande period 2016). Bolagets reviderade 
respektive oreviderade koncernredovisning för aktuella perioder har upprättats i enlighet 
med IFRS såsom de antagits av EU. Bolagets oreviderade koncernredovisning för 
perioden januari – juni 2017 har upprättats på samma grunder som de reviderade 
finansiella rapporterna och enbart varit föremål för normala och återkommande juste-
ringar som är nödvändiga för en rättvis bedömning av aktuell delårsperiod.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella 

rapporter)

Rörelsens intäkter

Intäkter 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

Rörelsens kostnader

Varukostnad –73,3 –60,5 –129,7 –121,6 –112,6

Personalkostnader –38,6 –30,2 –63,7 –64,1 –63,7

Av- och nedskrivningar –4,3 –3,0 –7,0 –29,8 –5,4

Övriga externa kostnader –25,6 –20,5 –45,3 –42,7 –41,9

Övriga specificerade poster –2,0 –3,9 –18,4 –9,9 –8,3

Rörelseresultat 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 7,2 2,9 57,2 21,6 12,9

Finansiella kostnader –14,9 –12,4 –73,3 –38,3 –39,3

Resultat efter finansiella poster 2,5 –5,4 –19,3 –39,5 –26,4

Skattekostnad 0,1 –1,3 0,0 –0,1 –2,9

Årets resultat från kvarvarande 
verksamheter 2,6 –6,7 –19,3 –39,5 –29,4

Resultat från avvecklad verksamhet – – 0,0 17,1 5,0

Periodens resultat 2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4

Resultat hänförligt till:

Handicare Group ABs aktieägare 2,4 –6,3 –18,9 –22,2 –24,4

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 –0,4 –0,4 –0,3 0,0

2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag, 
forts.

RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

MEUR

Per den 30 juni Per den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella 

rapporter)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 52,2 44,0 54,1 44,4 59,3
Goodwill 173,3 137,9 177,5 142,6 198,2
Uppskjutna skattefordringar 6,6 5,1 8,4 3,6 7,8
Materiella anläggningstillgångar 11,9 8,0 12,6 8,6 9,1
Långfristiga fordringar 34,8 32,5 33,7 31,1 0,8
Summa anläggningstillgångar 278,8 227,4 286,3 230,2 275,1

Omsättningstillgångar
Varulager 36,1 27,6 36,5 30,1 45,6
Kundfordringar 41,6 29,0 44,3 27,5 38,8
Aktuella skattefordringar 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0
Övriga fordringar 4,1 6,1 3,4 5,8 3,9

83,5 64,4 86,0 63,3 88,2

Likvida medel 6,2 9,9 6,7 18,9 23,7
Summa omsättningstillgångar 89,8 74,3 92,7 82,2 111,9
SUMMA TILLGÅNGAR 368,5 301,7 379,0 312,5 387,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Övrigt tillskjutet kapital 168,2 145,0 168,2 145,0 99,3
Reserver 56,0 52,0 56,5 30,4 19,8
Balanserat resultat –149,3 –127,5 –131,9 –79,9 –3,6
Periodens resultat 2,4 –6,3 –18,9 –22,2 –25,8
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 77,3 63,3 73,9 73,3 92,0
Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 3,2 4,0 4,4 0,0
Summa eget kapital 81,8 66,5 77,9 77,7 92,0

Skulder
Långfristiga skulder
Pensionsförpliktelser 0,7 1,1 0,8 1,0 2,6
Uppskjuten skatteskuld 8,8 9,7 11,3 7,6 12,1
Förutbetalda intäkter 2,2 2,4 2,4 2,7 2,6
Upplupna kostnader 2,3 1,9 3,2 1,4 2,1
Övriga långfristiga skulder 212,8 170,6 218,3 166,0 212,8
Finansiella instrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

226,9 185,6 236,0 178,7 233,0

Kortfristiga skulder
Upplåning 9,1 8,2 8,2 13,1 12,7
Leverantörsskulder 26,7 23,3 29,6 25,9 30,7
Aktuella skatteskulder – – – – –
Övriga kortfristiga skulder 2,0 0,7 0,8 1,4 3,6
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 22,1 17,4 26,5 15,7 15,1

59,9 49,6 65,0 56,1 62,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 368,5 301,7 379,0 312,5 387,1

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 89,6 64,7 94,6 66,2 93,5
Ansvarsförbindelser – – – – –
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag, 
forts.

RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella 

rapporter)

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 2,5 –5,4 –19,3 –22,4 –21,4

Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar 4,3 3,0 7,0 30,7 6,3

Realisationsvinst 0,0 0,0 0,1 0,0 –0,0

Återläggning av räntekostnader 9.0 7,4 15,9 19,3 23,1

Återläggning av ränteintäkter –1,3 –1,5 –3,0 –1,5 –1,1

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –0,5 2,2 0,1 –13,5 0,9

Betald inkomstskatt –0,5 –1,0 –0,7 –0,0 –1,1

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 13,5 4,8 0,0 12,6 6,8

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital

Förändring varulager –1,1 1,6 1,2 4,6 –1,5

Förändring kundfordringar 1,0 –2,2 –8,5 6,4 –2,0

Förändring leverantörsskulder –2,1 –1,5 3,1 2,9 4,0

Förändring övriga kortfristiga skulder/
fordringar –5,0 1,7 9,8 –4,9 –0,2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 6,3 4,5 5,7 21,6 7,1

Investeringsverksamheten

Rörelseförvärv – –1,0 –49,4 0,0 –3,0

Försäljning av dotterföretag – – – 43,0 0,0

Förvärv av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –3,5 –3,6 –11,4 –9,6 –9,0

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,3 1,0 0,4

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten –3,4 –4,4 –60,6 34,3 –11,6

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 1,9 – 40,3 2,3 6,8

Finansiell leasing 0,2 0,0 0,0 –0,1 –0,3

Amortering av lån –2,4 –5,8 –14,3 –53,3 –2,6

Återbetalning av eget kapital – – – –0,1 –0,0

Kapitaltillskott – – 24,1 – –

Erhållen ränta 0,0 0,2 0,5 1,5 1,1

Betald ränta –3,6 –3,0 –7,3 –11,1 –11,5

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten –3,9 –8,6 43,4 –60,7 –6,4

Periodens kassaflöde –1,0 –8,5 –11,5 –4,8 –10,9

Likvida medel vid årets början 6,7 18,9 18,9 23,7 33,6

Kursdifferens i likvida medel 0,6 –0,5 –0,7 –0,0 0,9

Likvida medel vid årets slut 6,2 9,9 6,7 18,9 23,7
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
i sammandrag, 
forts.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I SAMMANDRAG

Perioden januari – juni 2017 jämfört med januari – juni 2016
Koncernens intäkter för perioden januari – juni 2017 uppgick till 153,9 miljoner euro, en 
ökning med 31,6 miljoner euro, eller 25,8 procent, jämfört med 122,3 miljoner euro för 
perioden januari – juni 2016. Ökningen var främst hänförlig till förvärvet av Prism Medical, 
som slutfördes den 1 september 2016 (redovisat inom Patient Handling). Koncernens 
rörelseresultat för perioden januari – juni 2017 uppgick till 10,2 miljoner euro, en ökning 
med 6,1 miljoner euro, eller 147 procent, jämfört med 4,1 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2016. Ökningen var främst hänförlig till förvärvet av Prism Medical samt 
minskade övriga specificerade poster, delvis motverkades av ökade kostnader för 
av- och nedskrivningar. Justerad EBITA för perioden januari – juni 2017 uppgick till 14,7 
miljoner euro, en ökning med 5,4 miljoner euro, eller 58 procent, jämfört med 9,3 miljoner 
euro för perioden januari – juni 2016. Ökningen drevs främst av Patient Handling.

Räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015
Koncernens intäkter för räkenskapsåret 2016 uppgick till 261,0 miljoner euro, en ökning 
med 15,7 miljoner euro, eller 6,4 procent, jämfört med 245,3 miljoner euro för räken-
skapsåret 2015. Ökningen var främst hänförlig till de två förvärv som slutfördes under 
2016, dvs. Prism Medical i Nordamerika (redovisat inom Patient Handling) och Rep-Tek i 
Norge (redovisat inom fordonsanpassning som är en del av Accessibility). Rörelseresul-
tatet för räkenskapsåret 2016 var en förlust om 3,2 miljoner euro, en minskning med 19,6 
miljoner euro, eller 86,0 procent, jämfört med en förlust om 22,8 miljoner för räkenskaps-
året 2015. Minskningen var framförallt hänförlig till nedskrivningen av goodwill om 24 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick 
till 18,8 miljoner euro, en ökning med 5,3 miljoner euro, eller 39,3 procent, jämfört med 
13,5 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Ökningen drevs huvudsakligen av Patient 
Handling.

Räkenskapsåret 2015 jämfört med räkenskapsåret 2014
Koncernens intäkter för räkenskapsåret 2015 uppgick till 245,3 miljoner euro, en ökning 
med 13,5 miljoner euro, eller 5,8 procent, jämfört med 231,8 miljoner euro för räken-
skapsåret 2014. Inga förvärv gjordes under räkenskapsåren 2015 och 2014. Mobility-
verksamheten avyttrades under 2015. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2015 var en 
förlust om 22,8 miljoner euro, en ökning med 22,7 miljoner euro, jämfört med 0,1 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014. Ökningen var framförallt ett resultat av en nedskrivning av 
goodwill om 24 miljoner euro för 2015. Koncernens justerade EBITA för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 13,5 miljoner euro, en ökning med 3,5 miljoner euro, eller 34,6 procent, 
jämfört med 10,0 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Ökningen drevs huvudsakligen 
av högre intäkter och marginal inom Accessibility.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 30 JUNI 2017

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag till Bolaget, ett aktieöverlåtelse-
avtal avseende avyttringen av BD-verksamheten (som var en verksamhet inom Puls och 
en distributör av medicinsk utrustning från leverantören Becton Dickinson) till Cidron 
Liberty Systems Limited (kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, Handicares huvud-
ägare). Avyttringen slutfördes den 1 augusti 2017. Köpeskillingen för BD-verksamheten 
var 11,4 miljoner euro (109 miljoner NOK).

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 september 2017 beslutat att uppta 
Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att 
spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt.
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B.8 Utvald 
proforma-
redovisning

Handicare har upprättat proformaresultaträkningar för perioden 1 januari till 31 december 
2016 samt 1 januari till 30 juni 2017 i syfte att visa den hypotetiska påverkan som (i) 
Handicares rörelseförvärv av Prism Medical, som genomfördes per den 1 september 2016, 
skulle kunna ha haft på Handicares resultat för 2016 om detta förvärv genomförts den 
1 januari 2016, samt (ii) Handicares avyttring av BD-verksamheten, som genomfördes per 
den 1 augusti 2017, skulle kunna ha haft på Handicares resultat för 2016 och perioden 
januari – juni 2017 om denna avyttring genomförts den 1 januari 2016 respektive den 1 januari 
2017. Den upprättade proformaredovisningen visar även den hypotetiska påverkan på 
Handicares balansräkning per 30 juni 2017 som avyttringen av BD-verksamheten skulle 
kunna ha haft om denna avyttring genomförts den 30 juni 2017. 

Förvärvet och avyttringen som ingår i proformaredovisningen är de som Bolaget har 
genomfört per januari 2016 och framåt. Prism Medical redovisas inom affärsområde (rörelse-
segment) Patient Handling och BD-verksamheten redovisas inom affärsområde (rörelseseg-
ment) Puls. 

Proformaredovisningen är upprättad enligt IFRS och Bolagets revisor har avgett en 
rapport avseende proformaredovisningen. Proformaredovisningen illustrerar en hypotetisk 
situation och reflekterar nödvändigtvis inte Handicares verkliga resultat från verksamheten 
som om förvärvet av Prism Medical samt avyttringen av BD-verksamheten hade genomförts 
vid en tidigare tidpunkt. Proformaredovisningen ska inte anses vara en indikation på 
Handicares resultat för någon framtida period. 

Denna ej reviderade proformaredovisning har endast till syfte att användas i samband 
med Erbjudandet i Sverige och upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm samt 
andra reglerade marknader inom Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska Sam-
arbetsområdet, på sätt som anges i Prospektet godkänt av den svenska Finansinspektionen. 

Informationen är inte upprättad i enlighet med SEC Regulation S-X eller några andra 
standarder eller praxis allmänt accepterade i USA. Hade aktierna registrerats under U.S. 
Securities Act skulle proformaredovisningen ha utformats annorlunda eller tagits bort ur 
Prospektet. 

PROFORMARESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

MEUR

Handicare 
160101- 
161231 

Reviderat 
IFRS

Prism 
Medical 
160101-
160831 

Ej reviderat 
IFRS

BD-
verksam-

heten 
160101-
161231 

Ej reviderat 
IFRS

Proforma- 
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma 
resultat-
räkning 

Ej reviderat

Rörelsens intäkter

Intäkter 261,0 29,8 –16,3  274,5

Rörelsens kostnader

Varukostnader –129,7 –10,8 10,5  –129,9

Personalkostnader –63,7 –9,2 2,3  –70,6

Av- och nedskrivningar –7,0 –1,6 0,0 0,4 A –8,3

Övriga externa kostnader –45,3 –6,5 1,7  –50,1

Övriga specificerade poster –18,4 –2,5 0,0 0,4 B –20,5

Rörelseresultat (EBIT) –3,2 –0,7 –1,8 0,7  –5,0

Finansiella intäkter 57,2 0,0 0,0 57,2

Finansiella kostnader –73,3 –0,2 0,0 –0,8 C, D –74,3

Resultat efter finansiella 
poster –19,3 –0,9 –1,8 0,0  –22,0

Skattekostnad 0,0 –0,4 0,0 21,0 A, B, C, D 20,6

Årets resultat efter skatt –19,3 –1,3 –1,8 20,9  –1,4
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B.8 Utvald proforma redovisning, forts.

Noter till proformaresultaträkningen 1 januari – 31 december 2016

(A) I förvärvsanalysen för Prism Medical identifierades följande immateriella tillgångar: (i) varumärken, (ii) teknologi, 
(iii) kundkontrakt/kundrelationer samt (iv) goodwill. Avskrivningen på dessa tillgångar, förutom goodwill som inte 
skrivs av, sker linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Den bedömda ekonomiska livslängden 
uppgår till 10 år (varumärken) respektive 5 år (teknologi och kundkontrakt/kundrelationer). Avskrivningarna 
(baserat på verkligt värde) från den 1 januari till förvärvstidpunkten justeras för i proformaresultaträkningen och 
uppgår till 1.3 miljoner euro. På motsvarande sätt elimineras redovisade avskrivningar (baserat på bokfört 
värde), vilka uppgår till 1,7 miljoner euro. Nettoeffekten i proformeringen är 0,4 miljoner euro med en skatteeffekt 
om 0,1 miljoner euro. Proformajusteringen har bestående effekt. 

    Nedan sammanfattas bokfört värde (per den 1 januari 2016) på immateriella tillgångar i Prism Medical, 
avskrivningstid samt avskrivning. Vidare sammanfattas i förvärvsanalys identifierad verkligt värde, avskrivnings-
tid samt resulterande avskrivning.

MEUR

Avskrivning Avskrivning

Bokfört värde År MEUR Verkligt värde År MEUR

Varumärke 0,0 – 0,0 1,0 10 0,1

Teknologi 2,0 5 0,4 1,2 5 0,2

Kundrelationer 5,8 5 1,3 5,0 5 1,0

Programvara 0,1 5 0,0 0,0 – 0,0

Total 7,9  1,7 7,2  1,3

(B) Baserat på köpeskilling för BD-verksamheten om 11,4 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom att 
använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2016) och ett koncernmässigt värde på eget kapital i den 
avyttrade verksamheten om 11,0 miljoner euro (inklusive allokerad goodwill om 8,7 miljoner euro) har reavinst 
före skatt beräknats uppgå till 0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår till 9,0 miljoner euro då Koncern-
goodwill inte är skattemässigt avdragsgillt. Efter avdrag för skatt om 25 procent (bolagsskattesatsen i Norge 
under 2016) har reaförlust efter skatt beräknats till 1,9 miljoner euro. Det koncernmässiga värdet på eget kapital 
(inklusive allokerad goodwill) är baserat på bokfört värde per den 30 juni 2017 (dvs. balansräkningen per dagen 
för transaktionens undertecknande) om 105,6 miljoner NOK omräknat till 11,0 miljoner euro genom valutakursen 
för NOK/EUR per den 1 januari 2016. Justeringen har inte en bestående effekt.

(C) Justering avser förändring av finansiering av förvärvet av Prism Medical. Förvärvslånet om 40,3 miljoner euro 
(denominerat i CAD respektive NOK) löper enligt låneavtalet med en räntesats om 5,5 procent för perioden. 
Ränta för perioden 1 januari – 31 augusti 2016 uppgår till 1,5 miljoner euro. Prism Medicals befintliga lån 
återbetalades vid förvärvstillfället. Räntan på dessa lån uppgår till 0,2 miljoner euro för perioden 1 januari –  
31 augusti 2016. Nettoeffekten i proformeringen är 1,3 miljoner euro. 

   Justeringen innehåller även en valutaeffekt för omvärdering till euro av lånen denominerade i CAD och NOK 
från den kurs som gällde per den 1 januari 2016 till kurs per den 1 september 2016. Effekten är en finansiell 
kostnad om 1,4 miljoner euro. 

   Skatteeffekten uppgår till 0,9 miljoner euro och baseras på en skattesats om 33,3 procent (genomsnittlig 
skattesats i Prism Medical). Proformajusteringen har en bestående effekt (exklusive omvärdering av lån).

(D) Köpeskillingen för BD-verksamheten betalades genom en minskning av aktieägarlån om 11,4 miljoner euro 
(omräknat till 109 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2016). Räntan 
på aktieägarlånet var 10,0 procent och används som apportegendom. Justeringen eliminerar räntan som har 
betalats som en del av aktieägarlånet för räkenskapsåret 2016. Räntan uppgick till 1,2 miljoner euro.

   Justeringen eliminerar också valutaeffekten för omvärderingen av del av aktieägarlånet från valutakursen för 
NOK/EUR per den 1 januari 2016 till valutakursen för NOK/EUR per den 31 december 2016. Lånet omvärdera-
des från 11,4 miljoner euro den 1 januari 2016 till 12,1 miljoner euro den 31 december 2016. Den redovisade 
finansiella kostnaden om 0,7 miljoner euro eliminerades.

   Skatteeffekten uppgick till 0,5 miljoner euro. Den är baserad på en skattesats om 25 procent (den lagstad-
gade bolagsskattesatsen i Norge under 2016). Proformajusteringarna har en bestående effekt (exklusive 
omvärdering av lån).
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B.8 Utvald proforma redovisning, forts.

PROFORMA RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER SEGMENT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

Nedan tabell illustrerar hur ovanstående förvärv och avyttring påverkar Handicares rörelseresultat (EBIT) per 
segment.

MEUR

Patient 
Handling  
160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Prism  
Medical  
160101- 
160831  

Ej  
reviderat  

IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Patient 
Handling 
proforma  

160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Puls  
160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

BD- 
verksam- 

heten  
160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Puls  
proforma  

160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Accessibility  
160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Koncern-
gemensamt  

160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Koncernen  
160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Intäkter 50,5 29,8 80,4 36,1 –16,3 19,7 174,2 0,1 274,5

Varukostnader –23,5 –10,8 –34,3 –23,7 10,5 –13,2 –82,4 0,0 –129,9

Personal-
kostnader –13,5 –9,2 –22,7 –5,6 2,3 –3,3 –41,8 –2,8 –70,6

Av- och 
nedskrivningar –2,3 –1,6 0,4 –3,6 –0,2 0,0 –0,1 –4,2 –0,3 –8,3

Övriga externa 
kostnader –8,6 –6,5 –15,1 –4,0 1,7 –2,2 –29,1 –3,7 –50,1

Övriga 
specificerade 
poster –7,8 –2,5 –10,3 –0,6 0,0 0,4 –0,3 –6,7 –3,3 –20,5

Rörelse- 
resultat  
(EBIT) –5,2 –0,7 0,4 –5,5 2,1 –1,8 0,4 0,7 9,9 –10,0 –5,0

OREVIDERAD PROFORMARESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

MEUR

Handicare 
170101-170630 

Reviderat 
IFRS

BD-
verksamheten 

170101-170630 
Ej reviderat 

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma 
resultaträkning 

Ej reviderat

Rörelsens intäkter

Intäkter 153,9 –9,2 144,7

Rörelsens kostnader

Varukostnader –73,3 6,1  –67,2

Personalkostnader –38,6 1,0  –37,6

Av- och nedskrivningar –25,6 1,0  –24,6

Övriga externa kostnader –4,3 0,0  –4,3

Övriga specificerade poster –2,0 0,0 0,4 A –1,6

Rörelseresultat (EBIT) 10,2 –1,1 0,4  9,5

Finansiella intäkter 7,2 0,0 –0,6 B 6,6

Finansiella kostnader –14,9 0,0 0,6 B –14,3

Resultat efter finansiella poster 2,5 –1,1 0,4  1,7

Skattekostnad 0,1 0,0 –2,3 A, B –2,2

Årets resultat efter skatt 2,6 –1,1 –2,0  –0,5
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B.8 Utvald proforma redovisning, forts.

Noter till oreviderade proformaresultaträkningen 1 januari – 30 juni 2017

(A) Baserat på en köpeskilling för BD-verksamheten om 12,1 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom 
att använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2017) och ett koncernmässigt värde på eget kapital 
i den avyttrade verksamheten om 11,7 miljoner euro (inklusive allokerad goodwill om 9,2 miljoner euro) har 
reavinst före skatt beräknats uppgå till 0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår till 9,0 miljoner euro då 
Koncern-goodwill inte är skattemässigt avdragsgillt. Efter avdrag för skatt om 24 procent (bolagsskattesatsen i 
Norge under 2017) har reaförlust efter skatt beräknats till 1,9 miljoner euro. Det koncernmässiga värdet på eget 
kapital (inklusive allokerad goodwill) är baserat på bokfört värde per den 30 juni 2017 (dvs. balansräkningen per 
dagen för transaktionens undertecknande) om 105,6 miljoner NOK omräknat till euro genom valutakursen för 
NOK/EUR per den 1 januari 2017. Justeringen har inte en bestående effekt. 

(B) Köpeskillingen för BD-verksamheten betalades genom en minskning av aktieägarlån om 12,1 miljoner euro 
(omräknat till 109 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2017). Räntan 
på aktieägarlånet var 10,0 procent och används som apportegendom. Justeringen eliminerar räntan som har 
betalats som en del av aktieägarlånet för perioden januari – juni 2017. Räntan uppgick till 0,6 miljoner euro.

   Justeringen eliminerar också valutaeffekten för omvärderingen av del av aktieägarlånet från valutakursen för 
NOK/EUR per den 1 januari 2017 till valutakursen för NOK/EUR per den 30 juni 2017. Lånet omvärderades från 
12,1 miljoner euro den 1 januari 2017 till 11,5 miljoner euro den 30 juni 2017. Den redovisade finansiella intäkten 
om 0,6 miljoner euro eliminerades.

   Skatteeffekten uppgick till –0,2 miljoner euro. Den är baserad på en skattesats om 24 procent (bolagsskat-
tesatsen i Norge under 2017). Proformajusteringarna har en bestående effekt (exklusive omvärdering av lån).

PROFORMA RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER SEGMENT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

MEUR

Puls
170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

BD- 
verksam- 

heten  
170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Puls
proforma  

170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

Accessibility  
170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

 
Patient  

Handling  
170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

Koncern-
gemensamt

170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

Koncernen
170101- 
170630

Ej reviderat
IFRS

Intäkter 19,3 –9,2 10,1 89,9 44,7 0,0 144,7
       

Varukostnader –13,1 6,1 –6,9 –41,9 –18,3 0,0 –67,2

Personalkostnader –2,7 1,0 –1,7 –21,5 –12,1 –2,3 –37,6

Av- och nedskrivningar –0,1 0,0 –0,1 –2,1 –1,7 –0,4 –4,3

Övriga externa kostnader –1,8 1,0 –0,8 –14,5 –7,2 –2,0 –24,6

Övriga specificerade poster 0,0 0,0 0,4 0,4 –0,6 –0,3 –1,1 –1,6

Rörelseresultat (EBIT) 1,7 –1,1 0,4 1,0 9,2 5,0 –5,8 9,5
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B.8 Utvald proforma redovisning, forts.

OREVIDERAD PROFORMARAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING PER 30 JUNI 2017

MEUR

Handicare 
170630

Ej reviderat
IFRS

BD-
verksamheten 

170630
Ej reviderat

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma- 
rapport över 

 finansiell 
ställning 

Ej reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 52,2  52,2

Goodwill 173,3 –8,7 B 164,6

Uppskjutna skattefordringar 6,6 –2,2 A 4,4

Materiella anläggningstillgångar 11,9 –0,1  11,8

Långfristiga fordringar 34,8   34,8

Summa anläggningstillgångar 278,8 –0,1 –10,9 267,8

Omsättningstillgångar

Varulager 36,1 –1,3 34,8

Kundfordringar 41,6 41,6

Aktuella skattefordringar 1,7 1,7

Övriga fordringar 4,1 4,1

Likvida medel 6,2 –0,9 5,3

Summa omsättningstillgångar 89,8 –2,3 87,5

SUMMA TILLGÅNGAR 368,5 –2,3 –10,9 355,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,0 0,0  0,0

Övrigt tillskjutet kapital 168,2 168,2

Reserver 56,0 56,0

Balanserat resultat –149,3 –2,3 0,5 A, B –151,1

Periodens resultat 2,4 2,4

Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 4,5

Summa eget kapital 81,8 –2,3 0,5 80,0

Skulder

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 0,7  0,7

Uppskjuten skatteskuld 8,8  8,8

Förutbetalda intäkter 2,2  2,2

Upplupna kostnader 2,3  2,3

Övriga långfristiga skulder 212,8 –11,4 A 201,4

Finansiella derivat 0,0   0,0

Summa långfristiga skulder 226,9 –11,4 215,5

Kortfristiga skulder

Upplåning 9,1 9,1

Leverantörsskulder 26,7 26,7

Övriga kortfristiga skulder 2,0 2,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,1 22,1

Summa kortfristiga skulder 59,9 59,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 368,5 –2,3 –10,9 355,3
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B.8 Utvald proforma redovisning, forts.

Noter till oreviderad proformarapport över finansiell ställning per 30 juni 2017

(A) Baserat på en köpeskilling för BD-verksamheten om 11,4 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom 
att använda valutakursen för NOK/EUR per den 30 juni 2017) och ett koncernmässigt värde på eget kapital i den 
avyttrade verksamheten om 2,3 miljoner euro (exklusive goodwill om 8,7 miljoner euro) har reavinst före skatt 
beräknats uppgå till 9,1 miljoner euro. Skattekostnaden på reavinsten före skatt är 2,2 miljoner euro (baserat på 
2017 års bolagsskattesats i Norge om 24 procent).

   Aktieägarlån minskades med 11,4 miljoner euro (109 miljoner NOK) och bokfördes mot aktiekapital. 
Skattekostnaden på reavinsten om 2,2 miljoner euro kvittades genom en motsvarande nedskrivning av 
uppskjutna skattefordringar, som i sin tur bokfördes mot aktiekapital.

(B) Goodwill om 8,7 miljoner euro (omräknat till 83,2 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR 
per den 30 juni 2017, redovisat på Koncernnivå) periodiserades till BD-verksamheten. Goodwill-saldot elimine-
rades mot aktiekapital.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av 
förväntat resultat.

B.10 Anmärkningar  
i revisions- 
berättelsen

Ej tillämplig. Revisorsrapporterna avseende den historiska finansiella informationen 
innehåller inga anmärkningar.

B.11 Rörelsekapital Det är Bolagets bedömning att Handicares befintliga rörelsekapital är tillräckligt för 
Handicares aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden från dagen för 
detta Prospekt.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper som 
erbjuds/tas upp till 
handel

Aktier i Handicare Group AB (publ), org. nr. 556982-7115 (ISIN-kod: SE0010298109).

C.2 Denominering Bolagets aktier är denominerade i euro.

C.3 Antal aktier i 
emittenten

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta Prospekt till 52 775 euro, 
fördelat på 38 304 200 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,001378 euro. Samtliga 
aktier är fullt betalda.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepappren

Samtliga aktier i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje 
aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som sådan aktieägare innehar. 

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och 
eventuella överskott i händelse av likvidation. Bolagets aktier som är föremål för 
Erbjudandet kommer i alla avseenden att betraktas som likställda med varandra samt 
med alla befintliga aktier, och ge innehavarna rätt att delta i utbetalningen av utdelning 
för första gången per det utbetalningsdatum som infaller närmast efter noteringen av 
aktierna.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är 
registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstäm-
man beslutad avstämningsdag är berättigad till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt 
till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men 
betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en preskriptionstid om tio år. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en 
kontant- eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt att teckna sig för sådana 
värdepapper i förhållande till det antal aktier som innehades före emissionen. Det finns 
inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med en avvikelse från befintliga aktie-
ägares företrädesrätt i enlighet med aktiebolagslagen.
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C.5 Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Upptagande till 
handel

Styrelsen för Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 september 2017 beslutat att uppta 
Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att 
spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt. Beräknad första dag för handel är den 
10 oktober 2017.

Kortnamnet på Nasdaq Stockholm för Bolagets aktie kommer vara HANDI.

C.7 Utdelningspolicy Handicare eftersträvar att årligen lämna utdelning motsvarande 30–50 procent av 
nettovinsten för perioden. Beslut om utdelning kommer att fattas med beaktande av 
bland annat Koncernens finansiella ställning, investeringsbehov, förvärvsmöjligheter och 
likviditet. 

AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga  
risker avseende 
emittenten och  
dess verksamhet

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut 
bör investerare noggrant överväga all information i detta Prospekt. Nedan sammanfattas 
Handicares huvudsakliga verksamhets- och produktionsrelaterade risker.

Defekter, skador eller säkerhets- eller kvalitetsbrister relaterade till Handicares 
produkter kan leda till produktåterkallelser och andra myndighetsåtgärder, 
garantiansvarsanspråk, tvister och rättsliga förfaranden, inklusive krav relaterade 
till produktansvar, eller negativ publicitet, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat. Handicares 
trapphissar och vissa produkter inom Patient Handling kännetecknas av komplexa 
produktionsprocesser, och Handicare måste följa högt ställda krav avseende process- 
och produktspecifikationer. Som tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter 
kan Handicare, om väsentliga brister har konstaterats i en produkt, komma att bli 
föremål för myndighetsåtgärder, inklusive varningsbrev (så kallade warning letters) från 
FDA i USA, förelägganden, produktåterkallelser och, vid allvarliga fel och brister, 
produktionsstopp. Bristande regelefterlevnad hos Koncernen eller dess underleverantö-
rer kan leda till tvångsåtgärder mot Handicare, inklusive åläggande att återkalla produk-
ter och att CE-märkningar, ISO-certifieringar och andra kvalitetssystemcertifikat dras 
tillbaka. Om Handicare inte innehar erforderliga certifieringar kan det få en negativ 
inverkan på försäljningen och kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares renommé, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Därutöver kan 
tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter och relaterade produkter 
exponera Koncernen för risken för tvister, framför allt relaterade till produktansvar. Om 
en produkt inte uppfyller alla relevanta krav eller specifikationer kan Handicare komma 
att bli skadeståndsskyldigt på grund av avtalsbrott samt utkrävas garantiansvar eller 
produktansvar när någon gör gällande att Handicares produkter, inklusive vissa produk-
ter som tillverkats av underleverantörer, har orsakat skada. Oavsett om Handicare lyckas 
försvara sig eller inte kan vidare kan sådana tvister få en negativ inverkan på kundernas 
förtroende för Handicare och Handicares produkter, vilket kan inverka negativt på 
Handicares kundrelationer och renommé och få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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D.1 Huvudsakliga  
risker avseende 
emittenten och  
dess verksamhet, 
forts.

Om Handicares tillverknings- eller monteringsanläggningar skadas, förstörs eller 
måste stängas av någon anledning kan Koncernens möjligheter att tillverka, 
montera eller distribuera sina produkter påverkas väsentligt. Till exempel kan 
arbetsstopp och strejker, tillverknings- eller maskinfel eller haverier, strömavbrott, 
eldsvådor, explosioner, kraftig väderlek och naturkatastrofer, inklusive alla störningar 
eller begränsningar av produktionskapacitet som grundar sig i att Handicare misslyckas 
med att, eller inte kan, på ett korrekt och effektivt sätt driva sina tillverkningsanläggning-
ar eller hantera förändringar i produktionsnivåer, påverka Handicares möjligheter att 
tillverka produkter åt kunder. Dessutom är vissa av Handicares tillverkningsanläggningar 
anpassade för tillverkning av vissa specifika produkter och Koncernen har inte redun-
dans eller tillräcklig överskottskapacitet vid sina tillverkningsanläggningar, varken vad 
gäller utrymme eller utrustning, för att tillverka produkter på en annan 
tillverkningsanläggning.

Avbrott, nedskärningar eller uppehåll i leveranser och en oförmåga att hitta nya 
alternativa leverantörer, kan ha en negativ inverkan på Handicares tillverkning och 
därtill hörande produktförsäljning. Vissa råmaterial och nyckelkomponenter, såsom 
ackumulatorer till trapphissar och taklyftar, är endast tillgängliga från enskilda leverantö-
rer. Om det skulle uppstå ett avbrott, kort- eller långvarigt, i Handicares leveranser av 
produkter tillverkade av utomstående tillverkare, eller om dessa produkter är av under-
målig kvalitet, kan det vara mycket svårt att skaffa motsvarande produkter från andra 
leverantörer till godtagbara villkor, inom rimlig tid, om ens över huvud taget.

Avbrott, nedskärningar eller uppehåll i leveranser och en oförmåga att hitta nya 
alternativa leverantörer, kan ha en negativ inverkan på Handicares tillverkning och 
därtill hörande produktförsäljning. Vissa råmaterial och nyckelkomponenter, såsom 
ackumulatorer till trapphissar och taklyftar, är endast tillgängliga från enskilda leverantö-
rer. Om det skulle uppstå ett avbrott, kort- eller långvarigt, i Handicares leveranser av 
produkter tillverkade av utomstående tillverkare, eller om dessa produkter är av under-
målig kvalitet, kan det vara mycket svårt att skaffa motsvarande produkter från andra 
leverantörer till godtagbara villkor, inom rimlig tid, om ens över huvud taget.

Ökad konkurrens kan komma att påverka Handicares verksamhet negativt. 
Konkurrensfaktorer på Handicares marknader utgörs av bland annat produkternas 
tillförlitlighet, produktprestanda, produktkvalitet, pris, bredden i produkterbjudandet, 
ledtider i tillverkningen, att leveranser sker i tid, tekniska förbättringar, kundservice, 
finansieringsvillkor och kunders möjlighet att få finansiering från försäkringsgivare och 
andra tredjepartsfinansiärer. Konkurrensen ser olika ut på olika marknader, med olika 
konkurrenter beroende på affärsområde och geografisk marknad. Allt som innebär en 
ökad konkurrens kan ha en direkt inverkan på Handicares verksamhet, antingen genom 
förlust av marknadsandelar eller en ökad prispress, och Handicare kanske inte kommer 
kunna behålla eller utöka antalet återförsäljare eller erbjuda produkter som är mer 
konkurrenskraftiga än Handicares konkurrenters eller till ett pris motsvarande det 
Handicares konkurrenter erbjuder. Därutöver kan import från lågkostnadsländer få en 
negativ inverkan på Handicares försäljningsvolymer och resultat.

Bolagets strategi inkluderar företagsförvärv och Handicare kanske inte lyckas 
integrera förvärvade bolag fullt ut. Handicares tillväxt genom förvärv kan exponera 
Koncernen för andra risker, såsom att koncernledningens uppmärksamhet avleds från 
befintlig verksamhet eller eventuell nedskrivning av förvärvade immateriella tillgångar, 
inklusive goodwill, samt påtagandet av förpliktelser och andra krav från förvärvade 
företag. Om Handicare inte kan identifiera, genomföra eller integrera attraktiva förvärvs-
möjligheter på goda villkor eller alls, kan det påverka Handicares förmåga att genomföra 
sin tillväxtstrategi negativt.
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D.1 Huvudsakliga  
risker avseende 
emittenten och  
dess verksamhet, 
forts.

Risker relaterade till reglering. Handicares verksamhet är föremål för myndighets-
regleringar i de länder där Koncernen tillverkar och säljer sina produkter. Dessa 
 myndighetsregleringar avser bland annat tester, tillverkning, säkerhet, effektivitet och 
prestanda, produktstandarder, förpackningskrav, märkningskrav, import- och export-
restriktioner, lagring, registrering, marknadsföring, distribution, produktion, tariffer, tullar 
och skattekrav. 

 • I USA är Koncernen och dess produkter är föremål för ett antal regulatoriska krav 
från FDA, inklusive QSR som kräver att tillverkare, inklusive kontraktstillverkare, följer 
stränga krav rörande design, tester, kontroll, dokumentation och andra former av 
kvalitetssäkringar. Underlåtenhet från Koncernen eller dess underleverantörer att 
följa tillämpliga regulatoriska krav kan leda till verkställighetsåtgärder, inklusive 
produktåterkallelser och produktionsstopp, från FDA eller andra tillsynsmyndigheter.

 • I Europa är de huvudsakliga regelverken som är tillämpliga på Koncernens produkter 
MDD och ISO 13485, vilka föreskriver alla huvudsakliga krav som ställs för att kunna 
förse en produkt med en CE-märkning, vilket är en förutsättning för att få marknads-
föra och sälja produkten i EU och EES. Underlåtenhet av Koncernen eller dess 
underleverantörer att följa de krav som ställs av tillämpliga regelverk kan leda till att 
de åläggs sanktioner, såsom upphävda kvalitetssystem eller CE-märkningar, avslag 
på begäran om CE-märkning av nya produkter eller tvångsåterkallelse av produkter.

 • I övriga jurisdiktioner liknar kraven på Koncernens anordningar och produkter de 
i USA och EU. Lagarna sträcker sig från omfattande krav för godkännande av 
produkter till krav på produktinformation eller certifieringar. Den allmänna trenden är 
en ökning av strängare reglering. De myndigheter och domstolar som tolkar rele-
vanta lagar och föreskrifter över hela världen har också blivit allt strängare. Bristande 
efterlevnad av Koncernen eller dess underleverantörer leda till att Koncernens åläggs 
att tvångsåterkalla produkter och andra verkställighetsåtgärder, däribland att 
CE-märkningar och andra kvalitetscertifikat avseende system, inklusive ISO-certifie-
ringar, dras tillbaka. Handicares underlåtenhet att behålla erforderliga certifieringar 
skulle ha en negativ inverkan på försäljningen och kan komma att få en väsentlig 
negativ inverkan på Handicares renommé, verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Handicare måste erhålla godkännanden före marknadsföring och försäljning av vissa 
produkter och de tillsynsmyndigheter som ansvarar för sådana godkännanden kan 
försena, öka kostnaden för, begränsa eller förbjuda marknadsföring och försäljning av 
Koncernens produkter. Eventuella dröjsmål eller underlåtenhet att erhålla eller upprätt-
hålla sådana certifikat eller godkännanden i någon jurisdiktion kan öka kostnads- och 
tidskrav för att lansera Koncernens produkter på marknaden i dessa jurisdiktioner eller 
leda till att marknadsföring och försäljning av sådana produkter förbjuds i dessa 
jurisdiktioner, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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D.3 Huvudsakliga risker 
avseende 
värdepappren

Nedan sammanfattas de huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktier och 
Erbjudandet.

Det finns ingen tidigare publik marknad för Bolagets aktier och en aktiv, likvid och 
välfungerande marknad kanske inte utvecklas, kursen för aktierna kan bli volatil 
och investerare kan förlora en del av eller hela sin investering. Aktiemarknaden har 
överlag upplevt fluktuationer i pris och volym tidigare. Generella ekonomiska och 
branschrelaterade faktorer kan ha en väsentlig påverkan på Bolagets aktiekurs obero-
ende av dess faktiska resultat. Dessa fluktuationer kan vara ännu mer påtagliga i handel 
med aktierna en kort tid efter Erbjudandet. En investerare som köper aktier i samband 
med Erbjudandet eller på andrahandsmarknaden kan förlora hela eller delar av sin 
investering.

Huvudägaren kommer även efter Erbjudandet att ha betydande inflytande över 
Bolaget och kan fördröja eller förhindra förändringar i kontrollen över Bolaget. 
Huvudägaren kommer även försättningsvis att ha betydande inflytande över utgången 
i ärenden som hänskjuts till Handicares aktieägare för godkännande, inklusive val av 
styrelseledamöter och eventuella fusioner, sammanslagningar eller försäljningar av 
samtliga, eller nästan samtliga, av Bolagets tillgångar. Huvudägarens intressen kan skilja 
sig från Bolagets övriga aktieägares intressen.

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i Bolaget kan komma att 
späda ut aktieägandet och kan komma att påverka priset på aktierna. Bolaget kan 
i framtiden komma att behöva öka sitt kapital genom erbjudande av aktier eller andra 
finansiella instrument, eller riktade emissioner utan företrädesrätt för befintliga aktie-
ägare. Alla ytterligare erbjudanden kan komma att proportionellt minska befintliga 
aktieägares rösträtt och rätt till andel av utdelningen, samt vinsten per aktie och aktiens 
substansvärde.

AVSNITT E – ERBJUDANDET

E.1 Emissionsintäkter 
och emissions- 
kostnader

Nyemissionen i Erbjudandet förväntas tillföra Handicare cirka 572 miljoner kronor (60 
miljoner euro) före avdrag för transaktionskostnader som ska bäras av Bolaget. Transak-
tionskostnaderna relaterade till Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 22 miljoner kronor 
(2,3 miljoner euro). Till följd av detta förväntas Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 550 
miljoner kronor (57,7 miljoner euro) från nyemissionen i Erbjudandet. Bolaget kommer 
inte att erhålla några intäkter från Huvudägarens försäljning av befintliga aktier.

E.2a Motiv till  
Erbjudandet och 
användning av 
emissionslikviden

Nordic Capitals investeringsstrategi är att förvärva och stödja tillväxt i attraktiva bolag 
med utvecklingspotential. Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring 
av de förvärvade bolagen inom en viss tidsperiod. Handicares styrelse och koncernled-
ning gör tillsammans med Huvudägaren bedömningen att nu är en lämplig tidpunkt för 
en notering av Bolaget, eftersom Handicare har uppnått en relevant global skala med en 
ledande ställning på viktiga marknader, är välinvesterat och positionerat för ytterligare 
lönsam tillväxt. Oavsett detta kommer Huvudägaren att kvarstå som en stor och 
engagerad aktieägare, och kommer genom att behålla del av sitt innehav kunna delta i 
Bolagets framtida utveckling. Handicare har etablerat en solid plattform och har fortsatt 
potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år.

Erbjudandet och börsnoteringen på Nasdaq Stockholm kommer att bredda aktieä-
garbasen och ge Bolaget tillgång till de svenska och de internationella kapitalmarkna-
derna, vilket förväntas stödja Handicares fortsatta tillväxt och utveckling. Handicares 
styrelse och koncernledning anser, tillsammans med Huvudägaren, att Erbjudandet och 
börsnoteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Handicares 
utveckling, vilket också kommer att öka kännedomen om Handicare och dess 
verksamhet.

Handicare avser att använda emissionslikviden (efter avdrag för transaktionskostna-
der) från nyemissionen i Erbjudandet till att återbetala och refinansiera Bolagets befint-
liga kreditfaciliteter och därmed uppnå en nettoskuldsättning som är i linje med det 
finansiella mål avseende kapitalisering som har beslutats av Bolagets styrelse. 
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E.3 Villkor Erbjudandet 
Erbjudandet omfattar 17 092 310 aktier, varav 11 439 000 nyemitterade aktier som 
erbjuds av Bolaget samt 5 653 310 befintliga aktier som erbjuds av Huvudägaren, 
motsvarande cirka 44,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Erbjudandet är 
uppdelat i två delar:

 • Erbjudandet till allmänheten i Sverige (till allmänheten räknas privatpersoner och 
juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 18 000 aktier).

 • Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och internationellt (till institutio-
nella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler 
sig för förvärv av fler än 18 000 aktier). 

Övertilldelningsoption
Huvudägaren kommer att lämna en option (”Övertilldelningsoptionen”) till Joint Global 
Coordinators, för Managers räkning, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar 
från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva 
ytterligare högst 2 563 847 befintliga aktier från Huvudägaren, motsvarande 15 procent 
av det totala antalet aktier i Erbjudandet till Erbjudandepriset, för att täcka en eventuell 
övertilldelning i samband med Erbjudandet. Under förutsättning att Övertilldelnings-
optionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet högst 19 656 157 aktier, vilket motsvarar 
41,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, efter fullföljandet av Erbjudandet. 

Erbjudandepriset
Erbjudandepriset har fastställts till 50 kronor per aktie av Bolaget och Huvudägaren i 
samråd med Joint Global Coordinators, för Managers räkning, baserat på det bedömda 
investeringsintresset, de diskussioner som föregått de åtaganden som gjorts av Ankar-
investerarna, kontakter med vissa andra institutionella investerare samt rådande 
marknadsförhållanden. Courtage utgår ej.

Anmälan
Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska ske under perioden 28 september 
– 6 oktober 2017 och avse lägst 200 aktier och högst 18 000 aktier, i jämna poster om 
100 aktier. Endast en anmälan per investerare får göras. Om fler anmälningar görs 
förbehåller sig Carnegie och Nordnet rätten att endast beakta den först mottagna. 
Anmälan är bindande. Bolaget och Huvudägaren, i samråd med Managers, förbehåller 
sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande före utgången av anmälningsperioden.

Erbjudandet till institutionella investerare
Anmälningsperioden för institutionella investerare i Sverige och internationellt äger rum 
under perioden 28 september – 9 oktober 2017. Bolaget och Huvudägaren, i samråd 
med Managers, förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden i 
Erbjudandet till institutionella investerare. Sådan eventuell förkortning eller förlängning 
kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande. Intresseanmälningar 
från institutionella investerare i Sverige och internationellt ska ske till Carnegie enligt 
särskilda instruktioner.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolaget och Huvudägaren i samråd med 
 Managers varvid målet är att uppnå en god institutionell aktieägarbas och en bred 
spridning av aktierna bland allmänheten, för att underlätta en regelbunden och likvid 
handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Tilldelningen är inte beroende av när 
ansökan lämnas in under anmälningsperioden.
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E.3 Villkor, forts. Erbjudandet till allmänheten i Sverige
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal 
aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan ske genom slumpmäs-
sigt urval. Tilldelning till dem som erhåller aktier kommer att ske, i första hand, så att ett 
visst antal aktier tilldelas per ansökan. Därutöver sker tilldelning med en viss, lika för alla, 
procentuell andel av det överskjutande antal aktier som anmälan gäller och kommer 
endast att ske i jämna poster om 100 aktier. Dessutom kan anställda och vissa närstå-
ende parter i Koncernen samt kunder till Managers komma att särskilt beaktas. Tilldel-
ning kan även ske till anställda i Managers, dock utan att prioritera dem. I sådana fall 
sker tilldelningen i enlighet med reglerna i Svenska Fondhandlareföreningen och 
Finans inspektionens föreskrifter.

Erbjudandet till institutionella investerare
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbjudandet till institutionella investe-
rare i Sverige och internationellt kommer som ovan nämnts att eftersträvas att Bolaget 
får en god institutionell aktieägarbas. Fördelning bland de institutioner som lämnat 
intresseanmälan kommer att ske helt diskretionärt.

Villkor för Erbjudandets genomförande
Bolaget, Huvudägaren och Managers avser att ingå ett avtal om placering av aktier i 
Bolaget omkring den 9 oktober 2017 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är villkorat av 
att intresset för Erbjudandet enligt Managers bedömning är tillräckligt stort för handel i 
aktien, att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att Placerings-
avtalet inte sägs upp. Placeringsavtalet föreskriver att Managers åtaganden att förmedla 
köpare till eller, för det fall Managers misslyckas med detta, själva köpa de aktier som 
omfattas av Erbjudandet är villkorade bl.a. av att de garantier som lämnas av Bolaget är 
korrekta, att inga händelser inträffar som har så väsentlig negativ inverkan på Bolaget att 
det är olämpligt att genomföra Erbjudandet samt vissa andra villkor. Managers kan säga 
upp Placeringsavtalet fram till och med likviddagen, den 12 oktober 2017, om några 
väsentligt negativa händelser inträffar, om de garantier som Bolaget givit Managers 
skulle visa sig brista eller om några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet 
inte uppfylls. Om ovan angivna villkor inte uppfylls och om Managers säger upp Place-
ringsavtalet kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av eller 
betalning för aktier genomföras under Erbjudandet. I enlighet med Placeringsavtalet 
kommer Bolaget att åta sig ersätta Managers för vissa krav under vissa villkor. 

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

BofAML och Carnegie är Joint Global Coordinators i samband med Erbjudandet och 
DNB är Joint Bookrunner i samband med Erbjudandet, för vilken de kommer att få 
sedvanlig ersättning. Den sammanlagda ersättningen kommer att vara beroende av hur 
framgångsrikt Erbjudandet genomförs. Från tid till annan har Managers tillhandahållit, 
och kan i framtiden komma att tillhandahålla, tjänster i sin löpande verksamhet åt 
Huvud ägaren eller Bolaget, eller till dem närstående parter, för vilken de har erhållit, och i 
framtiden kan komma att erhålla, ersättning. Vidare är DNB Sweden AB en av långivarna 
och DNB Bank ASA, filial Sverige en av arrangörerna samt ombud under de Nya 
kreditfaciliteterna.
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E.5 Säljande aktieägare 
/ Lock-up-avtal

Cidron Liberty Systems S.à r.l. är säljare av de befintliga aktier som ingår i Erbjudandet.
Huvudägaren, styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen som äger 

aktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget samt vissa anställda och f.d. anställda i 
Handicare, kommer att åta sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive 
innehav under en lock-up-period (”Lock-up-period”). Lock-up-perioden för Huvudäga-
ren kommer att vara 180 dagar från och med dagen för Placeringsavtalet, medan 
Lock-up-perioden för övriga personer kommer att vara 360 dagar från och med dagen 
för Placeringsavtalet. Efter utgången av respektive Lock-up-period kan värdepapprena 
komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på Bolagets 
aktier. Joint Global Coordinators kan komma att medge undantag från ifrågavarande 
åtaganden. Medgivande av undantag från gjorda lock-up-åtaganden avgörs från fall till 
fall och kan vara av såväl personlig som affärsmässig karaktär. Bolaget kommer i 
Placeringsavtalet att åta sig bland annat att, med vissa undantag, under en period av 
180 dagar från och med dagen för Placeringsavtalet, inte utan skriftligt medgivande från 
Joint Global Coordinators (i) erbjuda, pantsätta, tilldela, emittera, sälja, åta sig att sälja 
eller annars överföra eller avyttra, direkt eller indirekt, några aktier i Bolaget eller några 
andra värdepapper som kan konverteras till eller möjliga att utnyttja eller byta till sådana 
aktier, eller (ii) ingå swap-avtal eller andra arrangemang som helt eller delvis överlåter 
den ekonomiska risken förknippad med ägandet av aktier i Bolaget. 

E.6 Utspädningseffekt I samband med noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att 
genomföra en fondemission och två apportemissioner, varigenom antalet aktier i Bolaget 
ökar med 9 195 800, från 38 304 200 till 47 500 000. Antalet nyemitterade aktier i 
Erbjudandet kommer att uppgå till 11 439 000, innebärande en ökning av antalet aktier 
i Bolaget från 47 500 000 (efter implementeringen av nyss nämnda förändringar i aktie- 
kapitalet) till 58 939 000, motsvarande en ökning om 24,1 procent. För befintliga 
aktieägare uppkommer således en utspädning om 11 439 000 nya aktier, motsvarande 
19,4 procent av det totala antalet aktier efter Erbjudandet.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.
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En investering i Handicares aktier är förenad med risker. Potentiella investerare bör noggrant överväga 
följande risker, tillsammans med den övriga information i detta Prospekt, innan beslut fattas om att 
investera i Bolagets aktier. Potentiella investerare bör notera att den ordning som riskerna presenteras 
i inte reflekterar sannolikheten för att de kommer realiseras eller hur de förhåller sig till varandra. Om 
någon av följande risker realiseras kan Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat komma 
att påverkas negativt. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Handicare, eller som för 
tillfället bedöms som oväsentliga, som kan ha en negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Om det skulle inträffa kan aktiekursen komma att falla och investerare komma att 
förlora en del av eller hela sin investering.

Detta Prospekt innehåller framåtblickande uttalanden som inbegriper risker och osäkerhetsfaktorer. 
Handicares faktiska verksamhet, finansiella ställning och resultat kan avvika väsentligt från den verksam-
het, finansiella ställning och resultat som berörs i det framåtblickande uttalandet. Faktorer som kan 
föranleda sådana avvikelser berörs nedan och på andra ställen i detta Prospekt.

RISKER RELATERADE TILL HANDICARES VERKSAMHET 

OCH MARKNAD

Defekter, skador eller säkerhets- eller kvalitetsbrister 
relaterade till Handicares produkter kan leda till 
produktåterkallelser och andra myndighetsåtgärder, 
garantiansvarsanspråk, tvister och rättsliga 
förfaranden, inklusive krav relaterade till 
produktansvar, eller negativ publicitet, vilket kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat
Handicare tillverkar, marknadsför och säljer ett brett urval 
av svängda och raka trapphissar, hjälpmedel för förflytt-
ningar, lyft och byte av kroppsställning, fordonsanpass-
ning och medicinsk utrustning. Koncernen marknadsför 
och säljer sina produkter i fler än 20 länder över hela 
världen. Under 2016 genererades en väsentlig del av 
Bolagets intäkter i Europa, även om Handicare stärkt sin 
position i Nordamerika väsentligt genom förvärvet att 
Prism Medical i september 2016. En mindre andel av 
intäkterna genereras i länder utanför Europa och Nord-
amerika. Handicares trapphissar och vissa produkter 
inom Patient Handling kännetecknas av komplexa 
produktionsprocesser, och Handicare måste följa högt 
ställda krav avseende process- och produktspecifikatio-
ner. Handicares produkter och verksamhet är föremål för 
omfattande krav från USA:s livsmedels- och läkemedels-
myndighet (the U.S. Food and Drug Administration, 
”FDA”) och liknande myndigheter i andra länder där 
Koncernen bedriver verksamhet, inklusive inom EU. 
Koncernen är föremål för revision, inklusive oanmälda 
inspektioner och allmänna övervakningsbesök av FDA 
och andra behöriga myndigheter. Som tillverkare och 

leverantör av medicintekniska produkter kan Handicare, 
om väsentliga brister har konstaterats i en produkt, 
komma att bli föremål för myndighetsåtgärder, inklusive 
varningsbrev (så kallade warning letters) från FDA, 
förelägganden, produktåterkallelser och, vid allvarliga fel 
och brister, stopp av produktionen. 

En del av Handicares leverantörer är bundna av regler 
utfärdande av FDA och andra liknande myndigheter, och 
om dessa leverantörer inte kan nå upp till de krav som 
ställs på dem kan det få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicare eftersom ingripanden från FDA och andra 
liknande myndigheter mot Koncernens leverantörer kan 
leda till en brist på produkter, modifikationer av produk-
terna och produktåterkallelser. År 2016 inledde 
Handicare, i förebyggande syfte, en återkallelse av en av 
sina svänga trapphissar efter att en defekt upptäckts i 
ackumulator som en av Handicares underleverantörer 
levererat. Bolagets kostnad för denna återkallelse 
uppgick under 2016 till 0,3 miljoner euro och Bolaget 
gjorde under 2016 också en avsättning på 2,4 miljoner 
euro med anledning av denna produktåterkallelse. 
Oavsett om produktåterkallelser sker frivilligt eller efter ett 
myndighetsingripande, och oavsett om defekten härrör 
från Handicares egna produkter eller från en underleve-
rantörs, kan de, utöver de direkta kostnaderna hänförliga 
till återkallelsen, komma att få negativa konsekvenser för 
Handicare, inklusive minskad försäljning, krav att hålla 
större lager av ersättningsprodukter, försämrade relatio-
ner med FDA och andra liknande myndigheter, förlust av 
marknadsandelar till konkurrenter, negativ publicitet och 
skadad renommé.

Bristande regelefterlevnad hos Koncernen eller dess 

Riskfaktorer
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underleverantörer kan leda till tvångsåtgärder mot 
Handicare, inklusive åläggande att återkalla produkter 
och att CE-märkningar, ISO-certifieringar och andra 
kvalitetssystemcertifikat dras tillbaka. I vissa jurisdiktioner 
är leverantörer av medicintekniska produkter skyldiga att 
inneha relevanta ISO-certifieringar för att kunna sälja sina 
produkter på den marknaden. I Kanada till exempel 
måste Handicares trapphissar vara ISO 13485-certifie-
rade, och i EU måste medicintekniska produkter vara 
CE-märkta. Förlusten av sådana certifieringar skulle 
innebära att Handicare inte får marknadsföra och sälja 
sina trapphissar i Kanada eller medicintekniska produkter 
i EU. Om Handicare inte kan behålla erforderliga certifie-
ringar skulle det få en negativ inverkan på försäljningen 
och skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares renommé, verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Därutöver kan tillverkning och försäljning av medicin-
tekniska produkter och relaterade produkter exponera 
Handicare för risken för tvister, framför allt relaterade till 
produktansvar, inklusive civilrättslig grupptalan i USA. 
Detta gäller i synnerhet de svängda trapphissarna som 
tillverkas på beställning. Handicare är också exponerat 
för risken att sålda och levererade produkter inte uppfyller 
kundens krav eller specifikationer. Handicares produkter 
inom Accessibility och Patient Handling är av sådan natur 
att defekter i dem eller felaktig användning av dem kan 
riskera att orsaka allvarlig skada. Om en produkt inte 
uppfyller alla relevanta krav eller specifikationer kan 
Handicare komma att bli skadeståndsskyldigt på grund 
av avtalsbrott samt utkrävas garantiansvar eller produkt-
ansvar när någon gör gällande att Handicares produkter, 
inklusive vissa produkter som tillverkats av underleveran-
törer, fått negativa bieffekter. Därutöver har Koncernen 
nyligen stärkt sin position i Nordamerika genom förvärvet 
av Prism Medical, och Handicare avser att fortsätta stärka 
sin ställning i Nordamerika. Som ett resultat har Koncer-
nens exponering mot det generellt sett tvistbenägna 
affärsklimatet i USA, inklusive exponeringen mot USA:s 
regulatoriska miljö, vilket överlag är associerat med 
betydande kostnader för juridisk rådgivning, ökat och det 
kan komma att öka ytterligare om Handicare lyckas med 
att expandera sin verksamhet i USA 

Juridiska processer är i grunden oförutsägbara, och 
alla anspråk mot Handicare, oavsett om de är grundlösa 
eller inte, kan leda till höga försvarskostnader och 
resultera i utfall som påverkar hur Handicare bedriver 
verksamhet eller leda till förlikningsbelopp eller reglering-
ar som inte täcks av eller går utöver försäkringsskyddet. 
De juridiska kostnader som är förenade med att försvara 
sig mot sådana anspråk, redovisningsmässiga avsätt-

ningar för dylika anspråk, skyldigheten att betala krav 
som överstiger försäkringsskyddet eller bristande 
förmåga att upprätthålla tillräckligt försäkringsskydd kan 
resultera i ökade driftskostnader och kan ha negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Oavsett om Handicare lyckas försvara sig 
eller inte kan vidare kan sådana tvister få en negativ 
inverkan på kundernas förtroende för Handicare och 
Handicares produkter, vilket kan inverka negativt på 
Handicares kundrelationer och renommé och få en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Om Handicares tillverknings- eller 
monteringsanläggningar skadas, förstörs eller 
måste stängas av någon anledning kan Koncernens 
möjligheter att tillverka, montera eller distribuera 
sina produkter påverkas väsentligt
Handicares svängda trapphissar tillverkas vid Koncer-
nens anläggningar i Nederländerna och Storbritannien, 
och patientförflyttningsprodukter tillverkas vid Koncer-
nens anläggningar i Nederländerna och USA. Vidare 
driver Handicare monteringsanläggningar i Kina (för raka 
trapphissar) och Kanada (för Patient Handling-produkter). 
Om Koncernens tillverknings- eller monteringsanlägg-
ningar skadas, förstörs eller stängs av någon anledning 
skulle Koncernens möjligheter att tillverka, montera eller 
distribuera sina produkter påverkas väsentligt. Till 
exempel kan arbetsstopp och strejker, tillverknings- eller 
maskinfel eller haverier, IT-avbrott och IT-haverier, 
strömavbrott, eldsvådor, explosioner, kraftig väderlek och 
naturkatastrofer, inklusive alla störningar eller förändring-
ar i produktionskapacitet som kommer av att Handicare 
misslyckats med att, eller inte kunnat, på ett korrekt och 
effektivt sätt driva sina tillverkningsanläggningar eller 
hantera förändringar i produktionsnivåer, påverka 
Handicares möjligheter att tillverka produkter åt kunder. 
Om någon av Handicares tillverkningsanläggningar 
oväntat skulle stängas ner eller om viss tillverkningsverk-
samhet eller tillverkningsutrustning inom en i övrigt 
fungerande tillverkningsanläggning oväntat skulle sluta 
fungera eller fungera med lägre kapacitet finns det en risk 
att alternativ produktionskapacitet inte skulle finnas 
tillgänglig eller, för det fall den skulle finnas tillgänglig, inte 
kan tillhandahållas tillräckligt snabbt eller till samma 
kostnad, eller att produktionskapaciteten inte kan 
överföras på ett enkelt sätt. Trapphissar är särskilt 
skrymmande och förutsätter varsam transport. Förlust av 
närhet till slutkunder på grund av avbrott i tillverkningen 
eller behovet av att använda alternativ produktionskapa-
citet som en följd av skadade, förstörda eller stängda 



Riskfaktorer

24 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

anläggningar eller andra produktionsstörningar kan leda 
till högre transportkostnader och förlust av konkurrensför-
delar. Dessutom är vissa av Handicares tillverkningsan-
läggningar anpassade för tillverkning av vissa specifika 
produkter och Koncernen har inte redundans eller 
tillräcklig överskottskapacitet vid sina tillverkningsanlägg-
ningar, varken vad gäller utrymme eller utrustning, för att 
tillverka produkter på en annan tillverkningsanläggning. 
En betydande kort- eller långsiktig minskning av nyttjan-
degraden vid en eller fler av Koncernens tillverkningsan-
läggningar kan följaktligen ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Avbrott, nedskärningar eller uppehåll i leveranser 
och en oförmåga att hitta nya alternativa leverantörer, 
kan ha en negativ inverkan på Handicares tillverkning 
och därtill hörande produktförsäljning
Tillverkningen av Handicares trapphissar och montering-
en av patientförflyttnings- och lyftprodukter förutsätter att 
tillräckliga leveranser av kvalitetskomponenter och 
material sker i tid. Handicares egen tillverkningsförmåga 
stödjs av kontrakterade externa tillverkare som tillverkar 
produkter inom Patient Handling och vissa komponenter 
som används i tillverkningen av en del av Handicares 
trapphissar inom Accessibility. Handicare köper större 
delen av de komponenter och material som används i 
tillverkningen och monteringen från ett flertal leverantörer. 
Vissa råmaterial och nyckelkomponenter, exempelvis 
ackumulatorer till trapphissar och taklyftar, är för närva-
rande endast tillgängliga från enskilda leverantörer. 
Handicare arbetar nära sina leverantörer med avsikten att 
säkerställa att leveranser sker utan avbrott samtidigt som 
en hög kvalitet och tillförlitlighet upprätthålls. Det finns 
dock en risk att dessa ansträngningar visar sig vara 
otillräckliga, vilket bland annat skulle kunna leda till 
förseningar i produktionen och brister i produktkvaliteten. 
En eller flera av Handicares leverantörer kan komma att 
upphöra med leveranser av råmaterial och komponenter 
till Handicare, på grund oförmåga eller ovilja att leverera 
bortom Handicares kontroll, eller kan komma att höja 
priserna väsentligt. Om Handicares avtal med vissa 
tillverkare sägs upp kan det bli svårt att anskaffa motsva-
rande produkter inom rimlig tid, om alls. Nya leverantörer 
kan behöva ett förhandsgodkännande från myndigheter, 
och de kan behöva tid på sig att börja leverera till 
Handicare. Om det skulle uppstå ett avbrott, kort- eller 
långvarigt, i Handicares leveranser av produkter tillver-
kade av utomstående tillverkare, eller om dessa produk-
ter är av undermålig kvalitet, kan det vara mycket svårt att 
skaffa motsvarande produkter från andra leverantörer till 
godtagbara villkor, inom rimlig tid, om alls.

Handicare har till exempel tidigare varit med om att 
förseningar i tillverkningen hos vissa av Koncernens 
externa lett till pressade marginaler då Handicare behövt 
köpa in ersättningsprodukter från Kina för att kunna 
färdigställa order.

Inom Patient Handling i synnerhet finns en risk att 
Handicares produkter inte uppfyller tillämpliga regulato-
riska krav om komponenter från en extern tillverkare är av 
undermålig kvalitet. Sådan bristande efterlevnad kan leda 
till direkta kostnader kopplade till att säkerställa att 
produkterna uppfyller kraven i tillämpliga regelverk, göra 
Handicare till föremål för rättsliga sanktioner, såsom 
varningsbrev från FDA, förelägganden, produktåterkallel-
ser och, vid allvarliga fel och brister, stopp av hela eller 
delar av produktionen samt negativ publicitet och skadat 
renommé. Det finns en risk att de kvalitetsinspektioner 
och kontroller av externa tillverkares tillverkningsprocess 
som Handicare genomför är otillräckliga eller inte lyckas 
identifiera alla faktiska eller potentiella brister. 

Alla avbrott, såväl lång- som kortvariga, eller förse-
ningar som påverkar Handicares distributionskedja, 
inklusive alla förseningar eller uppsägningar av avtal eller 
liknande relationer med leverantörer av olika produkter 
och tjänster som Handicare förlitar sig på, eller 
Handicares leverantörers oförmåga att leverera produkter 
inom föreskriven tid eller till förväntat pris, som beror på 
ökad protektionism till följd av politiska händelser, såsom 
utfallet i Storbritanniens omröstning om att lämna EU och 
förändringen i politiskt ledarskap i USA, kan begränsa 
Handicares möjligheter att hålla sin produktionstillverk-
ning inom budget, att möta leveranstider gentemot 
kunder och/eller leda till att Handicares kunder återkallar 
sina beställningar. Alla dessa händelser kan var för sig ha 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning eller resultat.

Handicares verksamhet påverkas indirekt av 
sjukvårdens besparingsåtgärder som kan leda till 
minskad försäljning av Handicares produkter och 
tjänster
De besparingsåtgärder som vidtas av Handicares 
institutionella kunder och kunder inom den offentliga 
sektorn, såsom hälsoavdelningen på det amerikanska 
veterandepartementet, National Health Service (”NHS”) i 
Storbritannien eller den norska arbets- och välfärdsmyn-
digheten (”NAV”), inköpsorganisationer och tredjeparts-
finansiärer (eng. third party payers), kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Handicares försäljning och lönsam-
het. Produkter på de marknader Handicare verkar på, 
inklusive Koncerners produkter, levereras i allmänhet 
direkt eller indirekt till slutkunder eller vårdgivare som 
betalar för produkterna och som sedan erhåller ersättning 
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från tredjepartsfinansiärer (huvudsakligen statligt eller 
kommunalt subventionerade och privata sjukvårdsförsäk-
ringar) eller skatteavdrag, för att helt eller delvis täcka 
produktkostnaderna. Handicare står inför direkt och 
indirekt prispress från dessa arrangemang. Minskade 
offentliga utgifter från sjukvårdsutrustning och medicinsk 
utrustning, såväl som tredjepartsfinansiärers fortsatta 
strävan att binda eller minska kostnader, genom att till 
exempel minska storleken på kostnadsersättningar till 
slutanvändare eller vårdgivare som betalar för produkter, 
kan påverka Handicares försäljningsvolymer och lönsam-
het negativt och kan, således, få en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Tredjepartsfinansiärer ser med jämna mellanrum över 
sina policyer och kan, utan förvarning, neka kostnads-
täckning. En del privata försäkringsgivare kan också 
försöka kontrollera kostnader genom att kräva att det 
billigaste tillgängliga alternativet används. För det fall att 
tredjepartsfinansiärer, oavsett om de är privata eller 
offentliga, nekar täckning eller minskar sina nuvarande 
ersättningsnivåer till Handicares kunder och slutkunder 
kan Handicare få det svårt att sälja vissa produkter med 
lönsamhet.

I ett försök att binda sina kostnader har större sjukhus 
och institutioner ökat användandet av centraliserade 
uppköpsprocesser under de senaste åren och många 
institutionella kunder i Nordamerika har gått med i 
inköpsorganisationer. Inköpsorganisationer ordnar 
anbudsförfaranden och/eller förhandlar priser med 
tillverkare och distributörer, och dessa förhandlade priser 
görs sedan tillgängliga för en inköpsorganisations 
medlemmar och anslutna sjukhus. Dessa förhandlingar 
kan leda till prispress på Handicares produkter, eller att 
Handicare väljs bort som leverantör för inköpsorganisa-
tioner på nyckelmarknader. 

Om Handicare inte blir en av de leverantörer som väljs 
ut av en inköpsorganisation kan anslutna sjukhus och 
andra medlemmar vara mindre benägna att köpa 
Handicares produkter. Om inköpsorganisationen har 
förhandlat fram ett avtal som kräver strikt efterlevnad och 
som också tar sikte på andra tillverkares produkter kan 
Handicare vara förhindrat att sälja till inköpsorganisatio-
nens medlemmar under den tid som kontraktet gäller.

På liknande sätt kan anbudsförfaranden som genom-
förs av offentliga aktörer, såsom NHS eller NAV, leda till 
prispress på Handicares produkter. När dessa kontrakt 
sedan löper ut är tillhandahållandet av relevanta produk-
ter och tjänster ofta föremål för ett nytt anbudsförfarande 
där Handicare får konkurrera om ett förnyat avtal.

Om Handicare ställs inför betydande ökad prispress 
från sina kunder och/eller tredjepartsfinansiärer kan det få 

en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Handicares verksamhet kan komma att påverkas 
negativt av en allmän konjunkturnedgång i den 
europeiska eller amerikanska ekonomin, eller på 
någon av de marknader där Koncernen bedriver 
verksamhet, samt av en negativ regulatorisk eller 
politisk utveckling
Handicares försäljning och lönsamhet kan komma att 
påverkas negativt av en allmän konjunkturnedgång i den 
europeiska ekonomin eller i ekonomin i något av de 
länder, regioner och områden där Koncernen bedriver 
verksamhet, inklusive USA och Asien, och/eller nedgång 
på kredit- och finansmarknaderna. Handicare kan till 
exempel påverkas av att institutionella kunder eller 
kunder inom den offentliga sektorn köper lågprisproduk-
ter och/eller mindre avancerade produkter, som ett 
resultat av att deras rörelsemarginaler pressas. Ett 
negativt ekonomiskt klimat i länder där Handicare säljer 
sina produkter kan även komma att minska efterfrågan på 
Handicares produkter. Vidare kan, även om Handicares 
intäkter förblir oförändrade, Koncernens lönsamhet 
komma att minska om det antingen sker en förskjutning i 
produktmixen eller mot en ökad andel försäljning till 
geografiska marknader med mindre lönsamhet. Därtill 
kan makroekonomiska förhållanden påverka olika delar 
av Koncernens verksamhet, inklusive kontrakterade 
externa tillverkares tillgänglighet och tillförlitlighet, 
Bolagets förmåga att i tid driva in kundfordringar och 
tillgången till finansiering av förvärv. Efterfrågan på och 
lönsamheten av Handicares produkter påverkas av ett 
antal andra globala och regionala faktorer, inklusive 
förändringar i lagar och regler, politisk osäkerhet, föränd-
ringar i produktionskapacitet och konkurrenstryck. Till 
exempel kan förändringar i lagar och regler som påverkar 
de länder och slutmarknader där Koncernen bedriver 
verksamhet få en väsentlig inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare kan 
förändringar i den politiska situationen i en region eller ett 
land, eller politiska beslut som berör en bransch eller ett 
land, också väsentligt påverka den globala ekonomiska 
politiken och handelspolitiken, och därigenom den 
allmänna efterfrågan på Koncernens produkter och 
tjänster. Till exempel har oförutsedda politiska händelser 
den senaste tiden, såsom Storbritanniens omröstning om 
att lämna EU och förändringen av det politiska ledarska-
pet i USA, skapat osäkerhet kring EU:s och USA:s 
framtida finans- och handelspolitik. Varje ofördelaktig 
utveckling kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Ökad konkurrens kan komma att påverka Handicares 
verksamhet negativt
Handicare bedriver verksamhet på konkurrensutsatta 
marknader, och nuvarande och potentiella kunder och 
slutanvändare kan välja att använda konkurrenters 
produkter eller tjänster. Konkurrensfaktorerna utgörs 
bland annat av produkternas tillförlitlighet, produktpres-
tanda, produktkvalitet, pris, produkterbjudandets bredd, 
ledtider i tillverkningen, punktligheten hos leveranser, 
tekniska förbättringar, kundservice, finansieringsvillkor 
och kunders möjlighet att få ersättning för utlägg från 
försäkringsgivare och andra tredjepartsfinansiärer. 
Handicare är utsatt för konkurrens från många olika 
konkurrenter, beroende på affärsområde och geografisk 
marknad. Inom Patient Handling konkurrerar Handicare 
exempelvis med både stora och små företag, inklusive 
stora, diversifierade bolag med betydande marknadsan-
delar, såsom ArjoHuntleigh (ingår i Getingekoncernen) 
och Liko (ingår i Hill-Rom), och flertalet mindre, nischade 
bolag, som har en stark närvaro på lokala marknader, 
såsom Etac i Norden. Handicares största konkurrenter på 
marknaden för trapphissar är bland andra Acorn, Bruno 
och Savaria i Nordamerika och Acorn och Stannah i 
Europa. Därutöver konkurrerar Handicare på marknaden 
för trapphissar också med ett flertal mindre företag vilkas 
verksamhet är geografiskt koncentrerad, såsom Otolift i 
Nederländerna.

Handicares nuvarande konkurrenter, eller nya aktörer 
på de marknader där Koncernen bedriver verksamhet, 
inklusive stora bolag med betydande finansiella resurser, 
kan besluta att utöka sina produkt- och tjänsteutbud 
(inklusive genom samgåenden), introducera nya innova-
tiva produkter eller lösningar som kan komma att föredras 
av Handicares nuvarande och potentiella kunder och 
slutanvändare, eller besluta att erbjuda finansiella 
incitament till återförsäljare och andra distributörer av 
trapphissar och produkter inom patient handling för att de 
ska främja, oavsett om det är på exklusiv eller icke-exklu-
siv basis, deras produkter och inte Handicares. Om 
Handicares konkurrenter går samman skulle de vidare 
kunna utnyttja sin stärkta förhandlingsstyrka och stor-
driftsfördelar, vilket skulle kunna leda till ett ökat konkur-
renstryck på Handicare. All utveckling som innebär en 
ökad konkurrens kan få en direkt inverkan på Handicares 
verksamhet, antingen genom förlust av marknadsandelar 
eller en ökad prispress, och Handicare kanske inte 
kommer kunna behålla eller utöka sitt nätverk av återför-
säljare eller erbjuda produkter som konkurrerar med de 
Handicares konkurrenter erbjuder till ett pris likvärdigt det 
Handicares konkurrenter erbjuder.

Vidare kännetecknas marknaderna för vissa produkter 
inom patient handling, inklusive mindre komplicerade 
förflyttningsprodukter såsom selar och glidbrädor, av 
relativt låga inträdesbarriärer, och ett lägre behov av 
initiala investeringar. Därutöver kan import från lågkost-
nadsländer få en negativ inverkan på Handicares försälj-
ningsvolymer och resultat. Ökad konkurrens till följd av 
någon av ovan beskrivna scenarier kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Efterfrågan på sjukvårdsutrustning, medicintekniska 
produkter och relaterade tjänster som Handicare 
tillverkar, marknadsför och säljer, är beroende av ett 
antal demografiska och ekonomiska trender
Handicare är beroende av en fortsatt efterfrågan på sina 
produkter och tjänster, vilken i sin tur är beroende av 
efterfrågan på sjukvårdsutrustning och medicintekniska 
produkter och relaterade tjänster. Det som huvudsakligen 
driver tillväxten av efterfrågan för sådana produkter och 
tjänster är befolkningens demografiska utveckling inom 
de geografiska områden och på de marknader där 
Handicare bedriver verksamhet, med en förväntad 
ökande andel äldre människor och en längre livslängd, 
liksom en ökning av personer som lever längre med 
kroniska sjukdomar samt den ökade preferens bland 
äldre och vårdgivare att stanna hemma längre. Därutöver 
driver en fortsatt produktutveckling, såväl som livsstilsför-
ändringar, såsom ökad fetma, tillväxt på marknaden för 
Handicares produkter och tjänster. Den fortsatta före-
komsten av dessa trender är fördelaktig för Bolagets 
fortsatta tillväxt. Om någon av dessa trender skulle 
förändras, skulle detta kunna få en negativ inverkan på 
efterfrågan på produkter och relaterade tjänster som 
tillhandahålls av Handicare, vilket skulle kunna få en 
negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Vidare skulle de positiva effekterna 
av dessa trender på efterfrågan på Handicares produkter 
kunna gå förlorade till följd av konkurrens och andra 
faktorer, såsom att Bolagets konkurrenter lanserar nya 
produkter eller att motsatta trender utvecklas, inklusive 
lägre ersättningsnivåer hos externa finansiärerpriser och 
lägre priser.
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Ineffektiv hantering av distributionskedjan och lager 
kan få en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat
Förändringar i Handicares distributionskedja kan leda till 
ökade kostnader och förseningar. Vidare kan oförmåga 
hos Koncernens leverantörer att tillhandahålla råmateria-
let och andra komponenter i tid eller till en kvalitet som 
krävs för att tillverka Handicares produkter hindra Bolaget 
från att färdigställa kundernas beställningar i tid, vilket 
skulle kunna leda till negativ publicitet, skada Handicares 
varumärke och få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Lager utgör en stor andel av Koncernens tillgångar. 
Många av Handicares kunder kräver korta ledtider, 
särskilt de som köper trapphissar. Inom Patient Handling 
kan Handicare dessutom vara tvunget att bygga lager för 
att kunna delta i anbudsförfaranden. Lager kan vara 
kostsamt att flytta, förvara och hantera, och därför är en 
effektiv distributionskedja och en effektiv lagerhantering 
viktig för Koncernens verksamhet. Ineffektivitet i lager-
hantering kan leda till antingen överflöd eller underskott 
av en särskild lagervara, eller av en kategori av varor. 
Underskott i lager exponerar Koncernen för risken att 
behöva köpa in produkter till ett högre pris för att kunna 
leverera i tid eller betala för specialfrakt eller betala vite 
för att inte ha levererat i tid och/eller att Handicares 
kunder häver sina beställingar för att istället handla hos 
en konkurrent till följd av att produkten inte finns omedel-
bart tillgänglig. Lageröverskott exponerar Handicare för 
risken för nedskrivning av lager om lagerhållna produkter 
inte kan säljas. Handicare bedömer sina lagertillgångars 
nettoförsäljningsvärde med jämna mellanrum, och 
faktorer som då övervägs är överflöd och inkurans. 
Handicare gör avsättningar för befarade förluster när 
sakförhållanden och omständigheter tyder på att försälj-
ning av delar av lagret inte kommer att kunna täcka det 
bokförda värdet. Bedömningarna baseras på tidigare 
erfarenhet och förväntad trendutveckling. Om framtida 
marknadsförhållanden inte motsvarar de förväntade 
marknadsförhållandena, och Handicares bedömning 
visar sig inte vara tillräcklig, kan Koncernen tvingas skriva 
ner sina lagervärden. Således kan ineffektivitet i hante-
ringen av distributionskedjan och lager ha en väsentlig 
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Handicare är beroende av förståelse för produkters 
olika marknadskanaler och försäljningskanalernas 
effektivitet, särskilt återförsäljare
Handicare marknadsför och säljer sina produkter i mer än 
20 länder världen över och Koncernen har säljpersonal 
närvarande i tio länder. Handicare har många olika typer 
av kunder, inklusive återförsäljare, sjukhus, vårdboenden, 
inköpsorganisationer, kunder inom den offentliga sektorn, 
privatpersoner och företag inom hemvården. Marknads-
kanalerna för Handicares produkter beror på både 
produktsegment och den geografiska marknaden, och 
kan variera. Handicares slutkunder för trapphissar består 
till största delen av privatpersoner, men inkluderar också 
vårdboenden, kommuner och företag som är verksamma 
inom hemvårdsbranschen. Marknadskanalerna för 
Handicares trapphissar är framförallt genom återförsäl-
jare, myndigheter och direktförsäljning till slutkunden 
(särskilt marknadsföring online). Försäljning inom Patient 
Handling sker huvudsakligen genom återförsäljare eller 
via inköpsorganisationer, av vilka Handicare har ingått 
avtal med de senare för att få tillgång till sjukhus och 
vårdboenden för direktförsäljning. Handicare säljer också 
sina produkter inom Patient Handling direkt till sjukhus 
och vårdboenden samt till privatpersoner. Beroende på 
produkt, marknad och gränssnittet gentemot kunderna 
kan Handicares försäljningsprocess omfatta byggandet 
och underhållandet av personliga relationer med besluts-
fattare och andra representanter för kunden eller slutan-
vändaren av Koncernens produkter. Kombinationen av 
ovannämnda faktorer skapar komplexa förutsättningar för 
Handicares försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. 
Om Handicare misslyckas med att förstå dessa komplexa 
förutsättningar och att forma sin försäljningsprocess 
därefter, eller om Handicare inte lyckas anpassa sig till 
förändringar i marknadskanalerna för Koncernens 
produkter, kan det få en negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Som en följd av omfattningen av Handicares slut-
marknad och karaktären av Handicares produkter och 
tjänster, hanteras kundrelationer av försäljningsorganisa-
tioner inom respektive affärsområde, med begränsad 
centraliserad koordinering. Om Handicares interna 
kontrollfunktioner, såsom processerna för auktorisering 
av order och rapportering för lokala och regionala 
försäljningsorganisationer, inte följs finns det risk för att 
lokal och regional säljpersonal överskrider sin behörighet 
och till exempel ingår stora avtal på ofördelaktiga villkor, 
vilket kan få en negativ inverkan på Handicares verksam-
het, finansiella ställning och resultat.
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I de länder och regioner i Nordamerika och Europa där 
Handicare saknar eller endast har begränsat med 
säljpersonal är den vanligaste distributionskanalen för 
Accessibility och Patient Handling genom Koncernens 
omfattande nätverk av återförsäljare. Direktförsäljning till 
slutkunder förekommer främst på de utvecklade europe-
iska marknaderna, såsom Storbritannien och Nederlän-
derna, men Handicare har även ett nätverk av egna 
säljare som täcker Nordamerika, Europa och Kina. 
Handicare förlitar sig till stor del på att dess oberoende 
återförsäljare marknadsför och distribuerar produkter och 
utrustning till slutkunderna. Handicares förmåga att 
påverka sina återförsäljares resultat är begränsad då 
återförsäljarna inte är anställda av Handicare. Varierande 
kvalitets- och servicenivåer inom varje regionalt återför-
säljarnätverk eller misskötsel av arbetet från återförsälja-
res sida kan äventyra Handicares renommé och värdet på 
dess varumärke. Vidare är effektiviteten i Handicares 
återförsäljarnätverk beroende av att Handicare ger 
återförsäljarna tillräckligt stöd, såsom produktträning, 
eller finansiella incitament att sälja Handicares produkter 
och att Handicare överlag upprätthåller en god relation till 
återförsäljarna. Om en återförsäljare uppfattar det som att 
Handicares egen säljstyrka konkurrerar med återförsälja-
ren kan det exempelvis skada relationen till återförsälja-
ren. Om återförsäljarna misslyckas med, eller inte visar 
tillräckligt intresse för, att framgångsrikt sälja Handicares 
produkter och utföra tjänster kan det få en väsentlig 
negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Handicares tillväxt kan påverkas om Handicare inte 
lyckas implementera sin Commercial 
Excellence-strategi
År 2016 lanserade Handicare sin Commercial Excellence-
strategi för att driva organisk tillväxt. Commercial 
Excellence-strategin utgår från tre kärnvärden:

 • att bygga en effektivare kommersiell organisation som 
är strukturerad utifrån funktion snarare än affärsom-
råde för att driva en mer marknadsorienterad kom-
mersiell strategi;

 • att implementera strategiska försäljningsinitiativ för att 
införa en mer formell och rigorös struktur kring 
säljstyrkan, säljtekniker och prissättningsstrukturer 
samt att förbättra skapandet av kundkontakter; och

 • geografisk expansion, bland annat genom ökat fokus 
på produkter och marknader med högre marginaler, 
utökande av återförsäljarnätverket och genomförande 
av Hub-strategin i USA.

En lyckad implementering av Commercial Excellence-
strategin är beroende av antaganden om utvecklingen av 
Koncernens marknader, framtida efterfrågan på 
Handicares produkter, kostnader för att implementera 
Commercial Excellence-strategin, Handicares förmåga 
att implementera ny och hållbar prissättning och rabatt-
strukturer, mottagligheten hos Handicares anställda och 
återförsäljare för de vidtagna åtgärderna och initiativen, 
samt Handicares framgångar med att genom marknads-
föring online öka försäljningen direkt till slutkunderna. 
Varje strukturell förändring, effektivitetsåtgärd och 
expansion kan påverka Handicares relationer med 
anställda, återförsäljare, leverantörer, kunder och andra 
intressenter. Det finns en risk att de initiativ som 
Handicare genomför inom Commercial Excellence-strate-
gin inte leder till de förväntade och önskade fördelarna 
vad avser effektivitetsförbättringar eller ökad tillväxt och 
lönsamhet, och den tid som krävs kan leda till att ledning-
ens uppmärksamhet och resurser avleds från andra 
områden inom Koncernen. Vidare finns det också en risk 
att Handicare inte förmår allokera resurser till pågående 
projekt inom Koncernen på ett effektivt sätt, vilket kan få 
en negativ effekt på ledningen och implementeringen av 
de aktuella projekten. Om någon av dessa risker skulle 
realiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares tillväxtutsikter, verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

En väsentlig del av Handicares vinst härrör från 
offentliga uppköpsavtal med aktörer inom den 
offentliga sektorn och Handicare är beroende av att 
vinna nya eller att förnya existerande kontrakt på 
förmånliga villkor
Handicare genererar en del av intäkterna inom Patient 
Handling från försäljning till sjukhus, vårdboenden och 
företag inom hemvården som bedrivs i enlighet med 
upphandlingsavtal med offentliga myndigheter. Inom 
Accessibility är intäkterna från fordonsanpassningen 
huvudsakligen hänförliga till offentliga upphandlingsavtal. 
Handicare genererar också en del av intäkterna inom Puls 
genom offentliga upphandlingsavtal. Även om de 
särskilda villkoren för offentliga anbud skiljer sig mellan 
geografiska marknader och även mellan olika upphand-
lingsförfaranden på samma geografiska marknad, 
konkurrerar Handicare i allmänhet främst på grundval av 
pris och kvalitet för att vinna eller förnya kontrakt. 
Upphandlingsprocesser fokuserar emellertid också på 
andra överväganden, till exempel leveranstid efter en 
order. Om Handicare misslyckas med att vinna nya 
kontrakt eller att förnya befintliga kontrakt på lika eller 
förmånligare villkor, om alls, eller misslyckas med att 
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kompensera för nedsatta priser genom ökad produktivi-
tet, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Handicare bedriver verksamhet globalt och är 
exponerat för lokala affärsrisker och omfattas av 
regleringen i de jurisdiktioner där verksamheten 
bedrivs
Handicare bedriver verksamhet globalt, med produkter 
som säljs i över 20 länder världen över. Koncernen köper 
främst in varor från USA, Storbritannien, Kina, Nederlän-
derna, Sverige, Mexiko och Makedonien. Tjänster köps i 
allmänhet lokalt, och frakt köps antingen lokalt (land-
transport) eller internationellt (sjötransport). Handicare 
driver fyra tillverkningsanläggningar och två monterings-
anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Baserat 
på var Handicares kunder är belägna utgör Storbritannien 
och Norge de länder där Koncernen har störst intäkter, 
motsvarande 25,1 procent respektive 24,6 procent av 
Koncernens intäkter under 2016. Till följd härav är 
Handicare exponerat för risker som är förknippade med 
globala affärstransaktioner, däribland:

 • exponering mot lokala ekonomiska och politiska 
villkor och arbetsvillkor;

 • svårigheter som rör bemanning, utbildning och 
hantering av lokal verksamhet;

 • förändringar i handels-, penning- eller finanspolitik, 
inklusive räntor, valutakurser och inflation;

 • tullar, exportskatter tullavgifter och andra import- och 
exportkontroller och handelshinder;

 • ökade kostnader för transport och frakt;

 • svårighet att genomdriva avtal, driva in fordringar och 
skydda tillgångar i icke-amerikanska eller icke-euro-
peiska rättssystem;

 • minskat skydd för immateriella rättigheter;

 • investeringsbegränsningar eller investeringskrav;

 • politisk och ekonomisk osäkerhet;

 • inhemska eller internationella terroristhändelser eller 
krigshandlingar;

 • komplikationer på grund av naturkatastrofer; och

 • introduktionen eller tillämpningen av strikta produkt-
normer och standarder och/eller krav på 
produktregistrering. 

Dessutom är Handicare exponerat för risker relaterade till 
implementeringen av nya eller ändringar i befintliga, lagar, 
regler eller föreskrifter. I de jurisdiktioner där Handicare 
bedriver verksamhet är Bolaget till exempel föremål för 
lagar och regler inom viktiga områden, exempelvis:

 • program och policyer avseende reglering och 
ersättningsnivåer;

 • bokföring, skatt, mervärdesskatt och bolagsstyrning;

 • hälsa och säkerhet (inklusive arbetsplatssäkerhet);

 • miljön;

 • arbetslagstiftning, inklusive sociala avgifter;

 • förskrifter som kräver licenser, tillstånd och 
godkännanden;

 • anti-korruptionslagar;

 • förhindrande av pengatvätt och finansiering av 
terrorism;

 • konkurrenslagar; och

 • dataskydd och privatliv.

En ofördelaktig utveckling av de lagar och föreskrifter 
som påverkar Handicares verksamhet kan exponera 
Bolaget för ett antal risker. Ändringar i lagar och regler 
samt strängare myndighetstillämpning av lagar och 
föreskrifter kan också kräva ytterligare investeringar och 
leda till högre kostnader och andra förpliktelser för 
Handicare. Dessutom kan nya och ändrade lagar och 
regler vara svåra att förutse och kan behöva efterlevas 
inom en begränsad tidsram eller kan till och med tilläm-
pas retroaktivt. Vidare kan förändringar i handelslagar och 
handelspolicyer medföra att Handicare måste förändra 
och anpassa verksamheten när det kommer till strategi, 
geografisk plats för tillverknings- och monteringsanlägg-
ningar, distributionskanaler eller transportvägar. 

Misslyckande med att erhålla eller behålla nödvändiga 
licenser och tillstånd eller bristande efterlevad av gällande 
eller framtida lagar och föreskrifter kan leda till:

 • anhängiggörandet av förvaltnings-, tviste- eller 
straffrättsliga mål;

 • sanktioner och erläggande av viten och böter, 
inklusive eventuellt upphävande eller återkallande av 
licenser och tillstånd, beroende på svårighetsgrad och 
omfattning av eventuella föreskrifter;

 • ökad översyn och granskning av Koncernens produk-
ter av tillsynsmyndigheter och andra; och

 • negativ publicitet och renomméskador.
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Handicare kanske inte kommer kunna utveckla och 
genomföra system, policyer och metoder för att helt 
hantera dessa risker eller efterleva gällande regelverk 
utan att ådra sig extra kostnader. Förverkligandet av 
någon av dessa risker eller eventuell bristande efterlev-
nad av gällande regelverk kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Vidare importerar och exporterar Handicare varor till 
olika länder och måste följaktligen följa gällande tullbe-
stämmelser, regler och föreskrifter. Om Handicare inte 
följer gällande tullbestämmelser kan det leda till sanktio-
ner och kostnader som kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Handicares möjligheter att bedriva gränsö-
verskridande verksamhet kan också påverkas negativt av 
handelspolitiska förändringar.

Handicare är och kan bli alltmer beroende av regio-
nala dotterbolag inom Koncernen för att följa och 
efterleva lokala lagar och föreskrifter. Handicare har infört 
policyer som förbjuder otillbörliga betalningar för att 
motverka sådant beteende bland sina anställda. Det finns 
en risk för att Handicare inte kommer att lyckas med att 
förebygga allt otillbörligt beteende hos motparter eller att 
Handicare måste lägga ytterligare ledningstid eller 
kostnad på att utveckla och genomföra ytterligare 
åtgärder. Misslyckande i detta avseende kan leda till brott 
mot lagar och föreskrifter som kan exponera Handicare 
för rättsliga påföljder och potentiellt skada Koncernens 
verksamhet och renommé. Varje sådant misslyckande 
kan ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bristande efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt 
Practices Act (”FCPA”), den brittiska Bribery Act 2010 
(”UK Bribery Act”) och andra lagar som motverkar 
korruption, mutor och penningstvätt och som rör 
Handicares verksamhet kan utsätta Koncernen för 
rättsliga sanktioner och andra negativa konsekvenser
Handicare är föremål för en mängd lagar som ska 
motverka otillbörlig konkurrens, bedrägeri och mutor, 
såsom FCPA, UK Bribery Act och liknande lagar i andra 
länder som är relaterade till korruptionsbekämpning. 
Faktiska eller påstådda överträdelser av gällande lagar, 
föreskrifter eller kontraktsföreskrifter för korruptionsbe-
kämpning kan medföra ett väsentligt ansvar för 
Handicare och även skada Handicares renommé eller 
orsaka förlust av affärsmöjligheter på de marknader där 
Koncernen bedriver verksamhet. 

Handicare har infört policyer för att förbjuda, och har 
utvecklat utbildningsprogram och compliance-program 
för att motverka dessa beteenden bland sina anställda. 
Koncernen är dock föremål för ett stort antal krav av 
varierande slag i ett stort antal jurisdiktioner och Koncer-
nens befintliga och eventuella ytterligare skyddsmekanis-
mer kan visa sig vara ineffektiva. Om Koncernen bryter 
mot lagkrav eller Koncernens policy eller misslyckas med 
att upprätthålla lämplig arkivföring och intern redovisning 
för att exakt registrera Koncernens transaktioner kan 
Koncernen bli föremål för rättsliga sanktioner, inklusive 
vitesbelopp, straffrättsliga påföljder, vinstupplösning och 
upphävande eller utestängande av Koncernen från att 
ingå avtal med statliga myndigheter eller offentliga 
internationella organisationer eller att tilldelas exportlicen-
ser, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Försämring av Handicares renommé och varumärke 
kan påverka verksamheten negativt
Handicare är beroende av sitt renommé och sitt varumär-
ke för sina marknadsförings-, försäljnings- och förvärvs-
strategier. Handicares renommé och varumärkesuppfatt-
ning är bland annat beroende av kvalitet, säkerhet, 
tillförlitlighet och design av Koncernens produkter, liksom 
externa återförsäljares prestationer och Bolagets 
kommunikationsaktiviteter, inklusive reklam, PR och 
marknadsföring. Handicare måste aktivt hantera sitt 
renommé och varumärke tillsammans med ett antal olika 
intressenter, inklusive kommersiella kunder, kunder inom 
den offentliga sektorn, återförsäljare, anställda, myndig-
heter och fackliga organ. Misslyckande med detta kan ha 
en negativ inverkan på Handicares verksamhet och 
resultat. Dessutom kan Handicares renommé påverkas av 
incidenter eller olyckor hos kunder. På vissa marknader 
och för vissa produkter använder Handicare även 
specifika produktmärken, exempelvis SystemRoMedic i 
Europa, genom vilket Handicare erbjuder produkter inom 
Patient Handling. Eventuella skador på Handicares 
renommé eller varumärke, inklusive specifika produkt-
märken, till följd av produktansvar eller garantikrav, 
incidenter och olyckor, skadliga tvister, brott mot lagar 
eller föreskrifter, misslyckande att uppfylla kontraktsfrister 
eller specifika produktkrav eller av någon annan anled-
ning, kan ha en väsentlig negativ inverkan på företagets 
marknadsföring och förmåga att behålla befintliga och 
attrahera nya kunder, liksom Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 



Riskfaktorer

Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 31

Handicare kanske inte kommer kunna fortsätta att 
utveckla och marknadsföra nya produkter och 
teknologier på ett tidseffektivt och lönsamt sätt, eller 
att expandera Koncernens geografiska räckvidd
Nya produkter, inklusive Koncernens trapphiss Advan-
tage och den motoriserade mobila lyften EvaDrive, och 
förlängningar av befintliga produktlinjer är viktiga för både 
upprätthållandet av Handicares nuvarande marknadspo-
sition och fortsatta lönsamhetstillväxt. Vidare kan Bolaget 
expandera den geografiska räckvidden genom att gå in 
på nya marknader eller i nya regioner. Handicare kan 
emellertid uppleva förseningar eller ådra sig betydande 
kostnader för att utveckla eller erhålla tillstånd för nya 
produkter eller komma in på nya marknader, och 
Handicares konkurrenter kan få en konkurrensfördel om 
de kan utveckla och lansera nya produkter eller gå in på 
nya marknader före Handicare. Forsknings- och utveck-
lingsinsatser kan kräva betydande investeringar i tid och 
resurser innan det kan fastställas om en ny produkt, 
teknologi, material eller annan innovation har kommersiell 
livskraft och det finns risk för att dessa ansträngningar 
inte kommer att lyckas eller att nya produkter inte blir 
kommersiellt lönsamma. Processen att få myndigheters 
tillstånd och godkännande för att marknadsföra ny 
medicintekniska produkter, eller för en väsentlig ändring 
av befintliga produkter, eller för att lansera befintliga 
produkter på en ny marknad, kan vara kostsam och 
tidskrävande och myndigheters tillstånd och godkän-
nande kanske inte kommer att beviljas för framtida 
produkter i tid, om alls.

Om Handicares konkurrenters nya produkter och 
teknologier når marknaden före Koncernens produkter 
kan konkurrenterna få en konkurrensfördel eller så kan 
det leda till att Koncernens produkter blir omoderna. På 
samma sätt har Handicare utökat sin direkta försäljnings-
kapacitet och Koncernen avser att fortsätta att göra det, 
men det finns en risk för att Koncernen inte kommer att 
vara så framgångsrik som konkurrenterna när det gäller 
att nå kunder och slutanvändare. Förutsättningarna för att 
Koncernens produktutvecklingsarbete och initiativ för att 
nå kunder och slutanvändare lyckas beror på många 
faktorer, inklusive Koncernens förmåga att skapa 
kostnadseffektiva och innovativa konstruktioner och 
material för Koncernens kunder, att exakt förutse och 
möta kundernas behov, att kommersialisera nya produk-
ter i tid och att tillverka och leverera produkter i tillräckliga 
volymer i tid. Produktutvecklingskostnader tas upp som 
immateriella tillgångar enligt IAS 38, vilket innebär att 
utvecklingsutgifter för att uppnå nya eller förbättrade 
produkter eller processer redovisas som en tillgång i 
balansräkningen, förutsatt att produkten eller processen 

är tekniskt och kommersiellt genomförbar och Bolaget 
har tillräckliga resurser för att slutföra utvecklingen och 
sedermera kan använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Bedömningar av framtida kommersialisering 
och effektivisering av processer som leder till positivt 
kassaflöde är i sin tur förknippade med osäkerheter och 
det finns en risk för att Bolagets uppskattningar och 
bedömningar visar sig vara felaktiga. 

Handicare gick in på den nordamerikanska markna-
den 2013 och under de senaste tre åren har Handicare 
gått in på nio nya marknader, direkt eller indirekt genom 
återförsäljare. Handicare fokuserar på att expandera 
geografiskt genom att bredda tillgången i sitt befintliga 
återförsäljarnätverk för att täcka de delar av nuvarande 
huvudmarknader som inte täcks och Koncernen kan 
också gå in i nya marknader eller regioner. Särskilt i USA 
är en nyckelstrategi för att skapa tillväxt från nya kunder 
Koncernens Hub-strategi där företaget etablerar regio-
nala ”hubbar”, för att kunna använda sin egen säljkår i 
kontakten med lokala återförsäljare och institutionella 
kunder. Handicare har för närvarande sju hubbar i USA 
och planerar att expandera till 18 hubbar på medellång 
sikt.

Om Handicare inte utvecklar och marknadsför nya 
produkter och teknologier på ett lönsamt sätt, i tid eller 
inte expanderar den geografiska räckvidden, kan det få 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Bolagets strategi inkluderar företagsförvärv och 
Handicare kanske inte lyckas integrera förvärvade 
bolag fullt ut
Bolagets strategi inkluderar ambitionen att stärka och 
utöka verksamheten både organiskt och genom förvärv, 
såsom förvärvet av Prism Medical genom vilket 
Handicare väsentligt stärkte sin position på den norda-
merikanska marknaden och förvärvet av Rep-Tek, vilket 
stärkte Handicares position på marknaden för fordonsan-
passningar i Norge. Handicares strategi för tillväxt genom 
förvärv kan exponera Koncernen för operativa utmaning-
ar och risker, exempelvis behovet av att identifiera 
potentiella förvärvsmöjligheter på fördelaktiga villkor. 
Handicares tillväxt genom förvärv kan exponera Koncer-
nen för andra risker, såsom att koncernledningens 
uppmärksamhet avleds från befintlig verksamhet, eller 
eventuell nedskrivning av förvärvade immateriella 
tillgångar, inklusive goodwill, samt påtagandet av 
förpliktelser och andra krav från förvärvade företag.

När Handicare överväger att förvärva nya verksamhe-
ter gör Bolaget vissa antaganden och avgränsningar 
avseende bland annat framtida försäljning och behovet 
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av investeringskostnader i sådana verksamheter, baserat 
på en undersökning av respektive verksamhet och annan 
vid tidpunkten tillgänglig information. Det finns en risk att 
Bolaget kommer att missbedöma möjligheterna och 
riskerna hänförliga till dessa förvärv, och att skulder, 
eventualförpliktelser eller förluster, om de förverkligas, 
kan få en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Även om 
Handicare kan fullfölja förvärv kanske Bolaget inte 
kommer kunna förvärva verksamheter till en förvärvsmul-
tipel om cirka 6–8x EV/EBITDA före synergier1). Integre-
ring av förvärv kan dessutom innebära flera risker för 
Handicares verksamhet, inklusive fördelning av betydan-
de resurser (inklusive införande av operativa och finan-
siella system samt effektiva kontroller och förfaranden för 
finansiell information), behovet av ökad stödkapacitet, 
oförmågan att behålla nyckelpersoner eller kunder i de 
förvärvade verksamheterna eller oförmågan att realisera 
potentiella synergier. Handicare kan också uppleva 
förseningar eller ovanliga kostnader vid integrationen av 
ett förvärv. Om Handicare inte kan identifiera, genomföra 
eller integrera attraktiva förvärvsmöjligheter på goda 
villkor eller alls, kan det påverka Handicares förmåga att 
genomföra sin tillväxtstrategi negativt.

Det finns risk för att delar av Handicares affärsmodell, 
inklusive det omfattande nätverket av utomstående 
återförsäljare, som är framgångsrik på vissa marknader 
inte kommer att lyckas i nya geografiska områden eller 
marknadssegment. Om efterfrågan i nya geografiska 
områden eller marknadssegment inte är som förväntad 
kan Handicare drabbas av en sådan minskning av intäkter 
som inte kan åtgärdas genom effektivitetsåtgärder eller 
resursplanering. Vidare kan framtida förvärv reducera 
Handicares kassa eller marginaler, leda till emissioner av 
aktier med potentiell utspädande effekt eller öka skuld-
sättningsgraden. Förvärv kan också uppfattas negativt av 
kunder eller investerare. Om Handicare inte kan växa eller 
misslyckas med att hantera sin tillväxt på ett effektivt sätt, 
kan det påverka Bolagets konkurrensposition och kan få 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Om Handicare inte kan efterleva tillämplig 
miljölagstiftning uppkommer exponering mot 
miljörisker och sanktionsavgifter
Handicare driver fyra tillverkningsanläggningar i Nord-
amerika och Europa samt två monteringsanläggningar i 
Nordamerika och Asien. Handicares verksamhet påverkar 
miljön vid tillverkningsprocessen genom användning av 

naturresurser samt genom utsläpp och att avfall uppstår 
vid användning, slutförvaring, distribution och transport 
av Bolagets produkter. Efterlevnad av miljökrav är en 
viktig faktor i Koncernens verksamhet, och det krävs 
betydande resurser för att tillse fortsatt efterlevnad av 
gällande miljölagar och föreskrifter samt att hantera 
miljörisker. Koncernen omfattas av en rad miljölagar och 
föreskrifter som bland annat reglerar: 

 • generering, lagring, hantering, användning, transport 
eller närvaro av eller exponering för farliga material;

 • utsläpp och avsöndring av farliga ämnen i mark, luft 
eller vatten; och

 • skydd av naturresurser.

Handicare är exempelvis föremål för miljölagar och 
föreskrifter om luftutsläpp, avfallshantering, energieffekti-
vitet och skydd av naturresurser. Dessa lagar och 
föreskrifter är komplexa, ändras ofta och har i allmänhet 
blivit strängare under senare år och kan komma att bli 
strängare i framtiden. Brott mot dessa lagar och föreskrif-
ter kan leda till omfattande bötesbelopp, förbud eller 
straffavgifter, och kostnaden att följa framtida föränd-
ringar kan vara hög. Handicare är skyldigt att erhålla 
tillstånd från myndigheter för vissa verksamheter, 
inklusive miljötillstånd och licenser avseende Koncernens 
tillverkningsanläggningar. Det finns en risk att Koncernen 
anses ha brutit mot eller anses har underlåtit att efterleva, 
eller anses tidigare ha brutit mot eller underlåtit att 
efterleva dessa lagar, föreskrifter eller tillstånd. Detta kan 
leda till böter eller andra sanktioner från tillsynsmyndighe-
ter, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Vissa miljölagar ålägger ansvar, ibland strikt, för att 
undersöka eller sanera efter föroreningar både inom och 
sådana som härstammar från Handicares nuvarande eller 
tidigare ägda, hyrda eller nyttjade fastigheter samt för 
skador på egendom eller naturresurser och för person-
skada som härrör från sådan förorening. Vissa miljölagar 
ålägger också ansvar för de personer som ordnar så att 
farliga ämnen skickas till en utomstående deponerings- 
eller behandlingsanläggning när sådana anläggningar 
senare visar sig vara förorenade. 

Det finns en risk för att kostnader och skulder kommer 
att uppstå i framtiden och att införandet av striktare 
miljölagar, föreskrifter och genomförandepolicyer kan 
leda till ökade kostnader och skulder som kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

1) Faktiska multiplar varierar med storlek och målbolag, och kan vara både högre och lägre än vad som har angetts. EV avser Enterprise Value, och EBITDA 
avser EBITDA för tolvmånadersperioden som föregår förvärvet.
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Handicares försäkringsskydd, inklusive för 
produktansvar, kan visa sig vara otillräckligt för att 
skydda Handicare mot samtliga förpliktelser som 
skulle kunna uppstå i verksamheten
Handicare är exponerat för en rad risker som kan leda till 
avbrott i affärsverksamheten eller på annat sätt utsätta 
Koncernen för betydande förluster, inklusive olyckor, 
naturkatastrofer, produktansvar, miljöskador och andra 
händelser. Handicare har tecknat försäkringar för att 
skydda verksamheten mot förlust eller potentiellt ansvar 
som kan uppstå genom avtalsparters och tredje parts 
krav, inklusive produktansvarskrav. De risker som 
generellt är försäkrade omfattar krav som kan uppstå 
naturligt i Handicares affärsverksamhet, exempelvis 
skador på Koncernens tillverkningsanläggningar och 
fastigheter, verksamhetsavbrott och skador på tredje 
parts egendom. Det finns emellertid vissa typer av 
förluster som generellt inte omfattas av Koncernens 
försäkringsskydd, antingen eftersom de inte anses vara 
möjliga att försäkra sig emot eller för att de är undantagna 
från relevanta försäkringsavtal. Detta kan omfatta 
förluster som orsakats av krig eller terrorism eller anspråk 
på ansvarsförsäkringar eller privata försäkringar, där 
försäkringsfallet har framkallats genom uppsåt eller 
kriminella handlingar. Dessutom har de flesta av 
Handicares försäkringsvillkor begränsningar på de 
maximala belopp som kan komma att betalas ut för en 
faktisk förlust, eventuella förluster och totalt under en 
försäkringsperiod. Utbetalningen är också i allmänhet 
beroende av att den försäkrade först betalar lämpligt 
överskott eller självrisk och att maximivärdet inte redan 
har uttömts. Dessutom kan Koncernens försäkringspre-
mier för viss riskomfattning, inklusive produktansvars-
krav, ökas till följd av Handicares produkt- eller tjänsteut-
bud, historik vad gäller försäkringsanspråk eller 
marknadsförhållanden. 

Om en eller flera händelser inträffar för vilka Koncer-
nen inte kompenseras för eller underkompenseras av sina 
försäkringar, kan de resulterande kostnaderna, ensamma 
eller tillsammans, få en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Om priset på råvaror och andra varor går upp kan 
Handicares kostnader öka. Detta kan inverka negativt 
på Handicares lönsamhet
Handicares lönsamhet påverkas av priserna och tillgång-
en på råvaror och andra varor som används vid tillverk-
ningen av sina produkter. Handicare använder en rad 
komponenter, metaller och varor i sina produkter, såsom 

stål och aluminium, vars pris till viss del beror på mark-
nadspriser och tillgången på leverantörer för att tillhanda-
hålla den erforderliga kvantiteten och kvaliteten på 
material som krävs för att möta Bolagets produktionsbe-
hov. Dessutom innehåller de komponenter som köps in 
av Bolaget för användning i sina produkter i allmänhet en 
varierande grad av råmaterialhalt och är därmed föremål 
för prisförändringar baserat på fluktuationer i priset på de 
underliggande råvarorna. Priserna på råvaror och andra 
varor kan fluktuera till följd av ett antal faktorer utom 
Handicares kontroll, inklusive förändringar i utbud och 
efterfrågan, allmänna ekonomiska förhållanden, arbets-
kostnader, bränslerelaterade leveranskostnader, konkur-
rens, importtullar, avgifter, valutakurser och statlig 
reglering. Betydande förändringar på de marknader där 
Handicare inhandlar dessa material och varor för tillverk-
ning av sina produkter samt på de marknader där 
leverantörerna köper material för tillverkning av kompo-
nenter som Bolaget köper från externa leverantörer kan 
ha en negativ inverkan på Handicares lönsamhet, särskilt 
vid en väsentlig ökning av efterfrågan på Koncernenspro-
dukter när det inte finns någon motsvarande ökning av 
utbudet av råvaror eller andra varor som Bolaget använ-
der eller i händelse av inflation eller andra prishöjningar. 
Priserna på de råvaror som används av Handicare och 
dess leverantörer har fluktuerat tidigare och kan fortsätta 
att vara volatila i framtiden. Handicare har generellt sett 
inte deltagit i prissäkringstransaktioner för köp av råvaror 
men ingår emellanåt leverantörsavtal till fastpris. Framtida 
beslut om att inte ingå prissäkringstransaktioner eller 
ineffektiva prissäkringstransaktioner kan resultera i ökad 
prisvolatilitet med potentiellt väsentlig påverkan på 
Handicares lönsamhet.

Om Handicare inte kan kompensera stigande 
inköps- och råvarukostnader, genom pris eller på annat 
sätt, kan det påverka Handicares lönsamhet och margi-
naler negativt. Vidare kan en eventuell långsiktig ökning 
av kostnaden för Handicares råvaror eller andra leveran-
ser leda till en ökning av priset på Handicares produkter 
negativt, vilket kan ha negativ inverkan på efterfrågan på 
Handicares produkter och på Bolagets marknadsandel 
och kundrelationer. Följaktligen kan eventuell oförmåga 
att hantera prishöjningar och kostnader relaterade till 
råvaror och andra varor, helt eller delvis, eller svårigheter 
att hitta lämpliga substitut för råvaror och andra varor ha 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 
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Handicare kanske inte kan rekrytera och behålla 
nyckelpersoner eller kompetenta medarbetare
Per den 30 juni 2017 hade Handicare 1 150 anställda över 
hela världen. Framgången för Koncernens verksamhet 
och dess tillväxtstrategi beror till stor del på möjligheten 
att rekrytera och behålla nyckelpersoner, inklusive 
kompetenta säljare. Koncernens framtida tillväxt, och 
slutligen dess framgång, beror på förmågan att anställa 
och behålla kvalificerad personal som besitter den 
kompetensnivå och kunskap om Koncernens produkter 
eller bransch som är nödvändig för att bedriva 
Handicares verksamhet. Det är också viktigt att 
Handicare kan attrahera personer med tillräcklig kompe-
tens samt behålla kvalificerade säljare. Om Koncernen 
inte uppfyller sitt behov av ytterligare anställda eller om 
Koncernen inte fortsätter att locka till sig och behålla 
högkvalificerade ledningspersoner och andra kvalifice-
rade medarbetare på acceptabla villkor finns det en risk 
att Koncernen inte kommer att kunna bibehålla eller 
vidareutveckla delar av sin verksamhet. Detta kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Vidare kan olyckor eller 
händelser på arbetsplatsen på grund av bristande 
säkerhetsåtgärder samt andra omständigheter som 
orsakar missnöje bland anställda påverka produktiviteten 
och Bolagets renommé som arbetsgivare negativt. 

De interna styrdokument, rutiner, processer och 
utvärderingsmetoder som används av Handicare för 
att bedöma och hantera risk kan vara otillräckliga för 
att täcka oidentifierade, oförutsedda eller felaktigt 
kvantifierade risker
Det finns en risk för att interna styrdokument, rutiner, 
processer och utvärderingsmetoder som används av 
Handicare för att bedöma och hantera risker inte behand-
lar alla typer av risker på ett effektivt sätt, inklusive de 
risker som Handicare misslyckas med att identifiera eller 
förutse. Sådana risker kan omfatta tjänstefel orsakade av 
brist på tillräcklig intern styrning eller kontroll. Dessutom 
finns det en risk att Handicares verksamhet inte efterlever 
interna styrdokument, inklusive uppförandekoder, eller 
inte korrekt kvantifierar identifierade risker. Om Handicare 
inte kan framgångsrikt upprätta effektiva interna ramverk 
för styrning och kontroll (inklusive styrdokument, rutiner, 
processer och utvärderingsmetoder för att bedöma och 
hantera risker) och säkerställa att sådana ramverk 
efterlevs, och om Koncernens anställda agerar på ett sätt 
som inte överensstämmer med den nivå på affärsetik och 
integritet som Handicare har åtagit sig, kan det få en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Effektiv intern styrning och kontroll är nödvändig för 
att Handicare ska kunna tillhandahålla tillförlitliga 
finansiella rapporter, för att säkerställa att interna och 
externa regler efterlevs samt för att förhindra bedrägerier. 
Det finns en risk att Handicare i sin bolagsstyrning och 
sina interna kontroller, oavsett vilka bolagsstyrningspoli-
cyer och rutiner som gäller från tid till annan, inte kommer 
att kunna hantera bolagsfunktioner och interna risker eller 
identifiera områden i behov av förbättring på ett effektivt 
sätt. Vidare kan Handicares finansiella och operativa 
policyer och kontroller visa sig vara otillräckliga, vilket kan 
leda till bristande efterlevnad av Handicares interna 
styrdokument och därmed leda till att Handicare ådrar sig 
kostnader för bristande regelefterlevnad, sanktionsavgif-
ter samt renom¬méskador. Om Handicare inte upprätt-
håller en tillförlitlig intern styrning och kontroll kan det få 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Åtgärder som Handicares externa tillverkare eller 
leverantörer vidtar kan skada Handicares verksamhet
Handicare kanske inte kommer kunna kontrollera sina 
externa tillverkare eller leverantörer, inklusive deras 
arbets-, miljö- eller andra policyer, eller säkerställa att de 
följer föreskriven uppförandekod. Det finns en risk för att 
de regelbundna revisioner som Handicare utför av sina 
externa tillverkares och leverantörers efterlevnad av 
gällande lagar och branschpraxis kanske inte sker 
tillräckligt ofta eller är tillräckligt noggranna för att 
upptäcka bristande efterlevnad. En överträdelse av 
arbets-, miljö- eller andra lagar av företagets kontraktstill-
verkare eller leverantörer, eller ett misslyckande av dessa 
parter att följa etiska affärsmetoder, kan leda till negativ 
publicitet och skada Koncernens renommé och i allvarliga 
fall kan bristande efterlevnad av gällande bestämmelser 
leda till regulatoriska sanktioner mot Handicare. Dess-
utom kan Handicare välja att söka alternativa tillverkare 
eller leverantörer om dessa överträdelser eller fel skulle 
inträffa. Att identifiera och utvärdera nya tillverkare eller 
leverantörer kan vara tidskrävande och Handicare kanske 
inte kan hitta lämpliga ersättare i tid eller till en acceptabel 
kostnad. 

Handicare är exponerat mot risker relaterade till 
immateriella rättigheter
Handicare innehar ett stort antal patent, varumärken, och 
andra immateriella rättigheter samt kan komma att 
förvärva och utveckla egna och gemensamma produkter 
och tekniska lösningar som kan patenteras, registreras 
eller skyddas på annat sätt. Det finns en risk att 
Handicare inte kommer att kunna vidmakthålla beviljade 
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patent, varumärken och andra immateriella rättigheter 
eller att registreringsansökningar inte beviljas, eller, om de 
beviljas, att de begränsas i geografisk omfattning. Om 
Handicare inte lyckas skydda, vidmakthålla eller erhålla 
nytt skydd för sina immateriella rättigheter kan det ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Vidare är patent tidsbe-
gränsade. När ett patent har gått ut finns det en risk att 
Handicare inte kan förlita sig på produktkvalitet, sitt 
varumärke eller nischade marknadsspecialiseringar för 
att förhindra att kunder vänder sig till befintliga eller nya 
aktörer på marknaderna som väljer att dra nytta av 
Handicare design. Ett misslyckande från Handicare kan 
därvidlag ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Vidare föreligger en risk att Handicare gör sig skyldigt 
till, eller påstås ha gjort sig skyldigt till, intrång i tredje-
parts immateriella rättigheter, vilket kan medföra kostna-
der för att antingen försvara sig mot kravet eller förlika en 
intrångstvist. Om Handicare har gjort intrång i andras 
immateriella rättigheter kan Handicare behöva utveckla 
alternativa produkter eller köpa licenser. Det finns också 
en risk att Handicares produkter eller teknologier som är 
patenterade eller på annat sätt skyddade av immateriella 
rättigheter avsiktligt eller oavsiktligt utsättas för intrång av 
Handicares konkurrenter. Händelser som inkluderar 
dessa risker kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Utöver produkter och teknologier som skyddas av 
immateriella rättigheter använder sig Handicare av 
know-how som inte skyddas av patent eller liknande 
immateriella rättigheter. Det finns en risk att avtal med 
anställda, konsulter och samarbetspartners, och andra 
vidtagna åtgärder för att behålla kontroll över sådan 
information, är otillräckliga för att förhindra röjandet av 
känslig information. Vidare kan Handicares företagshem-
ligheter på annat sätt bli kända eller oberoende utvecklas 
av konkurrenter. Om Handicare inte kan skydda sin 
interna information och know-how kan det ha en väsent-
lig negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Handicare är beroende av att Koncernens 
rapporterings- och informationstekniska system 
fungerar. Avbrott, otillräcklighet eller andra brister 
kan påverka Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat
Handicare är beroende av sina operativa processer, 
finansiell rapporterings- och informationsteknik och 
kommunikationssystem. Koncernens möjligheter att 
generera affärer, hantera sin riskprofil och serva sina 

kunder på ett effektivt sätt är beroende av lagring, 
hämtning, bearbetning, presentation och hantering av 
information. Om Koncernens interna kontrollprocesser är 
ineffektiva, om Koncernen inte gör rätt tekniska val eller 
investeringar eller om Koncernens val eller investeringar 
inte är tillräckligt snabba eller kostnadseffektiva, kan det 
ha en väsentlig inverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Dessutom kan avbrott eller förlust av Handicares 
data- och informationssystemskapacitet, fel på datorut-
rustning eller programvarusystem, inklusive system som 
tillhandahålls av tredje part, fel på Koncernens hemsida, 
telekommunikationsfel eller annan störning, oavsett på 
grund av systemfel, datavirus, programfel, cyberattacker, 
stöld av eller fysisk skada på IT-hårdvara eller något 
annat, ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare 
tillhandahåller externa IT-leverantörer viss mjukvara, 
särskilt utvecklad för Handicare, och Handicare kan ha 
svårt att ersätta sådana leverantörer på kommersiellt 
likvärdiga villkor och det kan ta tid att hitta alternativa 
leverantörer, vilket kan orsaka störningar i Handicares 
verksamhet.

Handicare har påbörjat implementeringen av ett 
koncerngemensamt enterprise resource planning system 
(”ERP”) för att öka transparensen för Koncernens 
finansavdelning beträffande dotterbolagens bokföring. 
Per dagen för detta Prospekt har ERP-systemet imple-
menterats i hela Koncernens verksamhet, med undantag 
för Prism Medical (förvärvat under 2016) och delar av 
verksamheten i Storbritannien, där implementering 
förväntas ske under 2018. Efter vissa inledande svårighe-
ter, främst vid Heerhugowaard-anläggningen i Nederlän-
derna, genomförs implementeringen anläggning för 
anläggning. Om Handicare inte lyckas införa det nya 
ERP-systemet enligt plan, kan det få en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Risker relaterade till reglering
Handicares verksamhet, särskilt inom Patient Handling 
och Accessibility, är föremål för myndighetsregleringar, 
som FDA, EU, EES och andra statliga och/eller kommu-
nala myndigheter i de länder där Koncernen tillverkar och 
säljer sina produkter. Dessa myndighetsregleringar avser 
bland annat tester, tillverkning, säkerhet, effektivitet och 
prestanda, produktstandarder, förpackningskrav, 
märkningskrav, import- och exportrestriktioner, lagring, 
registrering, marknadsföring, distribution, produktion, 
tariffer, tullar och skattekrav. Koncernens produkter och 
verksamheter är också föremål för branschstandarder.
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USA
Handicares forsknings-, utvecklings-, tillverknings- och 
marknadsföringsverksamhet är föremål för omfattande 
reglering i USA och andra länder. Framför allt är alla 
produkter som Koncernen säljer i USA föremål för USA:s 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act (”FDCA”) såsom 
den implementeras och drivs av FDA. FDCA reglerar 
följande aktiviteter som Koncernen utför eller som utförs 
för dess räkning, för att säkerställa att produkter som 
distribueras i USA eller exporteras internationellt är säkra 
och ändamålsenliga för sin avsedda användning:

 • produktdesign, utveckling och tillverkning;

 • produktsäkerhet, icke-kliniska och kliniska tester, 
märkning, förpackning och lagring;

 • registreringsförfaranden;

 • produktmarknadsföring, försäljning, reklam, mark-
nadsföring och distribution;

 • övervakning efter marknadsföring eller eftermark-
nadsstudier, klagomålshantering, rapportering av 
medicintekniska produkter;

 • rapportering av dödsfall, allvarliga skador eller fel på 
produkterna samt reparation eller återkallelse av 
produkter; och

 • import och export.

Koncernen och dess produkter är föremål för ett antal 
regulatoriska krav från FDA, inklusive:

 • registrering av anläggningar och produktlistor, vilket 
underlättar inspektioner av FDA och andra regulato-
riska åtgärder;

 • USA:s Quality System Regulation (”QSR”) som kräver 
att tillverkare, inklusive kontraktstillverkare, följer 
stränga krav rörande design, tester, kontroll, doku-
mentation och andra former av kvalitetssäkringar;

 • förfaranden under alla delar av tillverkningsprocessen;

 • krav på märkning och mot främjande av produkter för 
otillåten, ej godkänd eller användning i strid med 
märkning eller anvisning;

 • godkännande av nya produkter eller särskilda 
produktändringar;

 • föreskrifter för rapportering av medicintekniska 
produkter, vilka kräver att tillverkare efterlever FDA:s 
krav att rapportera för det fall deras produkt kan ha 
orsakat eller bidragit till ett dödsfall eller allvarlig 
skada, eller har en funktionsstörning som sannolikt 

kan orsaka eller bidra till dödsfall eller allvarlig skada, 
om produktens eller liknande produkts funktionsstör-
ning skulle återkomma;

 • begränsningar eller villkor efter godkännande, 
inklusive åtagande att genomföra undersökningar 
efter godkännande;

 • regler om övervakning av eftermarknaden som 
tillämpas om det är nödvändigt för att skydda 
folkhälsan eller för att tillhandahålla ytterligare 
säkerhets- och effektivitetsdata för produkten; och

 • anmälan om korrigering eller borttagning- och 
återkallningsregler.

Om inget undantag gäller kräver varje medicinteknisk 
produkt som är kommersiellt distribuerad i USA antingen 
ett FDA-godkännande genom en så kallad 510(k) 
pre-market notification eller ett förhandsgodkännande. 
Enligt FDCA klassificeras medicintekniska produkter i en 
av tre klasser – Klass I, Klass II eller Klass III – beroende 
på graden av risk som är förknippad med varje medicin-
teknisk produkt och den omfattning av tillverkarens 
kontroll och reglering som behövs för att säkerställa dess 
säkerhet och effektivitet. Klass I inkluderar produkter med 
lägst risk för patienten och är de för vilka säkerhet och 
effektivitet kan säkerställas genom att följa FDA:s så 
kallade General Controls för medicintekniska produkter, 
vilket inkluderar efterlevnad av tillämpliga delar av QSR, 
såsom registrering av anläggningar och produktlistor, 
rapportering av väsentliga medicinska händelser, och 
sanningsenlig och icke-vilseledande märkning, reklam 
och marknadsföringsmaterial. Klass II-produkter är 
föremål för FDA:s General Controls och de särskilda 
kontroller som FDA anser nödvändiga för att säkerställa 
produktens säkerhet och effektivitet. Dessa särskilda 
kontroller kan utgöras av prestandanormer, eftermark-
nadsövervakning, patientregister och FDA:s vägledande 
dokumentation. Samtidigt som de flesta produkter i Klass 
I är undantagna från kravet på 510(k) pre-market notifica-
tion, måste tillverkare av de flesta Klass II-produkter 
lämna in en 510(k) pre-market notification till FDA och 
begära tillstånd för att få distribuera produkten kommer-
siellt. De produkter som FDA anser utgör de största 
riskerna, såsom livsuppehållande produkter, särskilda 
implantat, produkter som har ny avsedd användning eller 
använder avancerad teknik som inte är väsentligen 
likvärdig med en redan lagligt marknadsförd produkt 
placeras i Klass III, som kräver ett förhandsgodkännande. 
Vissa så kallade preamendment-produkter är oklassifice-
rade men är föremål för FDA:s processer för pre-market 
notification och förhandsgodkännande för att kunna 
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distribueras kommersiellt. Handicares nuvarande 
produkter inom Patient Handling klassificeras för tillfället 
som Klass I. Beroende på till vilken kund eller slutanvän-
dare som Handicare säljer sina trapphissar, betraktas 
dessa antingen som klass II-produkter (vilket är fallet 
med trapphissar som säljs till hälsoavdelningen på det 
amerikanska veterandepartementet) eller som oklassifi-
cerade hjälpmedelsprodukter, dvs. hjälpmedel för 
vardagen. Handicare marknadsför eller säljer inte 
produkter inom Klass III. 

Både processen för godkännande enligt 510(k) och 
förhandsgodkännande kan vara dyra och långa och 
innebära betydande avgifter, såvida inte ett undantag är 
tillämpligt. FDA:s 510(k) godkännandeprocess för 
marknadsföring tar vanligtvis mellan tre till tolv månader, 
men kan också pågå längre. Processen att erhålla ett 
förhandsgodkännande är mycket dyrare och osäkrare än 
godkännandeprocessen för marknadsföring enligt 510(k). 
Normalt sett tar det ett till tre år, eller ännu längre, från det 
att ansökan om ett förhandsgodkännande lämnats in till 
FDA innan ett godkännande erhålls. I USA är Koncernens 
nuvarande kommersialiserade produkter inom Patient 
Handling undantagna från förhandsgodkännande och 
godkännande under FDCA och Koncernens trapphissar 
har erhållit förhandsgodkännande enligt FDCA.

FDA har långtgående tillsynsbefogenheter. Koncernen 
är föremål för oanmälda inspektioner från FDA för att 
klargöra Koncernens efterlevnad av QSR och andra 
regulatoriska krav, och dessa inspektioner kan även 
omfatta Koncernens underleverantörers tillverkningsan-
läggningar. Underlåtenhet från Koncernen eller dess 
underleverantörer att följa tillämpliga regulatoriska krav 
kan leda till verkställighetsåtgärder från FDA eller andra 
tillsynsmyndigheter, vilket kan leda till sanktioner, 
exempelvis:

 • varningsbrev från FDA, böter, förbud, så kallade 
consent decrees och viten;

 • oväntade utgifter för att bemöta eller försvara sig mot 
sådana åtgärder;

 • anmälningar till kunder om reparation, ersättning och/
eller återbetalning;

 • produktåterkallelse, kvarhållande eller beslagtagande 
av Koncernens produkter;

 • begränsningar av verksamheten eller partiella avbrott 
eller total nedläggning av produktionen;

 • avslag eller fördröjande av Koncernens begäran om 
förhandsgodkännande eller andra godkännanden av 
nya eller modifierade produkter;

 • återkallelse av ett förhandsgodkännande eller andra 
godkännanden som redan har beviljats;

 • vägran att bevilja exportgodkännande för Koncernens 
produkter; eller

 • åtal.

För ytterligare information om den eventuella påverkan 
efterlevnad av FDA:s regelverk kan komma att ha, se   
”– Defekter, skador eller säkerhets- eller kvalitetsbrister 
relaterade till Handicares produkter kan leda till produkt-
återkallelser och andra myndighetsåtgärder, garantian-
svarsanspråk, tvister och rättsliga förfaranden, inklusive 
krav relaterade till produktansvar, eller negativ publicitet, 
vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat”.

Europa
De huvudsakliga regelverken som är tillämpliga på 
Koncernens produkter inom EU är EU:s direktiv 93/42/
EEG om medicintekniska produkter (”MDD”) och ISO 
13485-standarden för medicintekniska produkter. Dessa 
regelverk innehåller krav på:

 • produktdesign, utveckling och tillverkning;

 • produktsäkerhet, märkning, förpackning och lagring;

 • registreringsförfaranden;

 • övervakning efter marknadsföring eller eftermark-
nadsstudier, klagomålshantering, rapportering av 
medicintekniska produkter;

 • rapportering av dödsfall, allvarliga skador eller fel på 
produkterna samt reparation eller återkallelse av 
produkter; samt

 • import och export.

Varje medlemsstat i EU är ansvarig för att implementera 
MDD och dess tillämpning övervakas av behöriga 
myndigheter i medlemsstaten (så kallade anmälda organ). 
MDD föreskriver att alla medicintekniska produkter ska 
uppfylla de huvudsakliga krav som framställs i direktivets 
Bilaga 1 för att en tillverkare ska kunna förse den med en 
CE-märkning, vilket är en förutsättning för att få mark-
nadsföra och sälja produkten i EU. Generellt är CE-märk-
ningen tillverkarens intyg på att produkten uppfyller 
kraven i tillämpliga EU-direktiv och kan säljas i hela EES.

MDD kräver att alla medicintekniska produkter 
kategoriseras i en av tre klasser: Klass I (låg risk), Klass II 
(medelrisk) eller Klass III (hög risk). Klass I-produkter 
självcertifieras av tillverkaren som intygar att produkten 
uppfyller alla relevanta krav i MDD. Tillverkaren måste 
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sammanställa en så kallad technical construction file, och 
en försäkran om överensstämmelse måste undertecknas 
av en behörig person med rätt utbildning.

Klass II-produkter delas upp i Klass IIa- respektive 
Klass IIb-produkter. Klass IIa-produkter kan självcertifie-
ras av tillverkaren så länge tillverkarens kvalitetssystem 
har bedömts uppfylla kraven för den aktuella produkten. 
I tillämpliga fall uppfyller Koncernens kvalitetssystem 
detta krav. Klass IIb-produkter måste genomgå en 
oberoende granskning av ett godkänt anmält organ för att 
produkten ska få bära en CE-märkning.

Klass III-produkter kräver granskning av ett anmält 
organ i samtliga fall och ytterligare granskning av alla 
ändringar under produktens livscykel i de fall ändringarna 
anses vara betydande.

Handicares produkter inom Patient Handling klassifi-
ceras som Klass I, samtidigt som trapphissar (inklusive de 
som Handicare säljer) generellt sett anses vara hjälp-
medelsprodukter, dvs. hjälpmedel för vardagen, och 
därför faller utanför MDD.

Den 5 april 2017 antogs Europaparlamentets och 
Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om 
medicintekniska produkter (”MDR”), vilken ska ersätta 
MDD. MDR är direkt tillämplig utan att några implemente-
ringsåtgärder behöver vidtas i medlemsstaterna och 
ersätter MDD efter en treårig övergångsperiod. Enligt 
MDR artikel 123 gäller den nya förordningen från och med 
den 26 maj 2020. 

Generellt sett innehåller MDR att det nuvarande 
systemet moderniseras genom ett antal initiativ, inklusive:

 • en förstärkning av kriterierna för utseende och 
processer för översikt av ackrediterade anmälda 
organ, som övervakar branschen och tillhandahåller 
ledning, samt fungerar som mellanhand mellan 
branschen och de behöriga myndigheterna;

 • ökad öppenhet genom upprättande av en omfattande 
gemensam EU-databas för medicintekniska produk-
ter och ett system för spårbarhet av produkterna, 
baserat på unik produktidentifiering (”UDI”);

 • förstärkning av övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden för tillverkare; och

 • ökade koordineringsmekanismer mellan EU-länder 
avseende vaksamhet och marknadsövervakning. 

Bolaget utvärderar MDR:s potentiella påverkan. Det finns 
en risk att implementeringen av MDR kan resultera i 
ökade kostnader, tid och krav som Bolaget måste möta 
för att kunna behålla eller introducera nya produkter på 
den europeiska marknaden.

Varje medlemsstats behöriga myndighet och Koncer-
nens anmälda organ har långtgående tillsynsbefogenhe-
ter. Koncernen är föremål för oanmälda inspektioner och 
övervakningsbesök, av de anmälda organen, för att 
granska kvalitetssystemen. Vidare utvärderas kvalitets-
systemen vart tredje år för att säkerställa efterlevnad av 
ISO 13485. Tillsynsmyndigheternas inspektioner och 
granskningar kan även inkludera några av Koncernens 
underleverantörers tillverkningsanläggningar och 
anläggningar för forskning och utveckling (”FoU”). 

Dessutom måste Handicares trapphissar följa EN 
81-40:2008 i Europa och vissa andra föreskrifter, som 
direktiv 2011/65/EU (”RoHS-direktivet”) om begränsning 
av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning (som begränsar användningen av 
bly, kvicksilver, kadmium, polybromerade bifenyler och 
polybromerade difenyletrar) och direktiv 2014/30/EU 
(”EMC-direktivet”) om harmonisering av medlemsstater-
nas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (som 
föreskriver begränsade elektromagnetiska utsläpp och en 
viss nivå av motståndskraft mot interferens).

Underlåtenhet av Koncernen eller dess underleveran-
törer att efterleva de krav som ställs av tillämpliga 
regelverk kan leda till att de åläggs sanktioner, såsom 
upphävda kvalitetssystem eller CE-märkningar, avslag på 
begäran om CE-märkning av nya produkter eller tvångså-
terkallelse av produkter.

Vidare måste Handicares fordonsanpassningsverk-
samhet följa föreskrift nr 14 från Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga 
bestämmelser för typgodkännande av fordon med 
avseende på säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förank-
ringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem 
(”ECE 14”). Handicares produkter inom fordonsanpass-
ning som generellt sett är klassificerade som Kategori M1 
(fordon som används för persontransporter och inte 
omfattar mer än åtta säten utöver förarsätet) är godkända 
i enlighet med ECE 14. Underlåtenhet av Handicare att 
efterleva sådana krav kan exempelvis leda till att 
Handicare inte tillåts använda det tillämpliga E-godkän-
nandemärket för sina produkter.

Övriga jurisdiktioner
Flera av kraven på Koncernens anordningar och produk-
ter runtom i världen liknar de i USA och EU även om de 
skiljer sig åt på detaljnivå, i synnerhet med avseende på 
förhandsansökningar eller förhandsgodkännanden och 
riskklassificeringar.

I vissa regioner ökar nivån på reglering av medicintek-
niska produkter, vilket kan förlänga tiden till marknaden 
och öka ansökan- och godkännandekostnader. I många 
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länder kräver de nationella hälso- eller socialförsäkrings-
myndigheterna att Bolagets produkter ska uppfylla vissa 
krav innan de kan marknadsföras och berättiga till 
ersättning. 

Lagarna sträcker sig från omfattande krav för godkän-
nande av produkter till krav på produktinformation eller 
certifieringar. I Kanada måste till exempel Handicares 
trapphissar vara ISO 13485-certifierade. Inspektioner och 
kontroller av tillverkning samt övervakning av negativa 
produktrelaterade händelser är också delar av de flesta 
av dessa regulatoriska system. Den allmänna trenden är 
en ökning av strängare regleringar. 

Nedan följer några av de särskilda risker som 
Handicare exponeras mot som ett resultat av de omfat-
tande regelsystem som är tillämpliga på Koncernens 
verksamhet.

Handicare verkar i många jurisdiktioner och är därför 
föremål för flera olika regelsystem med olika regler
Handicare har försäljnings- och tillverkningsverksamhet i 
många jurisdiktioner och är därför föremål för många olika 
regelsystem med olika regler och standarder. Vidare är 
dessa regelverk föremål för löpande förändringar, vilket 
kan leda till ökade krav. Denna regulatoriska miljö kan ha 
en väsentlig inverkan på befintliga marknadsföringsgod-
kännanden för medicintekniska produkter såväl som 
framtida ansökningar för medicintekniska produkter, krav 
och tidpunkter, vilket i sin tur kan få en väsentlig inverkan 
på Handicares förmåga att marknadsföra sina produkter. 

Dessutom kräver sjukvårdsmyndigheter, eller andra 
regulatoriska organisationer, i många länder att produkter 
som säljs i deras jurisdiktioner ska uppfylla vissa krav 
innan de kan marknadsföras och berättiga till försäkrings- 
eller statlig sjukvårdsersättning. Om Bolaget underlåter 
att erhålla eller inte erhåller relevanta nationella eller 
statliga kvalifikationer i tid kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Handicare kan åläggas att lägga betydande tid, 
kostnad och ansträngningar för att lansera nya produkter 
på marknaden och för att efterleva kraven på eftermark-
naden. Koncernen är till exempel skyldig att implemen-
tera och upprätthålla stränga rapporterings-, produkt-
märknings- och registreringsprocedurer, även vad gäller 
komponenter som används av Handicare i Koncernens 
tillverkningsprocesser, samt måste ställa sina tillverk-
ningsanläggningar och register till förfogande för regel-
bundna inspektioner av tillsynsmyndigheter för att 
bedöma Bolagets efterlevnad. De kostnader som kan 
kopplas till efterlevnad, eller bristande efterlevnad, kan ha 

en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Koncernen kan misslyckas med att uppnå 
tillfredställande resultat vid inspektioner eller att 
efterleva tillämpliga regulatoriska krav
Olika nationella och lokala myndigheter har under de 
senaste åren blivit alltmer vaksamma vid verksamhetsin-
spektioner, inklusive tillverknings-, försäljnings- och 
ersättningsrapportering. Exempelvis var Handicares 
verksamhet inom Patient Handling i Europa föremål för en 
inspektion av FDA under 2015 vilken inte resulterade i 
några väsentliga anmärkningar. Om Koncernen misslyck-
as med att uppnå tillfredsställande resultat vid en 
inspektion eller att efterleva tillämpliga regulatoriska krav 
kan Koncernen erhålla ett varningsbrev från FDA eller 
annars åläggas att vidta korrigerande åtgärder, samt vid 
allvarliga brister drabbas av verksamhetsavbrott, 
förseningar i tillverkningen och till och med bli föremål för 
upphävande eller återkallelse av det tillstånd som krävs 
för tillverkningen. Koncernen har tidigare ålagts att vidta 
separata rättelseåtgärder vid vissa av dess tillverknings-
anläggningar som ett resultat av löpande verksamhetsin-
spektioner som genomförts av tillsynsmyndigheter, 
inklusive FDA.

Myndighets- eller regulatoriska åtgärder mot Koncer-
nen kan väsentligt påverka dess verksamhet, vilket kan 
resultera i:

 • Återkallelse eller beslagtagande av produkter;

 • utfärdande av varningsbrev;

 • att verksamheten beläggs med begränsningar eller att 
de tillstånd som krävs för att tillverka eller sälja en 
produkt upphävs eller återkallas;

 • att leveranser från vissa tillverkningsanläggningar 
stoppas;

 • att myndigheter fördröjer godkännandet av produkter;

 • att viten och böter påförs;

 • fördröjningar av Koncernens möjlighet att introducera 
nya produkter;

 • att Koncernens produkter utesluts från 
sjukvårdsersättningsprogram;

 • utfärdande av varningar som förhindrar Koncernen 
från att exportera eller importera dess produkter i 
särskilda jurisdiktioner; och

 • andra civil- och straffrättsliga sanktioner.
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Eftersom de myndigheter och domstolar som tolkar 
relevanta lagar och föreskrifter över hela världen har blivit 
allt strängare kan Koncernen bli föremål för mer rigorös 
reglering eller mer frekventa undersökningar i framtiden. 
Det finns en risk att regulatoriska eller statliga myndighe-
ter anser att Koncernen inte uppfyller alla tillämpliga krav i 
samtliga fall, eller inte håller med om Koncernens tolkning 
av tillämpliga regulatoriska krav. Alla sådana regulatoriska 
åtgärder eller myndighetsingripanden, ensamt eller i 
kombination, eller en offentlig kungörelse att Koncernen 
utreds för eventuella överträdelser av lagar och regler, kan 
ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Vidare kan bristande efterlevnad av Koncernen eller 
dess underleverantörer leda till att Koncernens åläggs att 
tvångsåterkalla produkter och andra verkställighetsåtgär-
der, däribland att CE-märkningar och andra kvalitetscerti-
fikat avseende system, inklusive ISO-certifieringar, dras 
tillbaka. I vissa jurisdiktioner är leverantörer av medicin-
tekniska produkter skyldiga att inneha relevanta ISO-
certifieringar för att få sälja sina produkter på den 
marknaden. I Kanada måste till exempel Handicares 
trapphissar vara ISO 13485-certifierade, och i EU måste 
medicintekniska produkter vara CE-märkta. Förlusten av 
en sådan ISO-certifiering skulle förhindra Handicare att 
marknadsföra och sälja sina trapphissar i Kanada eller 
medicinteknisk utrustning i EU. Handicares underlåtenhet 
att behålla erforderliga certifieringar skulle ha en negativ 
inverkan på försäljningen och kan komma att få en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Handicare måste erhålla godkännanden före 
marknadsföring och försäljning av vissa produkter 
och de tillsynsmyndigheter som ansvarar för sådana 
godkännanden kan försena, öka kostnaden för, 
begränsa eller förbjuda marknadsföring och 
försäljning av Koncernens produkter 
Koncernen är skyldig att erhålla ett förhandsgodkän-
nande före marknadsföring och försäljning av vissa av 
sina produkter. I USA måste exempelvis nya medicintek-
niska produkter eller en ny användning av, eller ansökan 
för, en befintlig produkt kan marknadsföras, måste den 
först erhålla antingen ett förhandsgodkännande enligt 
FDCA eller ett förhandsgodkännande från FDA, såvida 
inget undantag gäller. Koncernens nuvarande kommer-
sialiserade Patient Handling-produkter är undantagna 
från förhandsgodkännande enligt FDCA och Koncernens 
trapphissar har erhållit förhandsgodkännande enligt 
FDCA. Om FDA emellertid inte håller med om Koncer-
nens beslut och kräver att Koncernen lägger fram nya 
FDCA-anmälningar eller modifierade förhandsgodkän-

nanden av Koncernens tidigare godkända produkter, för 
vilka Koncernen förutsatt att nya godkännanden inte är 
nödvändiga, kan Koncernen vara tvungen att upphöra 
med marknadsföringen eller återkalla sin modifierade 
produkt till dess att den erhåller godkännande, samt kan 
bli föremål för betydande regulatoriska böter eller viten 
som följd. Eventuella godkännanden från FDA som krävs i 
framtiden kan utsätta Koncernen för förseningar innan 
marknadsföring och försäljning kan påbörjas, eller så kan 
FDA begränsa eller neka ett godkännande som Koncer-
nen efterfrågar.

Inom EU måste Handicares Patient Handling-produk-
ter uppfylla de huvudsakliga kraven i MDD innan kom-
mersialisering. Från och med den 26 maj 2020 kommer 
MDD att ersättas av MDR. MDR innebär bland annat en 
förstärkning av kraven på eftermarknadsövervakning för 
tillverkare av medicintekniska produkter, och den nya 
förordningen kan öka de kostnader, krav och den tid som 
måste uppfyllas för att behålla eller lansera sådana 
produkter på den europeiska marknaden. Överensstäm-
melse med kraven i MDD, och i framtiden MDR, gör att 
Koncernen får fästa en CE-märkning på Koncernens 
medicintekniska produkter.

I Europa måste Handicares trapphissar uppfylla EN 
81-40:2008 och vissa andra föreskrifter, såsom RoHS-
direktivet och EMC-direktivet. Överensstämmelse med 
dessa krav gör att Koncernen får fästa en CE-märkning 
på Koncernens trapphissar. EN 81-40:2008 är för 
närvarande föremål för översyn. Denna översyn kan leda 
till ökad tillsynsövervakning och detta kan i sin tur öka de 
kostnader, den tid och de krav som måste uppfyllas för 
att behålla eller lansera sådana produkter på den europe-
iska marknaden.

Koncernens skyldigheter att efterleva dessa regler 
och utvecklingen av nya krav kan påverkas av Storbritan-
niens omröstning om att lämna EU.

I Kanada måste till exempel Handicares trapphissar 
vara ISO 13485-certifierade och förlusten av en sådan 
ISO-certifiering skulle förhindra att Handicare marknads-
för och säljer sina trapphissar i Kanada. Andra jurisdiktio-
ner där Koncernen marknadsför och säljer sina produkter 
kräver liknande certifieringar, förhandsgodkännanden 
vilka kan medföra liknande risker. Eventuella dröjsmål 
eller underlåtenhet att erhålla eller upprätthålla sådana 
certifikat eller godkännanden i någon jurisdiktion kan öka 
kostnads- och tidskrav för att lansera Koncernens 
produkter på marknaden i dessa jurisdiktioner eller leda 
till att marknadsföring och försäljning av sådana produk-
ter förbjuds i dessa jurisdiktioner, vilket kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares renommé, 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Förändringar i redovisningsregler kan inverka negativt 
på Handicares finansiella rapporter
Bolaget påverkas av de redovisningsregler som är 
tillämpliga i de jurisdiktioner inom vilka Bolaget är 
verksamt, framför allt IFRS, som tillämpas vid upprättan-
det av Handicares koncernredovisning. Handicares 
redovisning, finansiella rapportering samt internkontroll 
kan i framtiden komma att påverkas av, och behöva 
anpassas till, förändringar i redovisningsregler eller 
förändringar i tillämpningen och tolkningen av sådana 
redovisningsregler. 

IFRS 9 (Finansiella instrument) kommer att ersätta IAS 
39 med verkan från och med den 1 januari 2018. Standar-
den har antagits av EU. IFRS 9 innehåller regler om 
klassificering och värdering av finansiella tillgångar och 
skulder, nedskrivning av finansiella instrument och 
säkringsredovisning. Handicare har initierat ett arbete för 
att utvärdera effekterna av införandet av standarden, och 
en genomgång har skett av Koncernens väsentliga 
finansiella instrument, vilket avser bland annat kundford-
ringar, leverantörsskulder och lån. Avseende klassifice-
ring och värdering förväntas inte de nya reglerna påverka 
de redovisade värdena i de finansiella rapporterna. 
Samtliga Koncernens väsentliga poster som nämns ovan 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde och kommer att 
redovisas så även fortsättningsvis enligt IFRS 9. Bolagets 
preliminära bedömning avseende nedskrivningar är att 
reserveringen för förväntade framtida kundförluster 
kommer att förändras. Någon kvantifiering av denna 
påverkan har dock ännu inte gjorts. Med hänsyn till att 
Koncernens kunder har hög kreditvärdighet och att 
konstaterade kundförluster historiskt varit begränsade, är 
Bolagets bedömning att reglerna avseende nedskrivning-
ar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på 
Koncernens finansiella ställning. Säkringsredovisning 
tillämpas inte per dagen för detta Prospekt och kommer 
således inte att påverka Koncernens finansiella ställning.

Koncernen arbetar också med att analysera vilken 
ytterligare information som kan krävas för att uppfylla 
upplysningskraven i IFRS 7.

IFRS 15 (Intäkter från avtal med kunder), vilket 
ersätter befintliga standarder rörande intäktsredovisning 
och ska tillämpas från och med den 1 januari 2018, inför 
nya principer för bedömningen av hur redovisning av 
intäkter ska ske. IFRS 15 innehåller regler för intäktsredo-
visning och fastställer principer för rapportering av 
användbar information till användarna av finansiella 
rapporter om art, belopp, tidpunkt och osäkerhet 
avseende intäkter och kassaflöden från ett företags 
kundavtal. Enligt IFRS 15 redovisas intäkter när en kund 
får kontroll över en vara eller tjänst och därmed har 
förmågan att styra användningen av och erhålla förde-

larna från den varan eller tjänsten. Standarden har 
antagits av EU. Handicare har för avsikt att tillämpa 
standarden retroaktivt och eventuella effekter av tillämp-
ningen av denna standard redovisas som en justering av 
eget kapital per ingången av jämförelseåret 2017. Under 
2017 har flera av Koncernens väsentliga kundavtal, inom 
samtliga affärsområden (rörelsesegment), analyserats för 
att identifiera de prestationsåtaganden som föreligger 
enligt avtalen samt allokering av transaktionspris. 
Analysen har visat att Koncernen redan gör en uppdel-
ning av de prestationsåtaganden som föreligger enligt 
IFRS 15. Installation och ombyggnationer redovisas 
successivt över tid i takt med att tjänsterna utförs enligt 
nuvarande princip och kommer också att redovisas över 
tid enligt IFRS 15. Vidare har Bolaget bedömt huruvida 
allokering av pris på de olika prestationsåtagandena 
motsvarar fristående försäljningspriser. Bolagets initiala 
bedömning är att det inte föreligger några materiella 
skillnader jämfört med vägledningen avseende allokering 
av pris som finns i IFRS 15. Produktförsäljning kommer i 
likhet med nuvarande principer att redovisas när risköver-
gång enligt kontrakten övergår, vilket enligt den analys 
som gjorts även uppfyller kriterierna för överföring av 
kontroll i IFRS 15. Koncernen har även analyserat 
hanteringen av returer samt rabatter till kunder och 
kunnat konstatera att nuvarande tillämpning är förenlig 
med IFRS 15. Den preliminära bedömningen är således 
att införandet av IFRS 15 inte kommer att få någon 
väsentlig påverkan på Koncernens finansiella ställning. 
IFRS 15 kommer också att medföra nya upplysningskrav 
och Handicare har initierat arbetet för att identifiera den 
information som behöver samlas in från bolagen inom 
Koncernen.

IFRS 16 (Leases) träder ikraft den 1 januari 2019, 
ersätter IAS 17 och innehåller nya principer för redovis-
ning, värdering, klassificering och presentation av 
leasingavtal för båda avtalsparterna. Standarden har 
ännu inte antagits av EU. Genom IFRS 16 försvinner den 
nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell 
leasing som är tillämplig för leasetagare enligt IAS 17. 
Istället måste leasetagare (a) redovisa tillgångar och 
skulder avseende samtliga leasingavtal med en avtalspe-
riod om mer än 12 månader, såvida inte den underlig-
gande tillgången är av lågt värde, och (b) i resultaträk-
ningen redovisa avskrivningar av leasingtillgångarna 
separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. 
Detta medför att flertalet av Koncernens nuvarande 
operationella leasingavtal ska redovisas i balansräkning-
en från och med 2019. Handicare har påbörjat arbetet 
med att analysera vilken effekt IFRS 16 kommer att få på 
Koncernens finansiella rapporter. Koncernen kommer att 
göra en fullständig översyn av samtliga avtal för att 
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bedöma huruvida det finns ytterligare avtal som nu ska 
betraktas som leasingavtal enligt den nya definitionen i 
IFRS 16 samt att verifiera leasingperioderna. Därefter 
kommer effekterna att kvantifieras och redovisas i 
Koncernens balansräkning. Per den 31 december 2016 
hade Koncernen framtida betalningsåtaganden avseende 
operationella leasingavtal som leasetagare uppgående till 
18,4 miljoner euro. Koncernen har inte bestämt vilken 
övergångsbestämmelse som ska tillämpas; antingen full 
retroaktiv tillämpning eller partiell retroaktiv tillämpning 
(det senare innebär att jämförelsetal inte behöver räknas 
om). Vidare utvärderar Koncernen de ytterligare upplys-
ningar som kommer att krävas och vilken påverkan det 
kommer att få på den informationsinsamling som krävs. 
Leasegivare kommer fortsatt kunna klassificera sina 
leasar i två typer, operationell och finansiell, vilka huvud-
sakligen redovisas på samma sätt som idag. Avtal där 
Koncernen är leasegivare kommer inte att påverkas 
eftersom IFRS 16 inte förändrar vägledningen för 
leasegivaren i något för Koncernen materiellt avseende.

Förändringar i redovisningsregler eller tillämpningen 
och tolkningen av dessa kan medföra ovisshet vad avser 
Handicares redovisning, finansiella rapportering och 
internkontroll samt skulle också kunna påverka Bolagets 
redovisade resultat, balansräkning och eget kapital, vilket 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Avbrott i verksamheten på grund av ändringar i 
arbetsrättslig lagstiftning, arbetsavbrott, strejker, 
förhandling om nya kollektivavtal och andra 
stridsåtgärder kan påverka Handicares verksamhet 
negativt 
Handicare är globalt verksamt och måste följa de krav 
som uppställs i lokal arbetsrättslig lagstiftning (bland 
annat vad gäller minimilöner och anställningsvillkor) i de 
jurisdiktioner där Handicare anställda utför sitt arbete. 
Detta kräver god förståelse för lokal arbetsrättslig 
lagstiftning och god samordning mellan olika jurisdiktio-
ner. Vidare måste Handicare följa tillämplig arbetsrättslig 
lagstiftning vad gäller överlåtelser av verksamhet när 
Handicare förvärvar eller avyttrar verksamheter. Föränd-
ringar i ny arbetsrättslig lagstiftning i någon av de 
jurisdiktioner där Handicare bedriver verksamhet kan 
begränsa möjligheten att placera anställda utanför deras 
hemland, vilket kan resultera i ökade personalkostnader, 
bland annat på grund av vårdreformer eller höjda minimi-
lönenivåer, vilka kan ha väsentlig negativ påverkan på 
Handicares renommé, verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Vissa av Handicares anställda är medlemmar i en 
fackförening. Handicare är därmed skyldiga att konsul-
tera fackföreningar, och är utsatta för risker i form av t.ex. 
strejker, arbetsavbrott eller andra stridsåtgärder, vilket 
kan påverka Handicares förmåga att tillgodose sina 
kunders behov i tid negativt. Strejker och andra stridsåt-
gärder samt förhandlingar om nya kollektivavtal eller 
framtida löneökningar kan störa Handicares verksamhet 
och göra det dyrare att bedriva dess verksamhet, vilket i 
sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Handicare är exponerat för valutarisker 
Handicare genererar till följd av sin internationella 
verksamhet en betydande del av sina intäkter och ådrar 
sig en väsentlig del av sina utgifter i olika valutor som inte 
är euro, Koncernens redovisningsvaluta. Handicares 
valutaexponering är primärt hänförlig till NOK, SEK, USD, 
GBP, DKK and CAD. Efter förvärvet av Prism Medical 
ökade Bolagets exponering mot USD och CAD. Växel-
kursförändringar kan därför ha en betydande och negativ 
inverkan på Handicares resultaträkning, balansräkning 
och/eller kassaflöden. Handicare exponeras mot risker 
som involverar valutatransaktions- och valutaomräk-
ningsexponering. Valutatransaktionsexponering uppkom-
mer i samband med inköp och försäljning av varor och 
tjänster i valutor som skiljer sig från den funktionella 
valutan för relevant dotterbolag. Valutaomräkningsexpo-
nering förekommer i samband med omräkning av 
balansräkningar och resultaträkningar för dotterbolag till 
euro, Koncernens redovisningsvaluta. Valutakursföränd-
ringar får exempelvis en inverkan dels på Handicares 
intäkter när resultaträkningar från Koncernens utländska 
dotterbolag räknas om till euro, dels på Handicares 
konsoliderade balansräkning när Koncernens utländska 
dotterbolags nettotillgångar räknas om till euro. 

Säkringsåtgärder och andra åtgärder som genomförs 
för att hantera valutatransaktions- och valutaomräknings-
exponering kan visa sig vara otillräckliga eller ineffektiva, 
och Handicare kan misslyckas med att framgångsrikt 
upprätta och hantera säkringsåtgärder. Det finns en risk 
för att fluktuationer i valutakurser och exponeringar kan 
ha en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksam-
het, finansiella ställning och resultat. 

Valutakursförändringar kan även påverka Handicares 
konkurrenskraft och kundernas efterfrågan. Samtliga 
förändringar som har en inverkan på dessa risker kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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Handicare är exponerat för ränterisker 
Handicares lån inklusive under de Nya kreditfaciliteterna 
löper med rörlig ränta och Handicare är därmed expone-
rat mot förändringar i räntesatser. Fluktuationer i mark-
nadsräntor kan leda till att Handicares finansiella intäkter 
och utgifter, liksom värdet av dess finansiella instrument, 
kan komma att fluktuera. Ränterisk kan också leda till 
förändringar i verkliga värden, förändringar i kassaflöden 
och fluktuationer i Handicares vinst. Stigande marknads-
räntor skulle exempelvis öka Koncernens nettoräntekost-
nad och kan därutöver ha en negativ inverkan på 
Handicares kassaflöde. 

Räntesatser påverkas av ett antal faktorer som är 
utanför Handicares kontroll, innefattande räntesättnings-
riktlinjer hos regeringar och centralbanker på de geogra-
fiska marknader som Handicare verkar på. En ökning i 
räntesatser skulle öka Handicares ränteåtaganden under 
de Nya kreditfaciliteterna, vilket kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Handicares verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Handicare är exponerat för kreditrisker från 
motparter, inklusive kunder, banker och 
försäkringsgivare
Med kreditrisk menas risken att Handicares motparter 
inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter, varvid 
Handicare drabbas av förlust. Finansiella kreditrisker 
avser risken att de motparter hos vilka Handicare 
deponerat likvida medel och andra finansiella tillgångar 
inte lyckas fullgöra sina skyldigheter. Det finns en risk för 
att de åtgärder som vidtas för att motverka Handicares 
kreditrisk inte kommer att vara tillräckliga eller verknings-
fulla och Handicare kan vidare komma att misslyckas 
med att på ett framgångsrikt sätt upprätta och hantera 
säkringsåtgärder, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Handicares verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Handicares resultat och finansiella ställning kan 
påverkas negativt av nedskrivningar av goodwill eller 
andra immateriella tillgångar 
Handicare aktiverar goodwill hänförligt till förvärv, vilket 
beräknas som skillnaden mellan det historiska anskaff-
ningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet 
på Handicares andel av den förvärvade verksamhetens 
identifierbara nettotillgångar. Goodwill från förvärv av 
verksamheter redovisas som en immateriell tillgång. 
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. Testet 

innefattar en prövning för att utvärdera om återvinnings-
värdet (det högre av nyttjandevärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet) för respektive kassagenererande enhet 
överstiger redovisat värde. Per den 31 december 2016 
respektive 30 juni 2017 redovisade Handicare en rappor-
terad goodwill om 177,5 respektive 173,3 miljoner euro i 
balansräkningen i huvudsak avseende Huvudägarens 
förvärv av Koncernen under 2010. Nyttjandevärde och 
verkligt värde för Handicares kassagenererande enheter 
påverkas av marknadsförhållanden. Om Handicare måste 
göra en nedskrivning av goodwill eller andra immateriella 
tillgångar redovisas detta i resultaträkningen. Under 2015 
redovisades en nedskrivning av goodwill uppgående till 
24 miljoner euro, av vilket 11 miljoner euro relaterar till de 
omorganisationer som följde av avyttringen av Mobility-
verksamheten. Resterande 13 miljoner euro relaterar till 
Patient Handling, och då framför allt verksamhetens 
resultat i USA. Varje betydande nedskrivning av goodwill 
eller andra immateriella tillgångar skulle kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicare verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Villkoren för Handicares befintliga finansiering eller 
bristande möjligheter att refinansiera befintliga 
krediter vid förfall kan påverka Handicare finansiella 
ställning negativt 
Samtidigt med Erbjudandet kommer Handicare att 
refinansiera sina kreditfaciliteter och ersätta sina befint-
liga kreditfaciliteter med de Nya kreditfaciliteterna. De 
Nya kreditfaciliteterna kommer att tillhandahållas av 
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden 
AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som 
ursprungliga långivare, Danske Bank A/S Investment 
Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och 
DNB Bank ASA, filial Sverige som arrangörer samt DNB 
Bank ASA, filial Sverige som ombud, och deras tillgäng-
lighet är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls. De Nya 
kreditfaciliteterna kan på långivarnas begäran sägas upp 
och helt eller delvis krävas att återbetalas i förtid om vissa 
händelser inträffar, exempelvis om Handicare inte 
uppfyller sina åtaganden enligt relevanta avtal. 
Handicares förmåga att betala sina skulder, i övrigt 
uppfylla sina förpliktelser och leva upp till villkoren och 
bestämmelserna i relevanta avtal liksom dess allmänna 
förmåga att refinansiera sina lån och erlägga betalningar i 
enlighet med sina åtaganden, beror bland annat på 
Handicares framtida resultat. Vissa aspekter av 
Handicares framtida resultat är beroende av ekonomiska, 
finansiella, konkurrensrelaterade och andra faktorer som 
ligger utanför Handicares kontroll. Om Handicare 
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misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter enligt 
nuvarande avtal eller de Nya kreditfaciliteterna eller bryter 
mot något av lånevillkoren i respektive avtal hänförligt till 
sina finansieringsavtal, kan detta ha en negativ inverkan 
på Handicares verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Handicare kommer kanske inte kunna erhålla 
finansiering på förmånliga villkor, eller erhålla 
finansiering överhuvudtaget, eller genomföra 
betalningar på grund av bristande likviditet 
Handicare exponeras mot risken att inte kunna ta upp nya 
lån, refinansiera nya lån eller utföra betalnings- och andra 
skyldigheter under dess befintliga lån på grund av 
bristande likviditet. Vad avser Handicares befintliga 
långfristiga finansiering finns en risk att Handicare, på 
grund av det allmänna ekonomiska klimatet och störning-
ar på kapital- och kreditmarknaderna, eller försenade 
betalningar från kunder, kan överträda sina finansiella 
åtaganden, så kallade kovenanter och andra förpliktelser i 
kredit- och låneavtal. Det finns en risk att Handicare kan 
komma att behöva ytterligare finansiering, exempelvis för 
att skapa ytterligare tillväxt i Koncernens verksamhet 
både organiskt och genom förvärv. Tillgång till ytterligare 
finansiering påverkas av ett antal faktorer, bland annat 
marknadsförhållanden, allmän tillgång till lånefinansie-
ring, såväl som Handicares kreditkapacitet. Störningar 
och osäkerheter på kapital- och kreditmarknaderna kan 
också begränsa tillgången till det kapital som behövs för 
att bedriva verksamheten. Händelser som involverar 
dessa risker kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Om det inte går att erhålla ytterligare finansiering på 
kreditmarknaderna kan Handicare komma att anskaffa 
kapital genom att emittera ytterligare aktier eller aktierela-
terade värdepapper vilket kan leda till utspädning av 
nuvarande aktieägares andel av kapitalet och rösterna.

Handicare är föremål för potentiella skatteskulder 
Handicare är föremål för bl.a. inkomst-, kupong- och 
mervärdesskatt (moms) samt andra försäljningsbaserade 
skatter i olika jurisdiktioner. Handicare måste därutöver 
även betala sociala avgifter hänförliga till anställda inom 
Koncernen. 

Handicares skatteavsättningar förutsätter ett stort 
mått av uppskattning. De uppskattningar och skattebe-
räkningar som Bolaget gjort till följd av vissa transaktioner 
kan, av olika skäl, mötas av invändningar från skattemyn-
digheter. Det finns en risk att det slutliga utfallet av 

granskningar eller skatterevisioner kommer att skilja sig 
väsentligt från historiska avsättningar och periodiseringar. 
Handicare är regelbundet föremål för granskningar 
avseende inkomstskatt, moms, omsättningsskatt, sociala 
avgifter och andra skatter. Handicare kan därför bli 
tvunget att göra ytterligare skattebetalningar om en 
sådan granskning skulle resultera i en annan tolkning, 
avsättning eller värdering av dess tjänster eller transak-
tioner. Utveckling innefattande dessa risker kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Per den 31 december 2016 uppgick bolagets redovi-
sade skatteförluster som överförts från tidigare år till 68,9 
miljoner euro. Per den 31 december 2016 redovisade 
Bolaget uppskjutna skattefordringar på 8,4 miljoner euro. 
Skatteförluster kan begränsas eller minskas fullt ut på 
grund av framtida ändringar av skattelagstiftningen eller 
enligt gällande reglering. Skatteförluster i Sverige kan 
enligt den nuvarande rättsliga regleringen minskas fullt ut 
till följd av förändringar i ägarstrukturen där en eller flera 
aktieägare, i enlighet med specifika beräkningar under en 
viss tid, förvärvar aktier som representerar mer än 50 
procent av aktierna eller rösterna. Sådana förändringar i 
ägarstrukturen leder till förverkande av historiska skatte-
förluster i den utsträckning de överstiger 200 procent av 
kostnaderna för att förvärva ett kontrollerande inflytande 
över Koncernen (bidrag och andra värdeöverföringar kan 
under vissa omständigheter reducera kostnaden). Om 
Koncernens skatteförluster reduceras kan detta ha 
betydande negativ påverkan på Koncernens skattebe-
lastning och ha en väsentlig negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förändringar i skattelagstiftning kan ha en betydande 
påverkan på Koncernens skattemässiga situation 
Eftersom lagar, fördrag och andra skattebestämmelser 
samt andra skatteavgifter historiskt har varit föremål för 
frekventa ändringar, förväntas ytterligare förändringar 
framöver i de jurisdiktioner där Handicare verkar, even-
tuellt med retroaktiv verkan. Eventuella förändringar kan 
ha en betydande inverkan på Handicares skattesats samt 
en väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Det svenska regelverket kring bolagsbeskattning 
utreds för närvarande. Den 20 juni 2014 publicerade den 
svenska regeringen en promemoria som, bland annat, 
föreslår en begränsning i avdragsrätten för räntekostna-
der. Förslaget implementerar begränsningen i avdragsrätt 
för räntekostnader i artikel 4 Rådets direktiv (EU) 



Riskfaktorer

Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 45

2016/1164 av den 12 juli 2016 och ansluter nära till de 
principer som rekommenderats i slutrapporten för Action 
4 inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utvecklings (”OECD”) pågående projekt mot urholkning 
av skattebasen och överföring av vinster (det så kallade 
BEPS-projektet). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2018. De föreslagna reglerna i promemorian innebär 
i korthet att ett negativt finansnetto endast är avdragsgillt 
upp till ett belopp motsvarande 35 procent av resultatet 
före räntor och skatt (rörelseresultat) (huvudregeln) eller, 
alternativt, 25 procent av resultatet före räntor, skatt, 
av- och nedskrivningar (EBITDA). Som kompensation för 
de nya begränsningarna föreslår regeringen att bolags-
skattesatsen minskas med 2 procentenheter till 20 
procent. Skatteförluster som överförts från tidigare 
räkenskapsår skulle sänka det beskattningsbara rörelse-
resultatet eller EBITDA när avdragsgill räntekostnad 
bestäms. Enligt förslaget kan varje bolag inom en 
koncern välja att tillämpa en så kallad safe harbour-regel 
som medger avdrag för räntenettokostnader på 100 000 
kronor. Begränsningen gäller på koncernnivå vilket 
innebär att det totala beloppet som kan dras av inom en 
koncern enligt safe harbour-regeln är begränsat till 100 
000 kronor. Vidare skulle utjämning av ränteavdragskapa-
citet inom en koncern vara möjlig mellan bolag som kan 
genomföra koncernbidrag. Icke-avdragsgilla nettoränte-
kostnader kan överföras i sex år. Ägarförändringar skulle 
dock utsläcka sådana negativa räntekostnader som 
överförts.

Dessutom föreslås ett ränteavdragsförbud avseende 
vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler). 
Förbudet skulle gälla när ett bolag i ett annat land erhåller 
skatteavdrag för samma räntekostnad eller när motsva-
rande ränteintäkter inte är skattskyldiga på grund av 
klassificeringen av skatteintäkterna. Förslaget i detta 
avseende är ett första steg i genomförandet av OECD:s 
BEPS-rekommendationer om hybrida missmatchningar 
(Action 2), principerna i slutrapporten för Action 4 i BEPS 
och reglerna om hybrida missmatchningar i Rådets 
direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om faststäl-
lande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt 
inverkar på den inre marknadens funktion och Rådets 
direktiv (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändring av 
direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatch-
ningar med tredjeländer. Promemorian är skickad på 
remiss till remissinstanserna. Remisstiden går ut den 26 
september 2017 och ett lagförslag förväntas före 
utgången av 2017. Förändringar i skattelagstiftningen kan 
inverka negativt på Koncernens skattesituation.

De finansiella mål som inkluderats i detta prospekt 
kan avvika väsentligt från Handicares faktiska 
resultat, vilket skulle kunna få en negativ effekt på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och 
resultat 
De finansiella mål som presenteras i andra delar i detta 
prospekt är Handicares mål på medellång sikt, inklusive 
målet som avser genomsnittlig årlig tillväxt. De finansiella 
målen och andra framåtriktade uttalanden är dock till sin 
natur beroende av ett antal viktiga antaganden som 
koncernledningen har gjort när målen utformats, vilka är 
föremål för väsentliga verksamhetsrisker, operativa och 
ekonomiska risker, samt andra risker, varav många ligger 
utanför Handicares kontroll. Dessa antaganden kommer 
kanske i framtiden inte att fortlöpande återspegla den 
kommersiella, rättsliga och ekonomiska miljö i vilken 
Handicare är verksamt. Sådana antaganden kan därmed 
komma att förändras eller inte förverkligas alls. Dessutom 
kan oförutsedda händelser, däribland makroekonomiska 
och marknadsrelaterade förändringar eller förändrad 
reglering, negativt påverka Handicares faktiska resultat 
under framtida perioder oavsett om antagandena i övrigt 
visar sig vara korrekta. Om Handicare misslyckas med att 
uppnå sina finansiella mål eller att på ett framgångsrikt 
sätt implementera företagsinitiativ, på grund av föränd-
rade antaganden eller på grund av andra faktorer, kan det 
medföra en lägre nettoomsättning, lägre marginaler och 
ett minskat kassaflöde, vilken skulle kunna ha en negativ 
inverkan på Handicares finansiella ställning och resultat. 
Handicare kanske därvid inte kan finna lämplig finansie-
ring eller följa upp förmånliga verksamhets- och förvärvs-
möjligheter, vilket kan begränsa Bolagets möjlighet att 
upprätthålla dess marknadsposition eller dess erbjudan-
des konkurrenskraft och därmed ha en negativ inverkan 
på Handicare verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET

Det finns ingen tidigare publik marknad för Bolagets 
aktier och en aktiv, likvid och välfungerande marknad 
kanske inte utvecklas, kursen för aktierna kan bli 
volatil och investerare kan förlora en del av eller hela 
sin investering
Före Erbjudandet finns det inte någon publik marknad för 
Bolagets aktier och inga garantier kan ges att en aktiv och 
likvid marknad kommer att utvecklas efter Erbjudandet. 
Då Erbjudandepriset sätts av Huvudägaren och Bolagets 
styrelse i samråd med Joint Global Coordinators behöver 
det inte nödvändigtvis motsvara det pris marknadens 
investerare är villiga att köpa eller sälja Bolagets aktier till 
efter Erbjudandet. Vidare kan aktiekursen efter Erbjudan-
det vara volatil och påverkas av ett antal faktorer, varav 
några ligger utom Bolagets kontroll.

Aktiemarknaden har överlag upplevt fluktuationer i 
pris och volym tidigare. Generella ekonomiska och 
branschrelaterade faktorer kan ha en väsentlig påverkan 
på Bolagets aktiekurs oberoende av dess faktiska 
resultat. Dessa fluktuationer kan vara ännu mer påtagliga 
i handel med aktierna en kort tid efter Erbjudandet. En 
investerare som köper aktier i samband med Erbjudandet 
eller på andrahandsmarknaden kan förlora hela eller delar 
av sin investering.

Huvudägaren kommer även efter Erbjudandet att ha 
betydande inflytande över Bolaget och kan fördröja 
eller förhindra förändringar i kontrollen över Bolaget
Efter Erbjudandet kommer Huvudägaren att äga cirka 
67,2 procent av Bolagets aktier, förutsatt att Övertilldel-
ningsoptionen inte utnyttjas, och 62,9 procent om 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Huvudägaren 
kommer därför även försättningsvis att ha betydande 
inflytande över utgången i ärenden som hänskjuts till 
Handicares aktieägare för godkännande, inklusive val av 
styrelseledamöter och eventuella fusioner, sammanslag-
ningar eller försäljningar av samtliga, eller nästan samt-
liga, av Bolagets tillgångar. Därutöver kommer Huvud-
ägaren komma att ha ett betydande inflytande över 
Handicares koncernledning och dess verksamhet. Denna 
ägarkoncentration kan följaktligen komma att få en 
väsentligt negativ påverkan på Bolagets aktiekurs genom 
att, bland annat:

 • fördröja, uppskjuta eller förhindra en förändring av 
kontrollen över Bolaget;

 • hindra en fusion, sammanslagning, uppköp eller 
annan affärshändelse där Bolaget ingår, eller

 • avråda en potentiell budgivare från att lägga ett 
offentligt uppköpserbjudande på eller i övrigt ta 
kontroll över Bolaget.

Vidare kan Huvudägarens intressen skilja sig från 
Bolagets övriga aktieägares intressen.

Ankarinvesterarnas åtaganden är föremål för vissa 
villkor och Ankarinvesterarnas åtaganden är inte 
föremål för några formella lock up-åtaganden
Ankarinvesterarna (Fjärde AP-fonden, Danica Pension 
och Holta Life Sciences AS) har åtagit sig att förvärva 
aktier i Erbjudandet till Erbjudandepriset. Det antal aktier 
som Ankarinvesterarna har åtagit sig att förvärva motsva-
rar 5,09 procent, 4,19 procent respektive 3,39 procent av 
Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande. 
Ankarinvesterarnas åtaganden är bl.a. villkorade av att (i) 
första dag för handel i aktierna inträffar senast den 10 
oktober 2017, (ii) varje Ankarinvesterare erhåller full 
tilldelning i förhållande till sitt åtagande, (iii) Bolagets 
totala marknadsvärde efter slutförandet av Erbjudandet 
inte överstiger 3,0 miljarder kronor, och (iv) att det inte 
sker några förändringar av informationen i Prospektet 
som skulle kräva registrering av ett tilläggsprospekt. Om 
dessa villkor inte uppfylls kan Ankarinvesterarna inte 
åläggas att förvärva aktier. Dessutom är Ankarinvesterar-
nas åtaganden inte säkerställda genom bankgaranti, 
spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. 
Det finns således en risk att Ankarinvesterarna inte 
kommer att erlägga betalning för aktier och leverans av 
aktier till dem därför inte kan ske i samband med slutfö-
randet av Erbjudandet, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på slutförandet av Erbjudandet.

Dessutom kommer Ankarinvesterarnas åtaganden 
inte att vara föremål för några formella lock up-åtaganden, 
vilket innebär att det är möjligt att Ankarinvesterarna 
avyttrar hela eller delar av sitt aktieinnehav vid någon 
tidpunkt. En eventuell försäljning av ett betydande antal 
aktier kan innebära att marknadspriset på aktierna går ner.

Bolagets förmåga att besluta om utdelning påverkas 
av ett flertal faktorer
Det är Bolagets aktieägare som beslutar om utdelningens 
storlek och utbetalning. Bolagets förmåga att i framtiden 
lämna utdelning påverkas av ett flertal faktorer, inklusive 
men inte begränsat till, Bolagets verksamhet, framtida 
vinst, finansiella ställning, kassaflöde, framtidsutsikter, 
kapitalkrav, dotterbolagens förmåga att lämna utdelning, 
kreditvillkor, generella ekonomiska och regulatoriska 
begränsningar, och andra faktorer som Bolagets ledning, 
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från tid till annan, anser påverka förmågan väsentligt. 
Ingen garanti kan ges att utdelning kommer att kunna 
betalas ut eller lämnas i framtiden.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige 
kanske inte kan delta i framtida kontantemissioner
Enligt svensk lag måste ett bolag som avser att genom-
föra en kontantemission först erbjuda de nuvarande 
aktieägarna att teckna aktier i nyemissionen i förhållande 
till deras nuvarande aktieinnehav, om inte annat beslutats 
på en bolagsstämma. Aktieägare i USA kan dock vara 
förhindrade att utöva sådan företrädesrätt om inte 
aktierna och teckningsrätterna registrerats enligt U.S. 
Securities Act, eller om ett undantag från registreringskra-
vet är tillämpligt. Aktieägare i andra länder utanför Sverige 
kan påverkas på motsvarande sätt om aktierna och 
teckningsrätterna inte har registrerats hos eller blivit 
godkända av behörig myndighet i sådant land. Bolaget är 
inte skyldigt att lämna in något registreringsdokument 
enligt U.S. Securities Act eller ansöka om motsvarande 
godkännande enligt lagarna i något annat land vad avser 
sådana aktier eller teckningsrätter och att göra detta i 
framtiden kan vara opraktiskt och kostsamt. I den 
utsträckning Handicares aktieägare i länder utanför 
Sverige inte kan utöva sina rättigheter att teckna nya 
aktier kommer deras proportionella ägande i Bolaget att 
minska.

Framtida försäljningar av Bolagets aktier kan komma 
att påverka priset på aktierna
Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker 
betydande försäljningar av aktier i Bolaget efter Erbjudan-
det eller uppfattningen om att sådana försäljningar kan 
komma att ske. Sådana försäljningar, samt risken för 
sådana försäljningar, kan också göra det svårare för 
Bolaget att sälja värdepapper i framtiden, vid en tidpunkt 
och till ett pris som Bolaget anser lämpligt. Även om 
Huvudägaren är föremål för ett avtal med Managers som 
begränsar dess rätt att sälja eller överföra sina aktier 
under 180 dagar efter dagen för Placeringsavtalet, kan 
Managers närsomhelst och på egen hand medge 
undantag från dessa begränsningar av försäljning och 
överlåtelse enligt avtalet under denna period. Efter att 
sådan period har löpt ut kan Huvudägarens aktier säljas 
eller överlåtas på den publika marknaden, med förbehåll 
för tillämpliga värdepappersmarknadsbegränsningar.

Skillnader i valutakurser kan på ett negativt sätt 
påverka värdet av aktieinnehav eller utdelningar
En av de faktorer som kan komma att påverka aktie-
kursen är den årliga avkastningen genom utdelning i 
jämförelse med andra finansiella instrument. Således 
kommer en höjning av marknadsräntan att resultera i en 
ökad avkastning på andra finansiella instrument, vilket 
kan påverka priset på aktier negativt.

Handicares redovisningsvaluta är euro. Handicares 
aktier, å andra sidan, kommer endast noteras i svenska 
kronor. Följaktligen kommer aktiekursen att exponeras 
mot förändringar i valutakursen för svenska kronor/euro. 
Alla eventuella utdelningar eller andra överföringar i 
framtiden kan komma att betalas i antingen euro eller 
svenska kronor. Aktieägare utanför Sverige och/eller 
euro-zonen kan således uppleva väsentlig negativ 
påverkan på värdet av deras aktiekvot och utdelning vid 
omräknas till andra valutor, om den svenska kronan eller 
euron minskar gentemot den relevanta valutan.

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper 
i Bolaget kan komma att späda ut aktieägandet och 
kan komma att påverka priset på aktierna
Bolaget kan i framtiden komma att behöva öka sitt kapital 
genom erbjudande av aktier eller andra aktierelaterade 
instrument, skuldinstrument, inklusive så kallade com-
mercial papers, skuldebrev med olika förmånsrätt och så 
kallade medium term notes. Vid en likvidation av Bolaget 
skulle innehavare av sådana aktier och skuldinstrument, 
samt borgenärer vad avser andra upptagna lån, erhålla 
utdelning av tillgångar före aktieinnehavare. Vidare kan 
ytterligare kapitalanskaffningar, såsom riktade emissioner 
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, komma att 
späda ut både rösträtten och rätten till andel av utdelning 
för befintliga aktieägare och/eller påverka priset på 
Bolagets aktier negativt. Alla ytterligare erbjudanden kan 
komma att proportionellt minska befintliga aktieägares 
rösträtt och rätt till andel av utdelningen, samt vinsten per 
aktie och aktiens substansvärde. Bolagets aktieägare bär 
risken för att framtida erbjudanden minskar marknads-
värdet, begränsar utbetalning av utdelning hänförlig till 
Bolagets aktier och späder ut deras aktieinnehav i 
Bolaget.
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ALLMÄNT

Detta Prospekt innehåller: 

 • Handicares oreviderade konsoliderade finansiella 
rapporter för perioden januari – juni 2017, som har 
upprättats i enlighet med IFRS såsom de antagits av 
EU samt översiktligt granskats av Ernst & Young AB 
i enlighet med den granskningsrapport som finns 
inkluderad på annan plats i detta Prospekt (med 
jämförelseinformation för perioden januari – juni 2016); 

 • Handicares reviderade konsoliderade finansiella 
rapporter för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, 
som har upprättats i enlighet med IFRS såsom de 
antagits av EU samt reviderats av Ernst & Young AB 
i enlighet med den granskningsrapport som finns 
inkluderad på annan plats i detta Prospekt, samt

 • Viss finansiell proformainformation, se vidare   
”– Finansiell proformainformation”. 

 • Förutom den historiska finansiella informationen på 
sidorna F-2–F-44 och den finansiella proformainfor-
mationen på sidorna 115–123 har ingen information i 
detta Prospekt reviderats eller översiktligt granskats 
av Bolagets revisor. 

När finansiell information för räkenskapsåren 2016, 2015 
och 2014 i detta Prospekt presenteras som ”från revide-
rade finansiella rapporter” innebär det att sådan informa-
tion är hämtad från Bolagets reviderade konsoliderade 
finansiella rapporter för räkenskapsåren 2016 (såvitt avser 
information för räkenskapsåret 2016) och 2015 (såvitt 
avser information för räkenskapsåret 2015 och 2014), 
som har reviderats av Ernst & Young AB. När finansiell 
information för perioden januari – juni 2017 och 2016 i 
detta Prospekt presenteras som ”oreviderad” innebär det 
att sådan finansiell information är hämtad från Bolagets 
oreviderade finansiella rapporter för perioden januari – juni 
2017, som har översiktligt granskats av Ernst & Young 
AB, med jämförelseinformation för perioden januari – juni 
2016.

Bolaget upprättar sina finansiella rapporter i euro. 
Belopp som ingår i Bolagets finansiella rapporter som inte 
ursprungligen var denominerade i euro har omräknats till 

euro genom att använda genomsnittskursen för respek-
tive period vad avser poster i resultaträkningen och 
valutakursen vid slutet av respektive period vad avser 
poster i balansräkningen.

OMORGANISATION OCH FLYTT AV MODERBOLAGETS 

SÄTE 

Per den 1 januari 2015 genomförde Koncernen en 
omorganisation genom vilken Handicare Group AB 
etablerades som nytt moderbolag i Koncernen. Före den 
1 januari 2015 var Handicare Group AS (ett bolag 
registrerat i Norge) moderbolag i Koncernen och det 
ägdes av Cidron Liberty Systems S.à r.l Innan Handicare 
Group AB blev moderbolag i Koncernen (se nedan) 
upprättade Handicare Group AS konsoliderade finansiella 
rapporter i enlighet med IFRS.

I oktober 2014 förvärvade Cidron Liberty Systems 
S.à r.l lagerbolaget Goldcup 10224 AB. Namnet på 
lager bolaget ändrades därefter till Handicare Group AB. 
Den 1 januari 2015 förvärvade Handicare Group AB 
samtliga aktier i Handicare Group AS genom ett aktiebyte 
enligt vilket Cidron Liberty Systems S.à r.l tillsköt samtliga 
bolagets aktier i Handicare Group AS i utbyte mot 
nyemitterade aktier i Handicare Group AB. Minoritets-
aktieägarnas innehav i Handicare Group AS påverkades 
inte av aktiebytet och etableringen av Handicare Group 
AB som det nya moderbolaget.

Handicare Group AB har upprättat de konsoliderade 
finansiella rapporterna för Koncernen för räkenskapsåren 
2016, 2015 och 2014 i enlighet med IFRS, vilka har 
inkluderats i detta Prospekt. 

Som framgår ovan är den finansiella informationen för 
räkenskapsåret 2014 hämtad från Bolagets konsolide-
rade finansiella rapporter för räkenskapsåret 2015 där 
jämförelseinformation för räkenskapsåret 2014 har 
inkluderats. 

Handicare Group AB:s konsoliderade finansiella 
rapporter för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 som 
inkluderats i detta Prospekt har reviderats av Ernst & 
Young AB, och Ernst & Young AB har utfärdat en revisors-
rapport i enlighet därmed. Se vidare ”Historisk finansiell 
information”. 

Presentation av finansiell och annan 
information
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FINANSIELL KVARTALSINFORMATION

Detta Prospekt innehåller viss finansiell kvartalsinforma-
tion om Handicare från och med första kvartalet räken-
skapsåret 2015 till och med andra kvartalet räkenskaps-
året 2017. Koncernledningen har presenterat denna 
kvartalsinformation eftersom man anser att den är av 
värde för investerarna, då den möjliggör en bättre 
värdering av Bolagets kvartalsvisa utveckling under 
perioden från och med första kvartalet räkenskapsåret 
2015 till och med andra kvartalet räkenskapsåret 2017. 
Utöver den finansiella kvartalsinformationen för perio-
derna januari – juni 2017 och 2016, baseras denna 
kvartalsinformation på information som är hämtad från 
Bolagets interna redovisningssystem som inte har 
reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets 
revisorer. Den finansiella kvartalsinformationen för 
perioderna januari – juni 2017 och 2016 baseras på 
information som är hämtad från Handicares oreviderade 
koncernredovisning för perioden januari – juni 2017, som 
har upprättats i enlighet med IFRS (IAS 34) såsom de har 
antagits av den Europeiska Unionen och har granskats av 
Ernst & Young AB i enlighet med den granskningsrapport 
som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt, 
med jämförelseinformation för perioden januari – juni 
2016.

FINANSIELL PROFORMAINFORMATION

Handicare förvärvade Prism Medical den 1 september 
2016. Den 1 augusti 2017 ingick Handicare ett aktieöver-
låtelseavtal avseende försäljningen av en del av 
Handicares verksamhet inom Puls (”BD-verksamhe-
ten”). Se ”Operationell och finansiell översikt – Viktiga 
faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar” och ”Legala frågor och kompletterande 
information – Förvärv och avyttringar – Avyttring av 
BD-verksamheten”. Dessa transaktioner kommer att ha 
en direkt påverkan på Koncernens framtida intäkter, 
finansiella ställning och kassaflöden. 

Handicare har upprättat proformaresultaträkningar för 
räkenskapsåret 2016 och för perioden januari – juni 2017 
för att visa de hypotetiska effekter som (i) Handicares 
rörelseförvärv av Prism Medical, som slutfördes per den 
1 september 2016, skulle kunna ha haft på Handicares 
resultaträkning för 2016 om detta förvärv genomförts den 
1 januari 2016, samt (ii) Handicares avyttring av BD-verk-
samheten, som slutfördes per den 1 augusti 2017, skulle 
kunna ha haft på Handicares resultaträkning för 2016 och 
perioden januari – juni 2017 om denna avyttring genom-
förts den 1 januari 2016 respektive den 1 januari 2017. 
Den upprättade proformaredovisningen visar även den 
hypotetiska påverkan på Handicares balansräkning per 

30 juni 2017 som avyttringen av BD-verksamheten skulle 
kunna ha haft om denna avyttring genomförts den 30 juni 
2017. Se ”Proforma”.

Den finansiella proformainformationen har inkluderats 
för att beskriva en hypotetisk situation och har enbart 
upprättats för illustrativa syften. Proformainformationen 
bör läsas tillsammans med informationen som finns i 
”Historiskt finansiell information”, ”Operationell och 
finansiell översikt” och Bolagets reviderade konsoliderade 
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2016 och 
Bolagets oreviderade konsoliderade finansiella rapporter 
för det första halvåret 2017 som finns på annan plats i 
detta Prospekt. Proformainformationen inkluderar inte all 
den finansiella information som krävs för finansiella 
rapporter enligt IFRS.

Den oreviderade kondenserade finansiella proforma-
informationen har sammanställts i samband med detta 
Prospekt med anledning av Erbjudandet och har upprät-
tats i enligt med Bilaga 2 till prospektförordningen 
809/2004/EG. Denna information efterlever inte reglerna i 
SEC Regulation S-X, och om värdepapprena hade 
registrerats i enlighet med U.S. Securities Act, skulle 
denna oreviderade finansiella proformainformation, 
inklusive revisorsrapporten, ha blivit ändrade och/eller 
tagits bort från detta Prospekt.

Vidare behöver den finansiella proformainformationen 
inte nödvändigtvis återspegla Bolagets faktiska verksam-
hetsresultat och/eller finansiella ställning om förvärvet av 
Prism Medical och avyttringen av BD-verksamheten hade 
genomförts per sådana tidigare datum som anges ovan, 
och sådan finansiell proformainformation bör inte ses 
som en indikation på Bolagets verksamhetsresultat för 
någon framtida period. Följaktligen bör potentiella 
investerare inte fästa otillbörligt stor vikt vid den finan-
siella proformainformationen.

ALTERNATIVA NYCKELTAL 

I detta Prospekt presenterar Bolaget vissa operativa 
nyckeltal, inklusive vissa operativa nyckeltal som inte är 
mått på finansiellt resultat eller finansiell ställning enligt 
IFRS (alternativa nyckeltal). 

De alternativa-nyckeltalen som presenteras i detta 
Prospekt är inte vedertagna mått på finansiellt resultat 
enligt IFRS, utan mått som koncernledningen använder 
för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets 
verksamhet. Alternativa nyckeltal bör inte betraktas som 
substitut för resultaträknings- eller kassaflödesposter 
som beräknas i enlighet med IFRS. De alternativa 
nyckeltalen indikerar inte nödvändigtvis huruvida 
kassaflödet kommer att vara tillräckligt eller tillgängligt för 
att möta Bolagets likviditetsbehov och är inte nödvän-
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digtvis indikativa för Bolagets historiska resultat. Inte 
heller är sådana nyckeltal avsedda att utgöra någon form 
av indikation avseende Bolagets framtida resultat.

Koncernledningen använder dessa IFRS-nyckeltal 
och alternativa nyckeltal för ett flertal ändamål i förvalt-
ningen och ledningen av Bolaget och presenterar dessa 
nyckeltal eftersom de anser att de är viktiga och hjälper 
investerare att förstå Bolagets utveckling från period till 
period samt underlättar en jämförelse med liknande 

bolag. Eftersom inte alla bolag beräknar dessa och andra 
alternativa nyckeltal på samma sätt kan det sätt på vilket 
Bolaget har valt att beräkna de alternativa nyckeltal som 
presenteras i detta Prospekt innebära att dessa nyckeltal 
inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av 
andra bolag. 

De alternativa nyckeltal som ingår i detta Prospekt 
definieras nedan.

Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av intäkterna. Detta mått används av koncernledningen 
för att följa avkastningen på direkta 
tillverkningskostnader. 

Bruttoresultat Intäkter minskat med direkta kostnader (direkta material-, 
arbets- och fraktkostnader) för att tillverka och sälja 
produkterna. 

Detta mått används av koncernledningen 
för att följa bidraget för att täcka indirekta 
kostnader. 

EBIT-marginal Rörelseresultat (EBIT) i procent av intäkterna. Handicare anser att EBIT-marginal är ett 
användbart mått tillsammans med 
intäktstillväxt för att följa värdeskapande. 

EBITA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar. Handicare anser att EBITA visar resultatet 
som genereras av den löpande 
verksamheten. 

EBITA-marginal EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITA-marginal är ett 
användbart mått tillsammans med 
intäktstillväxt för att följa värdeskapande.

EBITDA Resultat före ränta, skatt och av- och nedskrivningar. Handicare anser att EBITDA ger en 
förståelse för hur rörelseresultaten 
genereras av verksamheten oavsett hur 
den finansieras. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITDA-marginal är 
ett användbart mått tillsammans med 
intäktstillväxt för att följa värdeskapande.

Expansionsinvesteringar Investeringar (capex) i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar hänförligt till automatiserad produktion 
och det nya ERP-systemet.

Expansionsinvesteringar erbjuder en bild 
av diskretionära tillväxtinvesteringar som 
inte förväntas inträffa på årlig basis under 
de kommande åren. 

Investeringar (capex) Investeringar i anläggningstillgångar, både materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, exklusive finansiella 
tillgångar.

Handicare använder investeringar (capex) 
som en siffra för att visa de totala 
investeringarna i operativa tillgångar.

Justerad EBITA EBITA exklusive övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostnader 
för börsnoteringen, kostnader för återkallelse, Mobility-
kostnader och övriga effektivitetsprojekt. 

Handicare anser att justerad EBITA är ett 
användbart mått för att visa Bolagets 
resultat som genereras från den löpande 
verksamheten och följer justerad EBITA 
som det främsta måttet på Bolagets 
resultat. 

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITA-
marginal är ett användbart mått för att 
visa Bolagets resultat som genereras av 
den löpande verksamheten. 

Justerad EBITDA EBITDA exklusive övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostnader 
för börsnoteringen, kostnader för återkallelse, Mobility-
kostnader och övriga effektivitetsprojekt.

Handicare anser att justerad EBITDA är 
ett användbart mått för att visa Bolagets 
resultat som genereras från den löpande 
verksamheten. 

Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITDA-
marginal är ett användbart mått för att 
visa Bolagets resultat som genereras från 
den löpande verksamheten.
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Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Justerat operativt 
kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten (inklusive 
förändringar i nettorörelsekapital) exklusive övriga 
specificerade poster och minskat med investeringar, men 
inklusive likvid från försäljning av anläggnings- 
tillgångar. Övriga specificerade poster omfattar 
transaktionskostnader, integrationskostnader, 
omstruktureringskostnader, kostnader för börsnoteringen, 
kostnader för återkallelse, Mobility-kostnader och övriga 
effektivitetsprojekt.

Justerat kassaflöde från den löpande 
verksamheten används för att följa 
verksamhetens kassaflöde. 

Justerat operativt 
kassaflöde /Justerad 
EBITDA

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten i procent 
av justerad EBITDA.

Justerat operativt kassaflöde/ 
Justerad EBITDA används för att förstå 
avkastningen på rörelsekapital och 
investeringar.

Konstant valuta Omräkning av föregående period till aktuell periods 
genomsnittliga valutakurser.

Förbättrar jämförbarheten i intäkter 
mellan perioder.

Nettorörelsekapital Varulager, kundfordringar, aktuella skattefordringar och övriga 
fordringar minus leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, 
övriga kortfristiga skulder samt upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter.

Syftet med nyckeltalet är att visa 
Bolagets kortsiktiga finansiella status då 
måttet indikerar huruvida Bolaget har 
tillräckliga kortfristiga tillgångar för att 
täcka dess kortfristiga skulder.

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minskat med likvida medel. Räntebärande nettoskuld är ett mått som 
visar Bolagets totala nettoskuldsättning.

Räntebärande nettoskuld/
Justerad EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. Handicare anser att detta mått hjälper till 
att visa den finansiella risken och är ett 
användbart mått för koncernledningen för 
att följa Bolagets skuldsättningsnivå.

Organisk tillväxt Organisk tillväxt avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt 
hänförlig till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig  
till fluktuationer i valutakurser. Genomsnittlig organisk tillväxt 
beräknas som summan av den organiska tillväxten under  
de relevanta perioderna genom antalet perioder som mäts. 
Komponenterna inom organisk tillväxt beräknas enligt 
följande:

Organisk tillväxt används av Handicare 
för att följa den underliggande 
intäktsutvecklingen mellan olika perioder 
vid konstanta valutor och exklusive 
påverkan från eventuella förvärv och/eller 
avyttringar.

Förvärv och avyttringar
Visar hur förvärv och avyttringar som har slutförts under den 
relevanta perioden har påverkat de redovisade intäkterna. 

För att uppskatta påverkan från förvärv på den faktiska 
förändringen av intäkterna subtraheras bidragen från 
förvärvade enheter för den aktuella perioden från de totala 
intäkterna för samma period. Till exempel, effekten från en 
verksamhet som förvärvades per den 30 september ett visst  
år motsvarar intäktsbidraget under det fjärde kvartalet för det 
året från den förvärvade verksamheten. För Rep-Tek är det 
uppskattade bidraget till intäkterna hämtat från Handicares 
interna redovisnings- och operativa system grundat på de 
sammanlagda intäkterna som Handicare förvärvade som en 
del av Rep-Tek-transaktionen.

För att uppskatta påverkan från avyttringar på den faktiska 
förändringen av intäkterna subtraheras bidragen från de 
avyttrade enheterna för den relevanta perioden respektive 
för jämförelseperioden (den föregående perioden) från de 
totala intäkterna för den relevanta perioden respektive för 
jämförelseperioden (den föregående perioden). 

Valutakursfluktuationer
Visar hur de redovisade intäkterna har påverkats av 
omräkningen av intäkter som genererats i andra valutor än 
euro (som är Koncernens redovisningsvaluta) mellan den 
relevanta perioden och tidigare jämförelseperiod. Intäkter 
i andra valutor än euro för jämförelseperioden (föregående 
period) räknas om med tillämpning av gällande valutakurs 
för de relevanta perioderna för att eliminera effekterna från 
valutakursfluktuation.
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Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Handicare anser att detta är ett 
användbart mått för att visa vilken andel 
av de totala tillgångarna som finansieras 
genom eget kapital och används av 
koncernledningen för att följa 
Koncernens långsiktiga finansiella 
ställning.

Underhållsinvesteringar Investeringar (capex) i materiella och immateriella tillgångar 
som krävs för att bibehålla funktionaliteten och effektiviteten 
hos sådana tillgångar. 

Underhållsinvesteringar ger en bild av de 
löpande kraven på investeringar för att 
fortsätta den löpande verksamheten. 

AVRUNDNINGAR

Viss numerisk information samt andra belopp och 
procentandelar som ingår i detta Prospekt har avrundats 
och det kan därför förekomma att siffror inte summerar 
exakt. Därutöver har vissa siffror i detta Prospekt avrun-
dats till närmsta heltal. Med avseende på finansiella 
uppgifter som anges i detta Prospekt betyder ett streck 
(”–”) att det inte finns något värde, medan 0,0 betyder att 
den relevanta siffran finns men har avrundats till eller är 
lika med noll.

VALUTAKURSER

I detta Prospekt avser samtliga referenser till: (i) ”euro”, 
”EUR” eller ”€”, den gemensamma valutan för de 
medlemsstater (”Medlemsstaterna”) i Europeiska 
unionen som ingår i den europeiska ekonomiska och 
monetära unionen som har infört euro som sin officiella 
valuta (med ”MEUR” avses miljoner EUR); (ii) ”kronor” 
eller ”SEK” den officiella valutan i Sverige; (iii) ”NOK” den 
officiella valutan i Norge; (iv) ”USD” den officiella valutan i 
USA; (v) ”GBP” den officiella valutan i Storbritannien; (vi) 
”DKK” den officiella valutan i Danmark; och (vii) ”CAD” 
den officiella valutan i Kanada. 

BRANSCH- OCH MARKNADSDATA

Detta Prospekt innehåller statistik, data och annan 
information om marknader, marknadsstorlekar, mark-
nadsandelar, marknadspositioner och annan branschin-
formation som avser Bolagets verksamheter och markna-
der. Om inget annat anges baseras sådan information på 
Bolagets analys av ett flertal källor, inklusive en mark-
nadsstudie som Bolaget beställt av en ledande, interna-
tionell extern konsultfirma som genomfördes under 2016 
och slutfördes under 2017, samt annan inhämtad 
information. Sådan information har återgivits korrekt och, 
såvitt Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom 
information som publicerats av sådana källor, har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den 

återgivna informationen felaktig eller vilseledande. 
Marknadsstudien är främst baserad på intervjuer med 
primärkällor i form av branschexperter och -aktörer, 
marknadsanalyser baserade på sekundärkällor samt 
intern finansiell och operationell information som tillhan-
dahållits av, eller på uppdrag av, Bolaget.

Av branschpublikationer och -rapporter framgår i 
allmänhet att de innehåller information som har erhållits 
från källor som anses vara tillförlitliga, men att riktigheten 
och fullständigheten avseende sådan information inte kan 
garanteras. Bolaget har inte oberoende verifierat mark-
nadsdata i detta Prospekt som har hämtats eller härrör 
från sådana branschpublikationer eller -rapporter och kan 
därför inte lämna någon försäkran avseende dess 
riktighet. Marknadsdata och statistik är till sin natur 
prediktiv information som är förenad med osäkerhet och 
återspeglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhål-
landen. Sådan statistik är baserad på marknadsanalyser 
som i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedöm-
ningar av såväl undersökarna som respondenterna, 
inklusive bedömningar avseende vilka typer av produkter 
och transaktioner som bör ingå i den relevanta 
marknaden.

Detta Prospekt innehåller även uppskattningar 
avseende marknadsdata och information härledd därifrån 
som inte kan inhämtas från publikationer av marknads-
analysföretag eller andra oberoende källor. Sådan 
information är framtagen av Handicare baserat på 
tredjepartskällor, inklusive marknadsstudier, och Bolagets 
interna uppskattningar. I många fall finns det ingen 
allmänt tillgänglig information avseende marknadsdata, 
t.ex. från branschorganisationer, myndigheter eller andra 
organisationer och institutioner. Bolaget anser att dess 
uppskattningar avseende marknadsdata och information 
härledd därifrån kan hjälpa investerare att bättre förstå 
den bransch som Handicare verkar inom samt Bolagets 
ställning inom branschen. Även om Bolaget anser att 
Handicares interna marknadsobservationer är tillförlitliga 
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har Bolagets uppskattningar inte granskats eller verifie-
rats av externa källor. Även om Handicare inte har 
kännedom om några felaktigheter vad avser den mark-
nadsdata eller liknande information som ingår i detta 
Prospekt är sådan information förenad med risker och 
osäkerhetsfaktorer samt kan förändras av ett antal 
faktorer, inklusive de som beskrivs här och i avsnittet 
”Riskfaktorer”.

Varken Managers eller Huvudägaren tar på sig något 
ansvar för korrektheten gällande bransch- eller mark-
nadsdata som inkluderats i detta Prospekt.
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Bolaget och Huvudägaren har beslutat att diversifiera ägarbasen i Bolaget för att ytterligare kunna främja 
Handicares tillväxt och fortsatta utveckling. Bolagets styrelse har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på 
Nasdaq Stockholm.

I enlighet med villkoren som anges i detta Prospekt inbjuds investerare härmed att förvärva totalt 17 092 310 
aktier i Bolaget, av vilka Bolaget erbjuder 11 439 000 nyemitterade aktier och Huvudägaren erbjuder 5 653 310 
befintliga aktier. Erbjudandepriset har fastställts till 50 kronor per aktie av Bolaget och Huvudägaren i samråd med 
Joint Global Coordinators, för Managers räkning, baserat på det bedömda investerings intresset, de diskussioner 
som föregått de åtaganden som gjorts av Ankarinvesterarna, kontakter med vissa andra institutionella investerare 
samt rådande marknadsförhållanden. 

Bolagets styrelse har för avsikt att, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma som hölls den 
30 augusti 2017, att besluta om de slutgiltiga villkoren för nyemissionen, som förväntas tillföra Bolaget cirka 572 
miljoner kronor (60 miljoner euro)1) före transaktionskostnader. Antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet kommer 
att uppgå till 11 439 000, innebärande en ökning av antalet aktier i Bolaget från 47 500 000 (efter implementeringen 
av de förändringar i aktiekapitalet som beskrivs i ”Aktier och aktiekapital – Vissa förändringar av aktiekapitalstruktu-
ren i samband med Erbjudandet”2)) till 58 939 000, motsvarande en ökning om 24,1 procent. För befintliga 
aktieägare uppkommer således en utspädning om 11 439 000 nya aktier, motsvarande 19,4 procent av det totala 
antalet aktier efter Erbjudandet.

Huvudägaren erbjuder 5 653 310 befintliga aktier vilket motsvarar cirka 33,1 procent av aktierna i Erbjudandet.
Huvudägaren kommer att lämna en option (”Övertilldelningsoptionen”) till Joint Global Coordinators, för 

Managers räkning, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets 
aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 2 563 847 befintliga aktier från Huvudägaren, motsva-
rande 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till Erbjudande priset, för att täcka en eventuell övertill-
delning i samband med Erbjudandet.

Fjärde AP-fonden, Danica Pension och Holta Life Sciences AS har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att till 
Erbjudandepriset förvärva ett antal aktier i Erbjudandet sammanlagt motsvarande 12,7 procent av de utestående 
aktierna i Bolaget vid fullföljandet av Erbjudandet. Fjärde AP-fonden har åtagit sig att förvärva 5,1 procent av de 
utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandet, Danica Pension har åtagit sig att förvärva 4,19 procent och Holta 
Life Sciences AS har åtagit sig att förvärva 3,4 procent. I tillägg till Danica Pensions åtagande att förvärva aktier i 
Erbjudandet motsvarande cirka 4,19 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets fullgörande, 
har Huvudägaren erbjudit Danica Pension en option att förvärva upp till ytterligare 0,8 procent av det totala antalet 
utestående aktier i Bolaget omedelbart efter Erbjudandets fullgörande till ett pris som motsvarar Erbjudandepriset. 
Optionen kan utnyttjas inom 180 dagar från Erbjudandets fullgörande.

Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet 19 656 157 aktier, vilket 
motsvarar cirka 33,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. Erbjudandets 
totala värde uppgår till 854 615 500 kronor, och 982 807 850 kronor om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. 
Antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet (och efter implementeringen av de förändringar i aktiekapitalet som 
beskrivs i ”Aktier och aktiekapital – Vissa förändringar av aktiekapitalstrukturen i samband med Erbjudandet”2)) 
kommer att uppgå till 58 939 000, vilket, baserat på Erbjudandepriset 50 kronor per aktie, innebär ett totalt 
marknadsvärde på aktierna i Bolaget motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor.

 Stockholm den 27 september 2017 Luxemburg den 27 september 2017

 Handicare Group AB (publ) Cidron Liberty Systems S.à r.l
 Styrelsen

Inbjudan till förvärv av aktier 
i Handicare Group AB (publ)

1) Uträkningen av beloppet i euro baseras på en SEK/EUR-kurs om 9,53.
2) I samband med noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att genomföra en fondemission och två apportemissioner, 

varigenom antalet aktier i Bolaget ökar med 9 195 800, från 38 304 200 till 47 500 000.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningslösningar på marknaderna inom accessibility 
och patient handling baserat på intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet 
och rörligheten för äldre och rörelsehindrade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och 
säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett 
utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställning, 
produkter för tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Koncernen bedriver 
verksamhet under tre affärsområden: Accessibility, Patient Handling och Puls. 

Handicare förvärvades av Huvudägaren år 2010. Sedan dess har Handicare anpassat sin företags-
struktur, portfölj och plattform för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter Accessibility och 
Patient Handling, vilket har underlättats av bland annat avyttringen av Mobility-verksamheten (rullstolar) 
i september 2015 samt förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har Koncernen genomfört 
ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ och påbörjat implementeringen av Commercial Excellen-
ce-strategin för organisk tillväxt och ökad lönsamhet. Till följd av denna omvandling av verksamheten, 
som även innefattade en flytt av huvudkontoret 2015, från Moss i Norge till Kista i Sverige, anser 
Handicare att de är väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt som ledare inom tillhandahållande av 
sjukvårdsutrustning till äldre och rörelsehindrade samt deras vårdare.

Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa initiativ har Handicare under de senaste tre 
åren upplevt stark organisk tillväxt och operativa förbättringar. Under perioden 2014 till 2016 var den 
genomsnittliga organiska tillväxten1) för Accessibility och Patient Handling – Handicares huvudsakliga 
affärsområden – 5,0 procent, samtidigt som de totala intäkterna ökade från 231,8 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014 till 274,5 miljoner euro (proforma) för räkenskapsåret 2016, innebärande en 
genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9 procent, vilket översteg tillväxten på Handicares huvudmarknader 
med cirka 5 procent2). Se ”Proforma”. Därutöver har Handicare förbättrat den justerade EBITA-margina-
len3) från 4,3 procent under 2014 till 7,2 procent under 2016.

Nordic Capitals investeringsstrategi är att förvärva och stödja tillväxt i attraktiva bolag med utveck-
lingspotential. Investeringsstrategin innebär också en efterföljande avyttring av de förvärvade bolagen 
inom en viss tidsperiod. Handicares styrelse och koncernledning gör tillsammans med Huvudägaren 
bedömningen att nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Bolaget, eftersom Handicare har uppnått 
en relevant global skala med en ledande ställning på viktiga marknader, är välinvesterat och positione-
rat för ytterligare lönsam tillväxt. Oavsett detta kommer Huvudägaren att kvarstå som en stor och 
engagerad aktieägare, och kommer genom att behålla del av sitt innehav kunna delta i Bolagets 
framtida utveckling. Handicare har etablerat en solid plattform och har fortsatt potential för betydande 
framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år.

Bakgrund och motiv samt användning 
av emissionslikviden

1) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som 
definieras enligt IFRS. För ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en 
avstämning av organisk tillväxt mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller –  
Organisk tillväxt för Koncernen”.

2) Källa: Handicares uppskattningar, baserad på marknadsanalys.
3) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som 

definieras enligt IFRS. För ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en 
avstämning av justerad EBITA mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller – 
Koncernens justerade EBITDA, justerade EBITDA-marginal, justerade EBITA och justerade EBITA-marginal”.
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Erbjudandet och börsnoteringen på Nasdaq Stockholm kommer att bredda aktieägarbasen och ge 
Bolaget tillgång till de svenska och de internationella kapitalmarknaderna, vilket förväntas stödja 
Handicares fortsatta tillväxt och utveckling. Handicares styrelsen och koncernledningen anser, tillsam-
mans med Huvudägaren, att Erbjudandet och börsnoteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och 
viktigt nästa steg i Handicares utveckling, vilket också kommer att öka kännedomen om Handicare och 
dess verksamhet.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Bolaget kommer i samband med Erbjudandet att genomföra en nyemission. Se även ”Inbjudan att 
förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)”. Nyemissionen förväntas tillföra Handicare cirka 572 
miljoner kronor (60 miljoner euro) före avdrag för transaktionskostnader om cirka 22 miljoner kronor 
(2,3 miljoner euro). Följaktligen förväntar sig Handicare att genom Erbjudandet erhålla en nettolikvid 
uppgående till 550 miljoner kronor (57,7 miljoner euro).1) Handicare avser att använda emissionslikviden 
i syfte att återbetala och refinansiera Bolagets befintliga kreditfaciliteter och därmed uppnå en netto-
skuldsättning som möjliggör för Bolaget att uppnå dess finansiella mål avseende kapitalisering som har 
beslutats av Bolagets styrelse, se ”Verksamhetsöversikt – Finansiella mål”. Bolaget kommer inte att 
erhålla några intäkter från Huvudägarens försäljning av befintliga aktier.

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

Stockholm den 27 september 2017

Handicare Group AB (publ)
Styrelsen

Bolagets styrelse är ensamt ansvariga för innehållet i detta Prospekt. Huvudägaren bekräftar 
dock sin bundenhet av villkoren för Erbjudandet i enlighet med vad som framgår av 

”Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)”.

1) Uträkningen av beloppet i euro baseras på en SEK/EUR-kurs om 9,53.
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ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar 17 092 310 aktier, varav 11 439 000 
nyemitterade aktier erbjuds av Bolaget och 5 653 310 
befintliga aktier erbjuds av Huvudägaren, motsvarande 
cirka 44,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. 
Erbjudandet är uppdelat i två delar:

 • Erbjudandet till allmänheten i Sverige1).

 • Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och 
internationellt 2). 

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Huvudägaren kommer att lämna en Övertilldelningsoption 
till Joint Global Coordinators, för Managers räkning, 
vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från 
första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq 
Stockholm, att förvärva ytterligare högst 2 563 847 
befintliga aktier från Huvudägaren, motsvarande 15 
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till 
Erbjudandepriset, för att täcka en eventuell övertilldelning 
i samband med Erbjudandet. Under förutsättning att 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar 
Erbjudandet högst 19 656 157 aktier, vilket motsvarar 
33,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, efter 
fullföljandet av Erbjudandet. 

FÖRDELNING AV AKTIER

Fördelning av aktier till respektive del i Erbjudandet 
kommer att ske på basis av efterfrågan. Tilldelningen 
kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Huvud-
ägaren i samråd med Managers.

ERBJUDANDEPRISET

Erbjudandepriset har fastställts till 50 kronor per aktie 
av Bolaget och Huvudägaren i samråd med Joint Global 
Coordinators, för Managers räkning, baserat på det 
bedömda investeringsintresset, de diskussioner som 
föregått de åtaganden som gjorts av Ankarinvesterarna, 
kontakter med vissa andra institutionella investerare samt 
rådande marknadsförhållanden. Courtage utgår ej.

ANMÄLAN

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska ske 
under perioden 28 september – 6 oktober 2017 och avse 
lägst 200 aktier och högst 18 000 aktier3), i jämna poster 
om 100 aktier. Endast en anmälan per investerare får 
göras. Om fler anmälningar görs förbehåller sig Carnegie 
och Nordnet rätten att endast beakta den först mottagna. 
Anmälan är bindande.

Bolaget och Huvudägaren, i samråd med Managers, 
förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. 
Sådan förlängning kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande före utgången av anmälningsperioden.

Anmälan kan göras till Carnegie eller Nordnet. 
Prospekt finns tillgängligt på Bolagets hemsida  
(www . handicaregroup . com) och på Carnegies hemsida 
(www . carnegie . se).

Anmälan via Carnegie
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom 
Carnegie måste ha en värdepappersdepå alternativt ett 
investeringssparkonto hos Carnegie. För kunder med ett 
investeringssparkonto hos Carnegie kommer Carnegie, 
om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva motsva-
rande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja 
aktierna till kunden till det pris som gäller enligt Erbjudan-
det. Anmälan kan göras via kontakt med kundens 
rådgivare på Carnegie. Om kunden saknar rådgivare ska 
denne kontakta Privattjänsten hos Carnegie.

Anmälan via Nordnet4)

Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för förvärv av 
aktier via Nordnets internettjänst fram till kl. 23.59 den 
6 oktober 2017. För att inte förlora rätten till eventuell 
tilldelning ska depåkunder hos Nordnet ha tillräckliga 
likvida medel tillgängligt på depån från och med den 
6 oktober 2017 kl. 23.59 till likviddagen som beräknas 
vara den 12 oktober 2017. Endast en anmälan per 
investerare får göras. Om fler anmälningar görs förbehål-
ler sig Nordnet rätten att endast beakta den först mot-
tagna. Mer information om anmälningsförfarandet via 
Nordnet finns tillgänglig på www . nordnet . se

Villkor och anvisningar

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 18 000 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 18 000 aktier.
3) Den som anmäler för förvärv av fler än 18 000 aktier måste kontakta Managers i enlighet med vad som anges i avsnittet Erbjudandet till institutionella 

investerare.
4) Nordnet AB (publ).
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Erbjudandet till institutionella investerare
Anmälningsperioden för institutionella investerare i 
Sverige och internationellt äger rum under perioden 28 
september – 9 oktober 2017. Bolaget och Huvudägaren, i 
samråd med Managers, förbehåller sig rätten att förkorta 
eller förlänga anmälningsperioden i Erbjudandet till 
institutionella investerare. Sådan eventuell förkortning 
eller förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget 
genom ett pressmeddelande. Intresseanmälningar från 
institutionella investerare i Sverige och internationellt ska 
ske till Carnegie enligt särskilda instruktioner. 

Anställda i Koncernen 
Anställda i Koncernen i Sverige som önskar förvärva 
aktier i Erbjudandet ska följa särskilda instruktioner från 
Bolaget.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning av aktier fattas av Huvudägaren i 
samråd med Managers varvid målet är att uppnå en god 
institutionell aktieägarbas och en bred spridning av 
aktierna bland allmänheten, för att underlätta en regel-
bunden och likvid handel i Bolagets aktier på Nasdaq 
Stockholm. Tilldelningen är inte beroende av när ansökan 
lämnas in under anmälningsperioden. 

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan 
avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan ske genom 
slumpmässigt urval. Tilldelning till dem som erhåller aktier 
kommer att ske, i första hand, så att ett visst antal aktier 
tilldelas per ansökan. Därutöver sker tilldelning med en 
viss, lika för alla, procentuell andel av det överskjutande 
antal aktier som anmälan gäller och kommer endast att 
ske i jämna poster om 100 aktier. Dessutom kan anställda 
och vissa närstående parter i Koncernen samt kunder till 
Managers beaktas separat vid tilldelning. Förtur till 
tilldelning till anställda i Koncernen i Sverige kommer att 
avse aktier med ett värde på upp till 30 000 kronor per 
anställd. Tilldelning kan även ske till anställda i Managers, 
dock utan att prioritera dem. I sådana fall sker tilldelning-
en i enlighet med reglerna i Svenska Fondhandlarefören-
ingen och Finansinspektionens föreskrifter.

Erbjudandet till institutionella investerare
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbju-
dandet till institutionella investerare i Sverige och 
internationellt kommer som ovan nämnts att eftersträvas 
att Bolaget får en god institutionell aktieägarbas. Fördel-
ning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan 
kommer att ske helt diskretionärt.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Tilldelning beräknas ske omkring den 10 oktober 2017. 
Så snart som möjligt därefter kommer avräkningsnota att 
sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. 
De som inte tilldelats aktier får inget meddelande. 

Anmälningar inkomna till Carnegie
De som anmält sig via Carnegie kan erhålla besked om 
tilldelning av sin rådgivare alternativt kundansvarige från 
och med klockan 09.00 den 10 oktober 2017. Likvida 
medel för betalning ska finnas disponibelt på angiven 
värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 
12 oktober 2017. 

Anmälningar inkomna via Nordnet
De som anmält sig via Nordnets internettjänst erhåller 
besked om tilldelning genom en teckning av aktier mot 
samtidig debitering av likvid på angiven depå, vilket 
beräknas ske omkring kl. 09.00 den 10 oktober 2017. 
Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas 
disponibelt på depån från och med klockan 23.59 den 
9 oktober 2017 till och med likviddagen den 12 oktober 
2017.

Bristande eller felaktig betalning
Om tillräckliga medel inte finns tillgängliga på bankkonto, 
värdepappersdepå eller investeringssparkonto på 
likviddagen, eller om full betalning inte erhålls i rätt tid, 
kan tilldelade aktier komma att överlåtas och säljas till 
någon annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan 
överlåtelse komma att understiga Erbjudandepriset enligt 
Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning 
av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden. 
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Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare beräknas i särskild ordning 
erhålla besked om tilldelning omkring den 10 oktober 
2017 varefter avräkningsnotor utsänds. Full betalning för 
tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med 
avräkningsnotan och mot leverans av aktier senast den 
12 oktober 2017. Observera att om full betalning inte 
erläggs inom föreskriven tid kan tilldelade aktier komma 
att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid 
en sådan överlåtelse komma att understiga Erbjudande-
priset enligt Erbjudandet kan den som ursprungligen 
erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för 
mellanskillnaden. 

REGISTRERING OCH REDOVISNING AV TILLDELADE 

OCH BETALDA AKTIER

Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och 
betalda aktier förväntas ske omkring den 12 oktober 2017 
för såväl institutionella investerare som för allmänheten, 
varefter Euroclear Sweden sänder ut en avi som utvisar 
det antal aktier i Bolaget som har registrerats på mottaga-
rens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. 

NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Bolagets styrelse har ansökt om notering av Bolagets 
aktier på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms 
bolagskommitté har den 6 september 2017 beslutat att 
uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm 
på sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för 
Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. 
Handeln i Bolagets aktie beräknas påbörjas omkring den 
10 oktober 2017. Efter det att betalning för tilldelade 
aktier hanterats av Managers kommer betalda aktier att 
överföras till av förvärvaren anvisat VP-konto, service-
konto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto. 
Den tid som erfordras för överföring av betalning samt 
överföring av betalda aktier till konto anvisat av sådan 
förvärvare medför att denne inte kommer att ha sådana 
aktier tillgängliga på anvisat VP-konto, servicekonto, 
investeringssparkonto eller värdepappersdepå förrän 
omkring 12 oktober 2017. Det förhållande att aktier inte 
finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto, servicekonto, 
investeringssparkonto eller värdepappersdepå förrän 
omkring den 12 oktober 2017, kan innebära att förvärva-
ren inte har möjlighet att sälja dessa aktier på Nasdaq 
Stockholm från och med den dag då handeln i aktien 
påbörjas, det vill säga omkring den 10 oktober 2017, utan 
först när aktierna finns tillgängliga på VP- kontot, service-

kontot, investeringssparkontot eller värdepappersdepån, 
se ”Viktig information rörande möjligheten att sälja 
tilldelade aktier”. Vidare kommer handeln att påbörjas 
före villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. 
Handeln kommer att vara villkorad härav och om Erbju-
dandet inte fullföljs, ska eventuella levererade aktier 
återlämnas och eventuella betalningar återgå. Handel 
som äger rum den 10 oktober 2017 beräknas ske med 
leverans och likvidavräkning den 12 oktober 2017.

Kortnamnet för Bolaget aktier på Nasdaq Stockholm 
är HANDI.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN ATT 

SÄLJA TILLDELADE AKTIER

Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av 
Managers kommer betalda aktier att överföras till av 
förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller anvisat 
VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av 
betalning samt överföring av betalda aktier till sådan 
förvärvare medför att denne inte kommer att ha sådana 
aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller 
anvisat konto förrän omkring den 12 oktober 2017. 
Handeln i Handicares aktier på Nasdaq Stockholm 
beräknas påbörjas den 10 oktober 2017. Att aktierna inte 
finns tillgängliga på förvärvarens konto eller värdepap-
persdepå förrän omkring den 12 oktober 2017 kan 
innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa 
aktier på Nasdaq Stockholm från och med första han-
delsdagen, utan först när aktierna finns tillgängliga på 
VP-kontot eller värdepappersdepån. Investerare kan från 
och med den 10 oktober 2017 erhålla besked om 
tilldelning. Se även ”– Besked om tilldelning och 
betalning”.

STABILISERING

I anslutning till Erbjudandet får Stabiliseringsagenten, på 
uppdrag av Managers, i den utsträckning det är tillåtet 
enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att 
stabilisera, upprätthålla eller annars stödja marknads-
priset på Bolagets aktier, under upp till 30 dagar från det 
att handeln i Bolagets aktier inleds på Nasdaq Stock-
holm. För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information – Stabilisering”.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentlig göras 
genom ett pressmeddelande som kommer vara tillgäng-
ligt på Koncernens hemsida, www . handicaregroup . com, 
omkring den 10 oktober 2017.
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RÄTT TILL UTDELNING

De erbjudna aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter att aktierna tagits upp till handel. Eventuell 
utdelning betalas ut först efter beslut av bolagsstämma. 
Utbetalning kommer att administreras av Euroclear 
Sweden, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet 
med förfarandena i den enskilda förvaltaren. Rätt till 
utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare 
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. För mer 
information, se avsnittet ”Aktier och aktiekapital”. 
Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, se 
avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”. Se även avsnittet 
”Verksamhetsöversikt – Finansiella mål”.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Bolaget, Huvudägaren och Managers avser att ingå ett 
avtal om placering av aktier i Bolaget omkring den 
9 oktober 2017 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är 
villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt Managers 
bedömning är tillräckligt stort för handel i aktien, att 
Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i avtalet uppfylls 
samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. Placeringsavta-
let föreskriver att Managers åtaganden att förmedla 
köpare till eller, för det fall Managers misslyckas med 
detta, själva köpa de aktier som omfattas av Erbjudandet 
är villkorade bl.a. av att de garantier som lämnas av 
Bolaget är korrekta, att inga händelser inträffar som har 
så väsentlig negativ inverkan på Bolaget att det är 
olämpligt att genomföra Erbjudandet samt vissa andra 
villkor. Managers kan säga upp Placeringsavtalet fram till 
och med likviddagen, den 12 oktober 2017, om några 
väsentligt negativa händelser inträffar, om de garantier 
som Bolaget givit Managers skulle visa sig brista eller om 
några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet 
inte uppfylls. Om ovan angivna villkor inte uppfylls och 
om Managers säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudan-
det avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av 
eller betalning för aktier genomföras under Erbjudandet. 
I enlighet med Placeringsavtalet kommer Bolaget att åta 
sig att ersätta Managers för vissa krav under vissa villkor. 
För mer information om villkor för Erbjudandets fullföl-
jande och Placeringsavtalet, se avsnitt ”Legala frågor och 
kompletterande information – Avtal om placering av 
aktier”.

ÖVRIG INFORMATION

Att Carnegie, BofAML och DNB är Managers i samband 
med Erbjudandet innebär inte i sig att respektive bank 
betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”Förvärva-
ren”) som kund hos respektive bank för investeringen. 
Förvärvaren betraktas för investeringen som kund i 
respektive bank endast om banken har lämnat råd till 
Förvärvaren om investeringen eller annars har kontaktat 
Förvärvaren om investeringen. Följden av att respektive 
bank inte betraktar Förvärvaren som kund för investe-
ringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att 
tillämpas på investeringen. Detta innebär bland annat att 
varken så kallad kundkategorisering eller så kallad 
passandebedömning kommer att ske beträffande 
investeringen. Förvärvaren ansvarar därmed själv för att 
denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att 
förstå de risker som är förenade med investeringen.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna 
in särskild information till Managers. Personuppgifter som 
lämnas till Managers kommer att behandlas i datasystem 
i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla 
tjänster och administrera kundengagemang. Även 
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund 
som behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas 
i datasystem hos företag eller organisationer med vilka 
Managers samarbetar. Information om behandling av 
personuppgifter lämnas av Managers, vilka också tar 
emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adress-
uppgifter kan erhållas från Managers genom ett automa-
tiskt förfarande utfört av Euroclear Sweden.
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Detta Prospekt innehåller statistik, data och annan information om marknader, marknadsstorlekar, 
marknadspositioner och annan information som avser de sektorer och regioner i vilka Handicare verkar. 
Viss information i detta avsnitt har hämtats från externa källor, däribland marknadsundersökningar samt 
offentligt tillgängliga branschpublikationer eller rapporter. En marknadsundersökning har tagits fram åt 
Bolaget av en ledande extern konsultfirma. Se ”Presentation av finansiell och annan information – 
Bransch- och marknadsdata” för mer information. I branschpublikationer och rapporter påpekas vanli-
gen att informationen i dem kommer från pålitliga källor, men det går inte att garantera att informationen 
är korrekt och fullständig. Bolaget är av åsikten att branschpublikationerna, rapporterna och prognoser-
na är pålitliga, men Bolaget har inte opartiskt kontrollerat dem och kan inte garantera att de är korrekta 
eller fullständiga. Såvitt Bolaget kan känna till och försäkra sig om genom jämförelse med annan informa-
tion som offentliggjorts av berörd tredje man har informationen i fråga återgivits korrekt och inga uppgif-
ter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Marknads- och branschinformation innehåller uppskattningar om den framtida marknadsutvecklingen 
och andra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden utgör ingen garanti om framtida 
resultat eller utveckling och det verkliga utfallet kan avvika väsentligt från vad som anges i sådana framåt-
blickande uttalanden. Se ”Viktig information till investerare – Framåtriktade uttalanden” och 
”Riskfaktorer”.

Handicares konkurrenter kan definiera sina marknader och marknadspositioner på ett annat sätt än 
Handicare, och kan även definiera verksamhet och resultatmått på ett sätt som gör att informationen inte 
kan jämföras med Handicares information.

INLEDNING

Handicare är en global ledare på marknaderna för 
produkter inom accessibility och patient handling baserat 
på intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att 
öka oberoendet och rörligheten för äldre och rörelsehind-
rade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och 
säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar 
dem. Handicares produkter består av ett brett utbud av 
raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för patientför-
flyttningar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för 
fordonsanpassningar samt medicinsk utrustning.  
Handicare erbjuder även tjänster till sina kunder, däri-
bland installation och reparationer, kontroller och 
funktionsoptimering, för att hjälpa till att säkerställa 
underhåll och optimering av Koncernens lösningar och 
produkter för kunderna.

Marknaden inom accessibility består av raka och 
svängda trapphissar, produkter för fordonsanpassningar 

och relaterade tjänster. Marknaden inom patient handling 
omfattar hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av 
kroppsställning. Storleken på de potentiellt adresserbara 
marknaderna uppgick 2016 till cirka 3 miljarder euro.1)

Den totala storleken på Handicares huvudmarknader2) 
uppgick 2016 till cirka 1,7 miljarder euro.3) Huvudmarkna-
derna växer i sund tillväxttakt, och Nordamerika växer 
snabbare än de europeiska marknaderna.4) Handicares 
verksamhet omfattar även Puls, en distributör av medi-
cinska förbrukningsvaror och medicintekniska produkter i 
Norge och Danmark, som riktar in sig på en marknad som 
2016 uppgick till cirka 235 miljoner euro.5)

Handicares huvudmarknader karakteriseras av 
attraktiva fundamenta, däribland makrodrivkrafter för 
sjukvård, gynnsam hälsoekonomi och inträdesbarriärer. 
Handicare anser att dessa marknadsförutsättningar 
medför stora möjligheter för en aktör som Handicare, 
som har global närvaro och lokal förankring.

Marknadsöversikt

1) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys. Vägledande uppskattning av den globala marknadsstorleken, baserad på extrapolering 
av utgifter för produkter för patient handling och accessibility som andel av BNP till alla länder i världen, med beaktande av varierande nivåer av 
ekonomisk utveckling (dvs. justering för variationer i BNP/capita).

2) Handicares huvudmarknader är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark inom Accessibility och USA, Kanada, 
Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Danmark och Norge inom Patient Handling.

3) Vägledande uppskattning av marknadsstorlek, baserad på extrapolering av utgifter för produkter inom patient handling och accessibility som andel av 
BNP på Handicares huvudmarknader, med beaktande av varierande nivåer av ekonomisk utveckling (dvs. justering för variationer i BNP/capita).

4) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
5) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys. Baserat på all försäljning av förbrukningsvaror och utrustning till sjukvården.
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Bilden nedan visar uppskattad marknadsstorlek och 
förväntad årlig tillväxt för Bolagets två huvudsakliga 
affärsområden, accessibility och patient handling. För en 
mer detaljerad beskrivning av marknaderna för accessibi-

lity och patient handling, se ”– Relevant marknad för 
accessibility” och ”– Relevant marknad för patient 
handling”.

Handicare bedriver verksamhet på en strukturellt växande sjukvårdsmarknad

Marknadsstorlek (MEUR) och förväntad tillväxt 

Accessibility
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Totalt

Potentiell adresserbar 
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Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys. 

1)  Handicares huvudmarknader är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark inom Accessibility och USA, Kanada, Storbritannien, 
Nederländerna, Sverige, Danmark och Norge inom Patient Handling.

2)  Indikativ uppskattning av global marknadsstorlek om ~EUR 3mdr för 2016, baserad på extrapolerade utgifter för produkter inom patient handling och accessibility som andel av 
BNP för alla länder i världen, med beaktande av varierande nivåer av ekonomisk utveckling (dvs. justerad för variationer i BNP/capita). Uppräknad med marknadstillväxt om ~4 %.

3)  Fördelat mellan trapphissar (440 miljoner euro) och fordonsanpassning (155 miljoner euro).
4) Koncernledningens uppskattning.

ATTRAKTIVA FUNDAMENTA

Handicares huvudmarknader gynnas av attraktiva 
fundamenta som har möjliggjort Handicares historik med 
små variationer i intäkter och intäktstillväxt under 
femårsperioden 2011 till 2016. De grundläggande 
drivkrafterna för dessa marknader utgörs av robusta 
makrodrivkrafter för sjukvård, gynnsam hälsoekonomi 
och inträdesbarriärer.

Robusta makrodrivkrafter för sjukvården
De främsta makrodrivkrafterna för sjukvården omfattar:

 • Ökad andel åldrande befolkning: Antalet personer 
över 60 år förväntas öka mer än den övriga befolk-
ningen i de relevanta länderna, vilket medför en 
övergripande marknadsökning eftersom äldre har ett 
större behov av vårdtjänster än den övriga befolkning-
en. Mellan 2016 och 2026 förväntas antalet människor 
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i världen som är över 60 år öka med en årlig tillväxttakt 
om 3 procent, från 924 miljoner till 1,3 miljarder, enligt 
data från Euromonitor för Nordamerika, Japan, 
Västeuropa och Kina. År 2050 väntas den globala 
befolkningen av personer över 60 år att vara mer än 
dubbelt så stor som 2016, och uppgå till nära 2,1 
miljarder enligt FN. Handicare är av uppfattningen att 
det finns ett starkt samband mellan en ökad andel 
äldre personer i befolkningen och en ökad efterfrågan 
på Handicares produkter.

 • Ökad förekomst av kroniska sjukdomar: Kroniska 
sjukdomar förknippade med livsstil, såsom diabetes 
och fetma, blir allt vanligare vilket leder till en ökad 
efterfrågan på Handicares produkter. Antalet personer 
med diabetes väntas exempelvis öka från 65 miljoner 
år 2016 till 72 miljoner år 2026.1) På ett liknande sätt 
väntas antalet feta och överviktiga öka från 198 
miljoner år 2016 till 221 miljoner år 2026.2)

 • Ökad förväntad livslängd för patienter med 
kroniska sjukdomar: Till följd av att kroniska tillstånd 
upptäcks tidigare och får effektivare behandling lever 
patienterna i genomsnitt längre, vilket förlänger den 
tidsperiod då de potentiellt behöver branschens 
produkter. Exempelvis har den förväntade livslängden 
för personer med typ 1-diabetes stigit från 53 år för 
personer födda 1950–1964 till 69 år för personer 
födda 1965–1980.3)

 • Ökad önskan att bo kvar hemma längre: En ökad 
önskan att bo kvar hemma4) och besparingskrav inom 
kommunernas budgetar är faktorer som gör hemvård 
attraktivt.

Dessa faktorer förväntas driva tillväxten på Handicares 
huvudmarknader, inklusive potential till betydande 
expansion av Handicares adresserbara marknader.

Gynnsam hälsoekonomi
Produkterna på Handicares huvudmarknader finansieras 
i allmänhet av en blandning av privata ersättningar, 
ersättningar från offentligt finansierad vård eller privata 
försäkringar. Täckning och ersättningsnivåer varierar 
avsevärt mellan olika länder. Vårdkostnaderna per capita 
har dock ökat och väntas fortsätta att öka, vilket leder till 
ytterligare krav på budgetbesparingar inom vården. 
Många vårdsystem i världen försöker begränsa kostna-
derna genom kostnadssänkande åtgärder. I sin tur utgör 
detta kraftiga incitament för vårdsystemen att flytta över 
patienterna till vård i hemmiljö så snart det går och se till 
att äldre personer bor kvar hemma längre.5) Kostnaderna 
för hemvård i USA var exempelvis i genomsnitt 96 
procent lägre än i en akutmiljö och cirka 65 procent lägre 
än på ett vårdboende.6)

När det gäller patient handling bidrar Handicares 
produkter till att minska antalet dagar som krävs för en 
sjukhusvistelse, exempelvis genom att minska förekom-
sten av trycksår, minska antalet sjukdagar som tas ut av 
vårdgivare till följd av skador orsakade av patientförflytt-
ningar samt att minska behovet av servicepersonal. 
En studie som genomfördes vid Karlskoga lasarett visade 
att efter implementeringen av Handicares produkter inom 
patient handling under 2000 skedde en betydande 
minskning av antalet sjukdagar till följd av skador 
hänförliga till patientförflyttningar – från cirka 400 dagar 
per år till endast 6 dagar per år.7)

Handicares produkter gör det möjligt för vårdgivare 
att minska kostnaderna eftersom produkterna bidrar till 
att förkorta patienternas vistelse på sjukhus eller institu-
tion, eller bidrar till att människor kan bo kvar hemma 
längre.

Inträdesbarriärer
Handicares huvudmarknader kännetecknas av inträdes-
barriärer, vilket gynnar etablerade aktörer, i synnerhet 
inom accessibility och patient handling. För att delta 
framgångsrikt på dessa marknader krävs följande:

 • Global storlek och specifika kompetenser krävs för 
att navigera komplexa marknadskanaler, eftersom 
olika länderna har olika sammansättningar av 
direktförsäljning, återförsäljare, myndigheter och 
inköpsorganisationer.

1) Källa: Datamonitor. Omfattar USA, Japan, Västeuropa och Kina.
2) Källa: Datamonitor. Omfattar USA, Japan, Västeuropa och Kina.
3) Källa: The Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study Cohort (2012).
4) Källa: Aging in Place: A State Survey of Livability Policies and Practices (2011).
5) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
6) Källa: Extern marknadsstudie som använder uppgifter från longtermcare.acl.gov (2010 års uppgifter) och beckershospitalreview.com (2014 års 

uppgifter). Baserat på kostnad per patient, per dag för vård på medelnivå. Kostnaderna omfattar läkemedel, personal, behandlingar och rutiner, samt 
kostnader för kost och logi.

7) Baserat på en intern studie genomförd vid Karlskoga lasarett år 2000. Karlskoga lasarett började använda produkter för patientförflyttningar från Patient 
Handling under år 2000. Analyser av antalet sjukdagar till följd av skador hänförliga till patientförflyttningar.
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Flera komplexa vägar för att få ut produkterna på marknaden

Sjukhus / Vårdboenden Hemvård / Privatpersoner
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Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys. 

 • Omfattande nätverk av återförsäljare och distribu-
törer krävs för att generera kundkontakter till slutkun-
der och bygga upp en produktbas inom olika geogra-
fiska områden och på olika marknader.

 • Slimmad och flexibel tillverkningskapacitet är 
väsentligt för att säkra produktleveranserna. 
Handicare anser i synnerhet att en utmärkt kundupp-
levelse, exempelvis genom användningen av teknik 
(som Handicares egenutvecklade PhotoSurvey 
3D-teknik) och snabba leveranser är mycket viktiga 
mot bakgrund av slutanvändarnas omedelbara behov.

 • En historik av pålitliga och högkvalitativa produkter 
är väsentligt när kunderna väljer leverantör. 

 • Efterlevnad av lagar och regler är mycket viktigt 
eftersom medicintekniska produkter, inklusive 
produkter inom patient handling, trapphissar och 
produkter för fordonsanpassning är föremål för 
myndighetsregleringar, som FDA, EU, EES och andra 
statliga och/eller kommunala myndigheter i de länder 
där Koncernen tillverkar och säljer sina produkter. 
Dessa myndighetsregleringar gäller bland annat 
tester, tillverkning, säkerhet, effektivitet och prestan-
da, produktstandarder, förpackningskrav, märknings-
krav, import- och exportrestriktioner, lagring, registre-
ring, marknadsföring, distribution, produktion, tariffer, 
tullar och skattekrav. I EU måste till exempel produk-
ter inom patient handling följa MDD innan de kan 
kommersialiseras. Vidare ska, såvida inget undantag 
är tillämpligt, samtliga medicintekniska produkter som 

distribueras i USA antingen ha en 510(k) pre-market 
notification från FDA, eller ett godkännande av en 
pre-market application. I vissa jurisdiktioner måste 
leverantörer av medicintekniska produkter ha rele-
vanta ISO-certifieringar för att få sälja sina produkter 
på den marknaden. I Kanada måste till exempel 
Handicares trapphissar vara ISO 13485-certifierade, 
och i Europa måste Handicares trapphissar följa EN 
81-40:2008 och vissa andra bestämmelser, såsom 
RoHS-direktivet och EMC-direktivet. I USA ska 
tillverkare av medicintekniska produkter även följa 
QSR, som kräver att företag följer stränga krav 
rörande design, tester, kontroll, dokumentation och 
andra former av kvalitetssäkringar, samt andra krav 
som ställs av FDA. För mer information om tillämpliga 
standarder och regler, se ”Riskfaktorer – Risker 
relaterade till Handicares verksamhet och marknad 
– Risker relaterade till reglering”.

 • Finansiell styrka och betydande investeringar krävs 
på Handicares marknader. I synnerhet inom FoU och 
tillverkning för att tillgodose marknadens efterfrågan 
och tillväxt på marknaden. Det krävs en stark finansiell 
struktur för att genomföra dessa investeringar.

Dessa inträdesbarriärer förväntas gynna de största 
aktörerna som har en global närvaro och kapacitet, 
såsom Handicare. Det bevisas också av de största 
aktörernas förvärvsaktivitet de senaste åren, såsom 
Handicares förvärv av Prism Medical, Hill-Roms förvärv 
av Welch Allyn samt Savarias förvärv av Premier Lift.
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RELEVANT MARKNAD FÖR ACCESSIBILITY

Marknadens storlek och uppbyggnad
Storleken på Handicares huvudmarknader inom acces-
sibility uppgick 2016 till cirka 815 miljoner euro.1) 
 Huvudmarknaderna utgörs av Storbritannien, Tyskland, 
Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark. 

Marknaden för accessibility utgörs främst av två 
huvudsakliga produktsegment:

 • Trapphissar: Raka och svängda trapphissar för att 
hjälpa människor att förflytta sig mellan olika vånings-
plan i hemmet. Används vanligtvis i privatbostäder 
och villor/radhus. Svängda trapphissar är måttbe-
ställda för att följa trappans form, vilket gör dem 
dyrare än raka trapphissar. Svängda trapphissar 
kräver också noggrannare mätningar, design och 
tillverkning.

 • Fordonsanpassningar: Produkter till fordon samt 
ombyggnad av fordon för att anpassa dem för 
personer med olika funktionsnedsättningar.

Marknaden för accessibility består av två produktsegment, varav trapphissar är det största

Marknadsstorlek för huvudmarknaderna inom accessibility under 2016 (MEUR)

Totalt Trapphissar – Nordamerika Trapphissar – Europa Fordonsanpassning

815 220

440

155

Marknadsstorlek 
CAGR (2016–2020E) ~4–6 % ~1–2 % ~0–1 %

Obs: Marknadsstorleken avseende trapphissar baserat på slutkundspriser. Marknadsstorlek för fordonstillgänglighet inkluderar värdet av tjänsten att omvandla fordon och värdet av 
de produkter som används vid omvandlingen. Marknadsstorlek fordonsanpassningar tar enbart upp marknaderna i Norge och Danmark (cirka 75 miljoner euro) och marknaden för 
extern produktförsäljning i EU, där Handicare har närvaro i dagsläget (cirka 80 miljoner). 

Marknaden för trapphissar har traditionellt sett varit 
relativt osofistikerad, där familjemedlemmar till slutanvän-
dare ofta fattar köpbeslutet. Den första produkten som 
anpassas efter trappan i hemmet blir ofta köpt. Model-
lerna för att få produkterna till marknaden håller till viss 
del på att förskjutas från återförsäljare/distributörer till 
direktförsäljning, vilket märks tydligast på de mest 
utvecklade europeiska marknaderna såsom Storbritan-
nien och Nederländerna. De flesta användare tenderar att 
köpa helt nya produkter och slutanvändarna börjar ofta 
leta efter dessa produkter när ett omedelbart behov 
uppstår. Hög produktkvalitet, pålitlighet och korta ledtider 
är ofta avgörande faktorer för slutanvändarna. Data från 
marknadsintervjuer tyder på att i situationer där slutan-
vändaren har valt mellan olika leverantörer har säljaren 
varit en avgörande faktor vid köpbeslutet. Även om 
vertikala plattformshissar till viss del ersätter trapphissar 

förblir de dyrare och är ännu inte ett etablerat alternativ till 
trapphissar i hemsegmentet.

Produkter inom accessibility finansieras genom en 
blandning av privat och offentlig finansiering. Privat 
finansiering inkluderar försäkringar och betalning genom 
egna medel. Offentlig finansiering inkluderar statlig 
ersättning och bidrag. Storbritannien och Nederländerna 
har den största andelen offentlig finansiering (uppskattad 
till cirka 30–35 procent i marknadsanalyser). I Storbritan-
nien ger staten bidrag till ett köp upp till 3 000 GBP, 
medan Nederländerna erbjuder täckning för hela kostna-
den (med någon form av medbetalningselement). 
I Tyskland uppgår den offentliga finansieringen till mindre 
än 10 procent och med ett bidrag som täcker kostnaden 
upp till 4 000 euro. I Frankrike var 10–20 procent av 
marknadsvolymerna offentligt finansierade under 2016 
via skatteavdrag (genom en minskning av inkomstskat-

1) Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys. Marknadsstorlek för trapphissar baserat på slutkundspriser. Marknadsstorlek för fordonstill-
gänglighet inkluderar värdet av tjänsten att omvandla fordon och värdet av de produkter som används vid omvandlingen.



Marknadsöversikt

Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 67

ten) för berättigade kunder, och det fanns även andra 
ersättningsprogram tillgängliga. I USA stod privat 
finansiering för cirka 85 procent av marknadsvolymerna 
och cirka 15 procent var offentligt finansierade.1)

Fordonsanpassningar har historiskt sett varit ett 
undersegment som vänder sig till en stabil och trögrörlig 
marknad för fordonsanpassningar och relaterade 
produkter som främst vänder sig till personer med olika 
funktionsnedsättningar. Efterfrågan på produkter för 
fordonsanpassningar drivs av en ökad önskan om större 
oberoende och stöds ytterligare av befolkningstillväxt. 
Modellen för att få fordonsanpassningsverksamheten till 
marknaden i Danmark och Norge består av statliga eller 
lokala upphandlingsprocesser.

Trapphissar är det största, och snabbast växande,  
produktsegmet inom accessibility

Huvudmarknadernas storlek per produktsegment (2016)

Trapphissar

Fordonsanpassning

~80–85 %

~15–20 %

Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.

Marknadsprognos
Handicares huvudmarknader för trapphissar är Storbri-
tannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien och 
USA. De europeiska marknaderna förväntas fortsätta 
växa i en stabil takt om 1–2 procent per år under 2016–
2020 drivet av volymer, medan marknaden i USA förvän-
tas växa med 4–6 procent, drivet av den generellt lägre 
mognadsgraden på marknaden jämfört med Europa. 
Tyskland, Frankrike och Italien förväntas växa snabbare 
än den europeiska huvudmarknaden som helhet. 
Marknaden för trapphissar förväntas få stöd av ett antal 
strukturella, underliggande grundpelare såsom en 
åldrande befolkning och en ökad önskan om oberoende.2)

Konkurrenssituation
De huvudsakliga marknaderna för trapphissar är relativt 
konsoliderade och de tre största aktörerna kontrollerade 
över 60 procent av marknaden under 2016, den återstå-
ende andelen är dock fragmenterad. Acorn, Stannah, 
Savaria och Handicare är de största aktörerna på 
huvudmarknaderna. Baserat på intäkter har Handicare en 
ledande ställning i Europa, tillsammans med Stannah 
(som har liknande uppskattade marknadsandelar på cirka 
20–25 procent3)), och har en utmanarställning på markna-
derna i USA (för närvarande med en relativt låg mark-
nadsandel om cirka 5–7 procent). Acorn är marknadsle-
dande i USA och kännetecknas av sin strategi att försöka 
öka användningen av direktförsäljning, huvudsakligen 
genom annonskampanjer med inriktning på svängda 
trapphissar.4) Därutöver finns det ett flertal mindre 
regionala aktörer som har en stark närvaro på utvalda 
marknader, såsom Otolift i Nederländerna och Bruno i 
USA. Många av de regionala aktörerna är familjeföretag.

Handicare är en av de globala marknadsledarna  
inom trapphissar

Uppskattade marknadsandelar på huvudmarknaderna för 
trapphissar, baserat på intäkter (2016)

NordamerikaEuropa

Övriga (inkl. Otolift, 
Platinum)

Övriga (inkl. Savaria, 
Stannah)

Stannah

Handicare ~20–25 %

Acorn

Acorn

Handicare ~5–7 %

Bruno

Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.

Handicares huvudsakliga marknader för fordonsanpass-
ning är Norge och Danmark. Dessa är mycket koncentre-
rade och har förblivit stabila i fråga om konkurrens på 
senare år. Den norska marknaden domineras av 
Handicare, som har 45–50 procent av marknaden, samt 
Etac. Den danska marknaden domineras av Handicare 
och Langhøj.5)

1) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
2) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
3) Marknadsandel och marknadsposition baserat på Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.
4) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
5) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
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RELEVANT MARKNAD FÖR PATIENT HANDLING

Marknadens storlek och uppbyggnad
Storleken på Handicares främsta marknader för patient 
handling var en miljard euro under 2016.1) Huvudmarkna-
derna är USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, 

Sverige, Danmark och Norge. Handicare riktar också in 
sig på andra marknader över hela världen, huvudsakligen 
genom lokala distributörer.

Handicares del av huvudmarknaderna för patient handling uppgår till cirka en miljard euro och  
förväntas växa i en sund takt, där den nordamerikanska marknaden växer snabbast

Marknadsstorlek för patient handling på dess huvudmarknader under 2016 (MEUR)

Totalt Europa Nordamerika Övriga världen1)

1 040 450

440

150

Marknadstillväxt 
CAGR (2016–2020E) ~2–3 % ~6–8 % ~3–5 %

Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
Obs: Marknadsstorleken baseras på priser till slutkunderna. 

1) Övriga världen omfattar övriga länder i Västeuropa (som inte ingår i huvudmarknaderna), Central- och Östeuropa, Ryssland, Turkiet och Baltikum. 

Patient handling-marknaden, såsom den definieras av 
Handicare, utgörs av tre huvudsakliga produktsegment:

 • Lyftar: består av mobila lyftar (golvbaserade) och 
taklyftar som används för att förflytta patienter från/till 
andra platser.

 • Förflyttningsprodukter: används för att förenkla 
patientrörlighet, såsom lyft och förflyttningar. Exempel 
på produkter är selar, draglakan och 
uppresningshjälpmedel.

 • Badrumssäkerhet: utrustning som används för att 
förenkla och säkerställa rörlighet i badrum. Exempel 
på produkter omfattar hjälpmedel för toalettbesök, 
dusch och bad.

Samtidigt som lyftar och produkter för badrumssäkerhet 
vanligtvis är avsedda för långvarig användning, är 
produkter för patientförflyttningar ofta engångsprodukter 
eller har korta ersättningscykler, som till exempel selar. 
Försäljningsprocessen för produkter inom patient 
handling kännetecknas normalt av en hög grad av 
utbildning och träning som ges av leverantörerna till 
vårdgivarna, vilket i sin tur kräver att leverantörerna 
anställer sjukvårdsutbildad försäljningspersonal.

Lyftar och förflyttningsprodukter utgör de  
största produktsegmenten inom patient handling

Huvudmarknader inom patient handling per  
produktsegment (2016)

Lyfthissar

Förflyttningsprodukter

Badrumssäkerhet

~45–50 %
~15 %

~35–40 %

Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.

Sjukhus och vårdboenden utgör de största inköparna av 
utrustning inom patient handling. Samtidigt som mindre 
sjukhus och institutioner i allt högre grad har övergått till 
centraliserade upphandlingar på senare år använder sig 
mindre aktörer normalt av en mindre strukturerad 
inköpsprocess. Vid försäljning av lyftar ingås vanligtvis 
också tjänsteavtal rörande service och reparationer. 
Sådana tjänsteavtal har historiskt sett inte varit någon 
huvudsaklig intäktskälla för aktörerna i branschen, även 
om de ytterligare beröringspunkterna med kunderna 

1) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys. Baserat på slutkundspriser.
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erbjuder möjligheter till kors- och uppförsäljning. Produk-
ter inom patient handling finansieras genom en blandning 
av privat och offentlig finansiering. I Storbritannien 
finansierades exempelvis cirka 70 procent av marknaden 
genom offentlig finansiering under 2016. I USA finansiera-
des cirka 15–25 procent av marknaden genom offentlig 
finansiering och 75–85 procent genom privat finansiering 
under 2016.1) 

Marknadsprognos
Huvudmarknaderna förväntas öka i en takt om 5 procent 
per år under 2016–2020, och den nordamerikanska 
marknaden förväntas växa snabbare än den europeiska 
med en tillväxt om 6–8 procent per år under 2016–2020. 
Marknadstillväxten förväntas drivas av ett flertal under-
liggande strukturella faktorer, såsom en åldrande befolk-
ning, en ökad förekomst av kroniska sjukdomar som 
resulterar i nedsatt mobilitet, exempelvis fetma och 
diabetes, samt ett ökat fokus på vårdpersonalens 
säkerhet. I Europa och Kanada har lagar och regler 
som styr vårdpersonalens säkerhet historiskt sett varit 
vanligare än i USA (i genomsnitt)2), vilket ger indikationer 
om en högre tillväxttakt i USA och en lägre 
marknadspenetration.3)

Konkurrenssituation
De huvudsakliga marknaderna för patient handling är 
relativt konsoliderade och de fyra största aktörerna 
kontrollerade över 50 procent av marknaden under 2016. 
Baserat på intäkter är ArjoHuntleigh (ingår i Getingekon-
cernen), Liko (ingår i Hill-Rom), Handicare och Guldmann 
de största aktörerna på Handicares huvudmarknader.4) 
Därutöver finns det små regionala aktörer som har en 
stark närvaro på utvalda marknader, såsom Etac i 
Norden, Ergolet i Danmark och Joerns Healthcare 
i Storbritannien. Flera av aktörerna i branschen är i 
dagsläget familjeföretag, exempelvis Guldmann.

Samtliga av dessa aktörer erbjuder breda portföljer 
med stora produktutbud. Handicare har en ledande 
position på sina huvudmarknader, och fokuserar främst 
på små till medelstora sjukhus och institutioner, och är 
välrenommerade för sina produkter av hög kvalitet och 
sitt fokus på att utbilda sjuksköterskor, läkare och annan 
vårdpersonal.

Handicare är en av marknadsledarna  
i Nordamerika och i Europa1)

Uppskattade marknadsandelar på huvudmarknaderna för 
patient handling (2016) 

EuropaNordamerika

Övriga
Övriga

ArjoHuntleigh

Handicare ~15–20 %

Liko

ArjoHuntleigh

Liko

Handicare ~5–10 %

Guldmann

Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.

1) Inkluderar Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Nya aktörer på marknaden har inte kunnat ta betydande 
marknadsandelar på grund av de höga inträdesbarriä-
rerna för detta segment. Viktiga egenskaper hos fram-
gångsrika konkurrenter omfattar bland annat en bred 
produktportfölj, att vårdgivarna är lojala mot produkterna 
och varumärkena, nödvändiga regulatoriska godkännan-
den från exempelvis FDA, tid att bygga upp relationer 
med läkare och sköterskor samt ett brett 
distributionsnätverk.

RELEVANT MARKNAD FÖR PULS

Marknadens storlek och uppbyggnad
Storleken på marknaden för Handicares affärsområde 
Puls var cirka 235 miljoner euro under 2016.5) Marknaden 
omfattar Norge och Danmark och förväntas öka med en 
årlig takt om 2–5 procent under 2016–2020.6)

Puls marknad inkluderar distribution av förbruknings-
artiklar och medicinteknisk utrustning (såsom anestesi-
apparater, produkter för diabetesvård och kirurgiska 
implantat) från ledande tillverkare och leverantörer. 
Produkterna tillhandahålls till hemvården och vårdgivare 
(som sjukhus, institutioner och universitet). En stor andel 
av produktförsäljningen på marknaden grundar sig på 
större avtal som är centraliserade/upphandlade på 
nationell nivå. Större delen av marknaden i Norge går 
genom NAV, som samordnar inköp för sjukhus/kommuner 
i Norge, medan återförsäljarna i Danmark typiskt sett 
säljer direkt till vårdgivarna.

1) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
2) Tio delstater i USA har nyligen infört ny lagstiftning avseende vårdgivarnas säkerhet. Liknande lagstiftning har funnits i Storbritannien sedan början av 

1990-talet.
3) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
4) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
5) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys. Baserat på all försäljning av förbrukningsvaror och utrustning till sjukvården.
6) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
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Marknadsprognos
Puls marknad förväntas fortsätta öka under 2016–2020, 
huvudsakligen till följd av en högre andel åldrad befolk-
ning. Hemvårdssegmentet förväntas öka snabbare än 
vårdgivarsegmentet till följd av ett ökat fokus i både 
Norge och Danmark på att vårda människor i hemmet.1)

Konkurrenssituation
Puls huvudmarknader i Norge och Danmark är överlag 
fragmenterade, och Handicare konkurrerar med olika 
återförsäljare inom varje enskilt produktsegment. De 
flesta aktörerna (inklusive Puls) fungerar som rena 
distributörer mellan producenter och slutkunder (dvs. 
vårdgivare och privatpersoner). Baserat på intäkter är 
Handicare en av marknadsledarna i Norge och har en 
mindre närvaro i Danmark (huvudsakligen inom hem-
vård).2) Bland konkurrenterna i Norge återfinns Vingmed, 
Dico, MedKemi och Antibac. Bland konkurrenterna i 
Danmark återfinns Abena och One.

1) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
2) Källa: Handicares uppskattningar, baserade på marknadsanalys.
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INLEDNING

Handicare är en ledande global leverantör av förflytt-
ningslösningar på marknaderna inom accessibility och 
patient handling baserat på intäkter. Bolaget erbjuder 
lösningar och stöd för att öka oberoendet och rörligheten 
för äldre och rörelsehindrade personer, samt för att 
förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön 
för de personer som vårdar dem. Handicares erbjudande 
omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, 
hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställ-
ning, produkter för tillgänglighetsanpassningar av fordon 
samt medicinsk utrustning. Handicare erbjuder även sina 
kunder tjänster relaterade till produkterna, däribland 
installation och reparationer, kontroller och funktionsopti-
mering, vilket hjälper till att säkerställa att Koncernens 
lösningar och produkter underhålls på ett korrekt sätt och 
har optimerats för användaren. 

Handicare bedriver verksamhet inom tre affärsom-
råden: Accessibility, Patient Handling och Puls. Accessi-
bility och Patient Handling är Handicares huvudsakliga 
affärsområden, som tillsammans svarade för 86 procent, 
eller 225 miljoner euro av Koncernens intäkter under 
2016 (proforma: 93 procent eller 274 miljoner euro. 
Se ”Proforma”).

 • Accessibility: Inom Accessibility erbjuder Handicare 
svängda och raka trapphissar, i första hand för hem- 
miljöer, med ett kompletterande utbud av produkter 
för fordonsanpassningar. Handicares tjänsteerbju-
dande inom Accessibility innefattar underhåll, 
installation, reservdelar och fordonsanpassning. 
Under 2016 svarade Accessibility för 67 procent av 
Koncernens intäkter (proforma: 64 procent. Se 
”Proforma”). Huvudmarknaderna inom Accessibility 
är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, 
Italien, Norge och Danmark. Under 2016 svarade 
Europa (huvudsakligen Storbritannien, Nederländer-
na, Norden, Frankrike och Tyskland) för 90 procent av 
intäkterna inom Accessibility. En mindre andel av 
Koncernens intäkter inom Accessibility genererades 
i Nordamerika (7 procent) och Övriga världen 
(3 procent).

 • Patient Handling: Inom Patient Handling erbjuder 
Handicare ett brett produkterbjudande för patient-
förflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer. 
Handicares tjänsteerbjudande inom Patient Handel-
ning innefattar underhåll och installation. Under 2016 
svarade Patient Handling för 19 procent av Koncer-
nens intäkter (proforma: 29 procent. Se ”Proforma”). 
Huvudmarknaderna inom Patient Handling är USA, 
Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, 
Danmark och Norge. Under 2016 svarade Nord-
amerika för 48 procent av intäkterna inom Patient 
Handling, Europa (huvudsakligen Storbritannien, 
Nederländerna och Norden) svarade för 47 procent 
och Övriga världen svarade för 5 procent.

 • Puls: Inom Puls distribuerar Handicare medicinsk 
utrustning och förbrukningsartiklar i Norge och 
Danmark. Under 2016 svarade Puls för 14 procent 
av Koncernens intäkter (proforma: 7 procent. 
Se ”Proforma”). 

Handicare har ett globalt nätverk av säljare som arbetar 
med flera olika distributionskanaler, inklusive återförsäl-
jare, inköpsorganisationer och offentliga aktörer, för att 
Handicares produkter ska kunna nå slutanvändarna, som 
omfattar sjukhus, vårdboenden och privatpersoner. 
Handicares säljare säljer också direkt till dessa 
slutanvändare.

Handicares huvudkontor ligger i Kista. Koncernen 
säljer sina produkter globalt och har försäljning i över 
20 länder. Av Koncernens totala intäkter 2016 svarade 
Europa för 83 procent, Nordamerika för 14 procent och 
Övriga världen för 3 procent. Inom båda sina huvudsak-
liga affärsområden, Accessibility och Patient Handling, 
intar Handicare en ”topp tre”-position på sina 
huvudmarknader1).

Sedan 2000 har Handicare expanderat både genom 
organisk och förvärvsdriven tillväxt, inklusive 24 genom-
förda förvärv, i syfte att nå nya geografiska marknader 
och bredda produktutbudet. På senare år har Koncernens 
strategiska prioriteringar varit att förenkla organisationen 
och göra den mer professionell, att automatisera tillverk-
ningen och att fortsätta utveckla och förbättra produkt- 
och tjänsteutbudet.

Verksamhetsöversikt

1) Handicares huvudmarknader är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark inom Accessibility och USA, Kanada, 
Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Danmark och Norge inom Patient Handling.
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HISTORIA

Handicare grundades 1986 efter att tre män träffats på ett 
rehabiliteringscenter för rörelsehindrade i Norge. De ville 
tillsammans utveckla bättre och mer innovativa lösningar 
med ökad rörlighet för rörelsehindrade som mål. Företa-
get fick namnet ”Rullestolekspertene”, och den första 
verkstaden var inrymd i ett garage.

Under 1990- och 2000-talen genomgick Handicare en 
betydande internationell expansion, och tillverkningska-
pacitet och försäljningsorganisationer i Norden, Nord-
amerika, Europa och Kina byggdes upp. Handicare 
utvecklade också verksamheten till att omfatta ett 
heltäckande utbud av hjälpmedel för patientförflyttningar 
och lyft, trapphissar, lösningar för badrumssäkerhet, 
eldrivna och manuella rörlighetsprodukter samt produkter 
inom fordonsanpassning. 

Handicare förvärvades av Huvudägaren under 2010. 
Sedan dess har Handicare anpassat sin företagsstruktur, 
portfölj och plattform för att kunna fokusera på sina 
kärnverksamheter Accessibility och Patient Handling, 
vilket har underlättats av bland annat avyttringen av 
Mobility-verksamheten (rullstolar) i september 2015 samt 
förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har 
Koncernen genomfört ett flertal automatiserings- och 
inköpsinitiativ och påbörjat implementeringen av Com-
mercial Excellence-strategin för organisk tillväxt och ökad 
lönsamhet. Till följd av denna omvandling av verksamhe-
ten, som även innefattade en flytt av huvudkontoret 2015, 
från Moss i Norge till Kista i Sverige, är Handicare väl 
positionerat för fortsatt lönsam tillväxt som ledare inom 
tillhandahållande av sjukvårdsutrustning till äldre och 
rörelsehindrade samt deras vårdare.

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbo-
lag till Bolaget, ett aktieöverlåtelseavtal avseende 
avyttringen av BD-verksamheten (som var en verksamhet 
inom Puls och en distributör av medicinsk utrustning från 
leverantören Becton Dickinson) till Cidron Liberty 
Systems Limited (kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, 
Handicares huvudägare). BD-verksamheten bidrog med 
intäkter uppgående till 16,3 miljoner euro för räkenskaps-
året 2016. Överlåtelsen av BD-verksamheten slutfördes 
den 1 augusti 2017. Se ”Proforma” och ”Legala frågor 
och kompletterande information – Förvärv och avyttringar 
– Avyttring av BD-verksamheten”.

MÅLSÄTTNING OCH KÄRNVÄRDEN

Handicares målsättning och kärnvärden återspeglar 
Koncernens företagskultur. Koncernens affärsplan följer 
visionen ”making everyday life easier” för samtliga 
slutanvändare och deras vårdare, inklusive vårdinrätt-
ningar och sjukhus. 

Denna vision får stöd av Handicares följande kärnvär-
den som medarbetare och samarbetspartners har att leva 
upp till:

 • Integritet: Våra kollegor, kunder och affärspartner kan 
alltid lita på att vi håller våra löften och att vi agerar i 
enlighet med Handicares värderingar.

 • Engagemang: För att nå våra gemensamma mål 
utvärderar vi våra beslut noggrant och stödjer dem 
helhjärtat.

 • Respekt: Vi betraktar alla människor som individer 
och behandlar alla som likvärdiga. Följaktligen 
respekterar vi våra kunders, affärspartners och 
kollegors personliga övertygelser, kulturer och åsikter. 

 • Öppenhet för förändringar: Alltid öppna för nya 
utmaningar, lösningar, metoder och möjligheter till 
fortsatta förbättringar.

 • Passion: Att främja en entusiastisk gemensam anda 
och skapa en trivsam arbetsmiljö.

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

Bolaget är av uppfattningen att det gynnas av följande 
viktiga styrkor och konkurrensfördelar:

 • Handicare bedriver verksamhet på strukturellt 
växande marknader med attraktiva fundamenta;

 • Handicare är global topp tre på sina huvudmarknader 
inom Accessibility och Patient Handling;

 • Välinvesterad och skalbar plattform som ger starka 
finansiella resultat; och

 • Tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt.
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Handicare bedriver verksamhet på strukturellt 
växande marknader med attraktiva fundamenta 
Attraktiv underliggande fundamenta
Accessibility och Patient Handling, Handicares huvud-
sakliga affärsområden, är attraktiva och växande globala 
marknader, där tillväxten drivs av stödjande makroekono-
miska drivkrafter. Dessa drivkrafter, som beskrivs i 
”Marknadsöversikt”, omfattar en åldrande befolkning, en 
ökad förekomst av kroniska sjukdomar och en förväntad 
ökad livslängd för patienter med kroniska sjukdomar. 
Livsstilsval för äldre, rörelsehindrade eller sjuka männ-
iskor underbygger ytterligare denna tillväxt, då de söker 
efter ett ökat oberoende och större rörlighet med en ökad 
önskan att bo kvar hemma längre. 

Gynnsam hälsoekonomi
Handicare erbjuder produkter för viktiga behov som 
bidrar till att förbättra de offentliga finanserna genom att 
göra det möjligt för äldre och rörelsehindrade personer att 
bo kvar hemma längre. I en studie om relativa kostnader 
under perioden 2010–2014 fann man till exempel att 
kostnaderna för hemvård i USA var i genomsnitt 96 
procent lägre än i en akutmiljö och cirka 65 procent lägre 
än på äldreboenden1) vilket skapar starka incitament för 
de som betalar vårdkostnaderna, som statliga och 

kommunala myndigheter, att flytta patienterna till vård i 
hemmiljö eller låta dem bo kvar hemma längre. Inom 
Accessibility uppnås detta genom produkter som 
trapphissar i hemmet, som hjälper människor att bo kvar 
hemma längre i stället för att flytta in på sjukhus eller 
vårdboenden liksom genom ett minskat behov av 
personal som hjälper till vid förflyttningar.

Inom Patient Handling bidrar Handicares produkter till 
att minska antalet dagar som krävs för en sjukhusvistelse 
exempelvis genom att minska förekomsten av trycksår, 
minska antalet sjukdagar som tas ut av vårdgivare till följd 
av skador orsakade av hantering av patienter samt 
genom att minska behovet av servicepersonal. En studie 
som genomfördes vid Karlskoga lasarett visade att det 
efter implementeringen av Handicares produkter inom 
patient handling under 2000 skedde en betydande 
minskning av antalet sjukdagar till följd av skador 
hänförliga till patientförflyttningar – från cirka 400 dagar 
per år i genomsnitt under åren 1990–1999 till enbart sex 
dagar per år i genomsnitt under åren 2010–2014.2)

En gynnsam hälsoekonomi spelar därmed en viktig 
roll i att stödja en fortsatt efterfrågan på Handicares 
produkter från kunderna, däribland sjukhus och andra 
offentliga aktörer, i synnerhet som offentliga sjukvårds-
budgetar i hela världen fortsätter att vara ansträngda.

1) Källa: Extern marknadsstudie som använder uppgifter från longtermcare.acl.gov (2010 års uppgifter) och beckershospitalreview.com (2014 års 
uppgifter). Baserat på kostnad per patient, per dag för vård på medelnivå. Kostnaderna omfattar läkemedel, personal, behandlingar och rutiner, samt 
kostnader för kost och logi.

2) Baserat på en intern studie genomförd vid Karlskoga lasarett år 2000. Karlskoga lasarett började använda produkter för patientförflyttningar från Patient 
Handling under år 2000. Studien består av analyser av antalet sjukdagar till följd av skador hänförliga till patientförflyttningar.
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Inträdesbarriärer
Det finns ett antal starka inträdesbarriärer på markna-
derna för accessibility och patient handling, vilka har 
bidragit till Handicares tillväxt sedan 2007. Ett fram-
gångsrikt deltagande på dessa marknader kräver bland 
annat:

 • en hög förmåga att hantera svåröverskådliga och 
komplexa marknadskanaler (distributörer, återförsäl-
jare, inköpsorganisationer, kunder inom den offentliga 
sektorn samt försäljning direkt till sjukhus och 
vårdboenden och direkt till slutanvändarna);

 • stora återförsäljar- och distributörsnätverk för att 
generera fortsatta kundkontakter med 
slutanvändarna;

 • en tillräcklig storskalighet för att kunna stödja och 
investera i slimmad och flexibel tillverkning för att 
möta efterfrågan på produkterna med så korta 
ledtider som kunderna kräver (som exempel köper en 
person vanligtvis en trapphiss när det finns ett 
omedelbart, kritiskt behov av att underlätta rörlighe-
ten, och därmed är förmågan att erbjuda korta 
ledtider en viktig konkurrensfördel); och

 • en historia av högkvalitativa samt pålitliga certifierade 
produkter och tillverkningsprocesser. Till exempel 
krävs för samtliga medicintekniska produkter som 
distribueras i USA, om inget undantag är tillämpligt, 
antingen ett förhandsgodkännande från FDA, eller ett 
godkännande av ansökan om förhandsgodkännande 
rörande marknadsföring från FDA.

Handicare är global topp tre på sina huvudmarknader 
inom Accessibility och Patient Handling 
Handicare är en globalt ledande tillverkare av produkter 
inom accessibility och patient handling. Koncernen är en 
global ledare på sina huvudmarknader inom Accessibility 
baserat på 2016 års intäkter, innehar den ledande 
marknadspositionen i Europa tillsammans med Stannah, 
med cirka 20–25 procent av marknaden, och är en 
utmanare för positionen som nummer tre i USA, med 
5–7 procent av marknaden. Inom Patient Handling har 
Handicare en ställning som nummer två i Nordamerika, 
efter ArjoHuntleigh, med cirka 15–20 procent av markna-
den, och en ledande marknadsställning i Norden. 
Koncernens dominerande marknadsställning är ett 
resultat av Handicares långa historia av kvalitet, pålitlighet 
och innovation och sitt rykte av att prioritera och ta 

hänsyn till produkternas slutanvändare. Detta har gjort 
det möjligt för Handicare att bygga upp starka, väletable-
rade relationer med ett omfattande globalt återförsäljar-
nätverk bestående av distributörer och inköpsorganisa-
tioner som stärker Handicares marknadsandelar.

Handicares inriktning på att differentiera produkter 
och tjänster över hela produktutbudet gynnar Bolaget. 
Inom trapphissar anser Handicare sig till exempel skilja 
ut sig från konkurrenterna genom egna lösningar såsom 
PhotoSurvey 3D, som bidrar till fler genomförda köp, 
effektivitet i tillverkningen, korta ledtider samt en hög grad 
av kundnöjdhet. PhotoSurvey 3D är ett 3D-skannings-
verktyg som medger en snabb och enkel undersökning 
av mer komplexa trappor och trappavsatser och som ger 
kunderna möjlighet att se en 3D-bild av sin beställning 
innan de fattar beslut om köp. Visualiserings- och 
mätdata matas in direkt i produktionsprocessen, vilket 
möjliggör kortare ledtider. På ett liknande sätt skiljer 
Handicare ut sig inom Patient Handling genom att ha ett 
mycket omfattande utbud inom sina viktigaste produkt-
segment, vilket gör det möjligt för Handicare att erbjuda 
ett brett urval av skräddarsydda lösningar för specifika 
kliniska miljöer, såsom akutmottagningar och 
barnavdelningar. 

Välinvesterad och skalbar plattform som ger starka 
finansiella resultat i nuläget
Välinvesterad plattform för att driva en hållbar 
framtida effektivitet i verksamheten
Sedan 2012 har Handicare gjort betydande investeringar 
i att göra verksamheten smidigare och att införa förbätt-
ringar, vilket har bidragit till väsentliga förbättringar av 
marginalerna och en betydande intäktstillväxt. Koncer-
nens justerade EBITA-marginal har förbättrats från 4,3 
procent för 2014 till 7,2 procent för 2016. Under perioden 
ökade intäkterna med 6,1 procent CAGR (baserat på 
proforma-siffror för 2016 ökade intäkterna med 12 
procent CAGR). Se ”Proforma”.

Handicares arbete har koncentrerats till fyra nyckel-
områden: Förenkling, Professionalisering, Automatisering 
och FoU.

 • Förenklingen av verksamhetsstrukturen, såsom 
genom minskningen från fem affärsområden till tre, 
outsourcingen av funktioner som inte utgör kärnan i 
verksamheten, såsom IT-funktioner, montering och 
logistik, samt investeringar i automatiserad tillverkning 
och PhotoSurvey 3D har resulterat i väsentliga 
förbättringar av produktiviteten i hela organisationen. 
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Exempel på dessa förbättringar under perioden 
2014–2016 omfattar bland annat en ökning av intäkter 
per heltidsanställd i organisationen med 7 procent, 
förbättrade genomsnittliga ledtider (dvs. det genom-
snittliga antalet dagar från orderbekräftelse till dess 
att produkten är redo för leverans) för trapphissar i 
Storbritannien med cirka 30 procent och minskade 
tillverkningskostnader för tillverkning av trapphissar 
med 40 procent (antal timmar per hiss) för Freecurve-
modellen vid tillverkningsanläggningen i Nederlän-
derna. Verksamheten är synnerligen skalbar som ett 
resultat av de betydande förbättringarna på senare 
år vad gäller att göra verksamheten smidigare och 
automatisera produktionen för att därmed kunna öka 
den operativa skalbarheten. 

 • Under de senaste åren har Handicare fokuserat på att 
öka professionalismen inom områden som inköp, 
kvalitetstester, utbildning av säljkåren och kundplane-
ring samt att mäta KPI:er. Handicares bransch, inom 
både Accessibility och Patient Handling, är relativt 
ostrukturerad utifrån ett kommersiellt försäljnings-
perspektiv. Branschens fokus på att vårda äldre och 
fysiskt begränsade går ofta hand i hand med en 
mjukare försäljningslinje med en mindre formell 
säljutbildning och mindre formaliserade prissättnings-
strukturer. Det innebär en betydande möjlighet för 
tillväxt och förbättringar av marginalerna utan att göra 
avkall på kundvården och kundupplevelsen i hela 
branschen, inklusive för Handicare. 

 • Koncernen prioriterar investeringar i FoU, och har 
under de senaste fem åren lanserat 12 produkter 
(tre nya1) produkter och nio utökningar av befintliga 
produktlinjer) vilka bidragit med cirka 7 procent av 
intäkterna för 2016 för Accessibility och Patient 
Handling och förbättrat produkternas pålitlighet. 
Bland exemplen på den senaste utvecklingen i 
Koncernen återfinns EvaDrive, en motoriserad mobil 
lyft som minskar risken för belastningsskador hos 
vårdgivare och gör det lättare för en ensam vårdgivare 
att flytta patienterna, inom Patient Handling och 

Advantage, en unik ny trapphiss som är friktionsdri-
ven, vilket leder till minskade olje-, fett-, smuts- och 
ljudnivåer och även innebär en mindre skrymmande 
skena, inom Accessibility. Koncernen har fortsatt att 
investera i att förbättra produkternas pålitlighet, vilket 
bevisas av den ökade andelen installationer av 
trapphissar utan återbesök efter installation.

En historiskt stark organisk tillväxt och en ökning av 
marginalerna med fortsatt högt tempo under det 
första halvåret 2017
Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa 
initiativ har Handicare levererat en stark organisk tillväxt 
och andra positiva effekter från verksamheten under de 
senaste tre åren. Under perioden 2014 till 2016 var den 
genomsnittliga organiska tillväxten2) för Accessibility 
och Patient Handling – Handicares huvudsakliga affärs-
områden – 5,0 procent, samtidigt som de totala intäk-
terna ökade från 231,8 miljoner euro för räkenskapsåret 
2014 till 274,5 miljoner euro (proforma) för räkenskapsåret 
2016, innebärande en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 
9 procent, vilket översteg tillväxten på Handicares 
huvudmarknader med cirka 5 procent3). Se ”Proforma”. 
Därutöver har Handicare förbättrat den justerade 
EBITA-marginalen4) från 4,3 procent under 2014 till 
7,2 procent under 2016. Under 2016 svarade försäljning-
en av service, installation och förbruknings artiklar 5) för 29 
procent av Handicares totala intäkter. Inom Accessibility 
var 20 procent av Handicares intäkter hänförliga till 
service (innefattande garantiarbeten), installation och 
förbrukningsartiklar (definierat som intäkter från service, 
installation, reservdelar för trapp hissar samt fordonsan-
passning). Inom Patient Handling var 16 procent av 
intäkterna hänförliga till service och installation. Inom 
Puls var 81 procent av dess intäkter hänförliga till 
försäljningen av förbrukningsartiklar. 

Under perioden 1 januari–30 juni 2017 har Handicare 
fortsatt att växa och öka marginalerna som ett resultat av 
de betydande investeringarna i att förbättra verksamhe-
ten såsom beskrivits ovan.

1) Nya produkter definieras som produkter som inte genererat intäkter före 2014. 
2) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. 

För ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presenta-
tion av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en avstämning av organisk tillväxt mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Avstämningstabeller – Organisk tillväxt för Koncernen”.

3) Källa: Handicares uppskattningar, baserad på marknadsanalys.
4) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. 

För ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presenta-
tion av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en avstämning av justerad EBITA mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Avstämningstabeller – Koncernens justerade EBITDA, justerade EBITDA-marginal, justerade EBITA och justerade 
EBITA-marginal”.

5) Såvitt avser Accessibility innefattar detta service, installation, reservdelar för trapphissar och anpassning av fordon. Såvitt avser Patient Handling 
innefattar detta service, installation och förbrukningsvaror. För Puls innefattar detta förbrukningsvaror.
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Intäkter för perioden januari – juni 2017 uppgick till 
153,9 miljoner euro, en ökning med 31,6 miljoner euro 
(eller 25,8 procent) jämfört med 122,3 miljoner euro för 
perioden januari – juni 2016. Prism Medical bidrog med 
intäkter uppgående till 26,8 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2017. Organisk tillväxt var 6,0 procent. 
Samtliga affärsområden redovisade organisk tillväxt i 
intervallet 3,7 till 6,8 procent. EBITA ökade från 5,4 
miljoner euro (EBITA-marginal 4,4 procent) för perioden 
januari – juni 2016 till 12,7 miljoner euro (EBITA marginal 
8,3 procent) för perioden januari – juni 2017. EBITA-margi-
nalen ökade inom samtliga affärsområden. Justerad 
EBITA-marginal ökade från 7,6 procent för perioden 
januari – juni 2016 till 9,5 procent för perioden januari – juni 
2017.

På medellång sikt eftersträvar Handicare att dess 
marginaler ska fortsätta öka till följd av ett antal olika 
initiativ, bland annat genom förbättrad operationell 
effektivitet, kostnadskontroll, realisation av synergier från 
förvärv och ett ökat fokus på marknader med högre 
tillväxt, däribland Nordamerika, Frankrike, Tyskland och 
Italien.

Tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt
Handicares strategi för en fortsatt lönsam tillväxt är 
centrerad kring tydliga initiativ för organisk tillväxt, en 
kultur av kontinuerliga förbättringar av verksamheten som 
leder till förbättrade marginaler, att bygga vidare på den 
viktiga närvaron i Nordamerika, som är en följd av 
förvärvet av Prism Medical, samt en aktiv strategi för 
förvärv. Koncernen fokuserar på lönsam tillväxt och har 
genomfört ett betydande arbete för att utveckla en mer 
kommersiellt fokuserad organisationsstruktur, en 
förbättrad effektivitet i verksamheten, ett byte av fokus till 
produkter och nya marknader med högre marginaler, 
inklusive Nordamerika, en ökad räckvidd av Koncernens 
nätverk av återförsäljare och att finna nya möjligheter att 
öka andelen intäkter från service, installation och 
förbrukningsartiklar.

Commercial Excellence
I juni 2016 lanserade Koncernen sin Commercial Excel-
lence-strategi som fokuserar på följande tre 
huvudelement: 

 • skapandet av en effektivare kommersiell organisation 
utifrån funktion snarare än affärsområde för att driva 
en mer marknadsorienterad kommersiell strategi; 

 • implementeringen av kommersiella initiativ för att 
införa en stramare och mer formell struktur kring 
säljkår, försäljningstekniker och prissättningsstruktu-
rer; samt 

 • geografisk expansion, bland annat genom ökat fokus 
på produkter och marknader med högre marginaler, 
utökande av återförsäljarnätverket och genomförande 
av Hub-strategin i USA.

Commercial Excellence-strategin utgör den strategiska 
plattformen för Handicares avsedda tillvägagångssätt för 
att skapa fortsatt organisk tillväxt från befintliga och nya 
kunder, nya marknader och nya produkter.

Beprövad förmåga att förvärva, integrera och 
extrahera synergier genom förvärv
Förvärv har varit och är även fortsättningsvis en integre-
rad del av Handicares strategi för tillväxt och värdeska-
pande. Sedan år 2000 har Koncernen genomfört 24 
förvärv för att öka sin geografiska närvaro och komplet-
tera det globala produktutbudet. Nyligen genomförda 
viktiga förvärv omfattar Prism Medical i Nordamerika och 
Rep-Tek i Norge, båda genomförda under 2016. Förvär-
vet av Prism Medical stärkte Handicares närvaro i 
Nordamerika väsentligt och mer än tredubblade intäk-
terna från regionen, samt gjorde det möjligt för Handicare 
att etablera en meningsfull position på den amerikanska 
marknaden för patient handling.

Genom att genomföra förvärv inom befintliga och 
närliggande nya produktområden och geografiska 
marknader möjliggör Handicares välinvesterade och 
skalbara plattform en snabb integration av gjorda förvärv 
samtidigt som den ger meningsfulla kostnads- och 
intäktssynergier. Integration samt utvinnande av synergier 
från förvärvet av Prism Medical pågår, med förhoppning 
om betydande besparingar inom områden som inköp, 
effektivitet i verksamheten och en anpassning av ekono-
miavdelningens storlek. 
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STRATEGISKA MÅL

Övergripande ambition och strategiska mål
Handicares ambition är att behålla och utöka sina 
ledande positioner inom de globala marknaderna för 
Accessibility och Patient Handling med en fortsatt lönsam 
tillväxt. Koncernens strategiska fokus är centrerat kring 
organisk tillväxt och initiativ för att förbättra marginalerna, 
uppbyggt kring Commercial Excellence-strategin, och 
förvärvsdriven tillväxt som stöds av aktiva förvärvstrate-
gin. Handicare använder sig av distinkta strategier för 
Nordamerika och Europa för att hantera marknadsvillkor 
och strukturella krav som är unika för varje region.

Organisk tillväxt baserad på Commercial 
Excellence-strategin
Handicares Commercial Excellence-strategi driver en 
omställning av Koncernen från en produktorienterad till 
en marknadsorienterad organisation och bygger på tre 
huvudelement: en ny kommersiellt fokuserad organisa-
tion, kommersiella strategiska initiativ och en geografisk 
expansion.

Ny kommersiell organisation 
Handicare gick i mars 2017 från att vara en organisations-
struktur baserad på affärsområden till en funktionsbase-
rad organisation. Detta för att möjliggöra centraliserade 
funktionsområden såsom kommersiell strategi, försälj-
ning och marknadsföring samt FoU. Istället för att de olika 
verksamhetsområdena driver egna strategier ska hela 
Koncernen driva en gemensam global strategi. Som en 
del av den nya modellen har Handicare tillsatt särskilda 
kommersiella chefer för både Europa och Nordamerika. 
Dessa har fokus på att lägga fram samordnade strategier 
som strategiska prissättningsinitiativ för alla produktkate-
gorier, program för att påverka återförsäljares resultat 
och, i synnerhet i Nordamerika, program för korsförsälj-
ning för Patient Handling och trapphissar.

Kommersiella strategiska initiativ
I juni 2016 initierade Handicare sitt program för fram-
gångsrik försäljning, Xcel, med målet att skapa en mer 
professionell metod för utbildningen av säljkåren, 
säljledning och säljteknik. Xcel består av två delar: den 
första strukturerar och planenerar försäljning och mäter 
nyckeltal, och den andra ska förbättra försäljningstekni-
ker och utbildning av säljare globalt. Per dagen för detta 
prospekt har drygt 140 säljare i Europa genomgått Xcel 
utbildning. Bolaget förväntar sig att programmet ska vara 
helt implementerat globalt vid slutet av 2018.

Handicare har infört en ny strategisk prissättnings-
metod, som kommer att ses över årligen, för samtliga 

produktkategorier på Bolagets europeiska marknader 
per april 2017. Priserna sätts med beaktande av ett antal 
faktorer, däribland marknadens storlek och tillväxt, 
konkurrens på olika marknader, lokala kostnader för 
tillverkningen och övriga faktorer, som bland annat 
tillgång till alternativa produkter eller hur exklusiv 
Handicares produktion av reservdelar är. Handicare 
förväntar sig att införa liknande prissättningsinitiativ i 
Nordamerika och på andra marknader. Handicare har 
också implementerat ett granskningssystem för att 
fastställa optimal nivå och utformning av de rabatter som 
ges till återförsäljare, med hänvisning till bland annat 
totala intäkter, del av återförsäljares inköpsvolym samt 
hur länge Bolaget har arbetat med återförsäljaren. 
Därutöver fortsätter Koncernen att rikta in sig på tilläggs-
tjänster och garantiförsäljningar för att öka intäkter från 
service, installationer och förbrukningsartiklar. 

Handicares strategier för att få ut sina produkter på 
marknaden är en ”mixed go-to-market”-strategi för 
Accessibility och ”Winning Concept” för Patient Handling. 
Inom Accessibility samordnar Handicares ”mixed 
go-to-market”-modell ett flertal kanaler för marknads-
föring, däribland direkt mot kund (”D2C”), inklusive digital 
marknadsföring, och kanaler till återförsäljarna på ett 
strategiskt effektivt sätt med målet att driva en fortsatt 
tillväxt och vinna fler marknadsandelar. Koncernen 
förbättrar till exempel åtkomsten till sin D2C-försäljnings-
kanal genom utvecklingen av en optimerad D2C digital/
webbplattform, vilket redan har resulterat i ett ökat antal 
kundkontakter. Direkta kundkontakter används i kombi-
nation med traditionella vägar genom återförsäljare där 
återförsäljarna inte på samma sätt täcker in hela markna-
den, och anser att det finns betydande potential för 
D2C-försäljning i USA eftersom marknadens storlek 
minskar risken för konflikter mellan D2C och försäljning 
av återförsäljare. Därutöver kan relationerna till återför-
säljare enligt Handicares erfarenhet stärkas genom att 
dela med sig av kundkontakter som har skapats utanför 
den aktuella återförsäljarens område. Sedan 2014 har 
Koncernen också gradvis infört ett initiativ för att dela in 
samtliga återförsäljare i kategorierna guld, silver eller 
brons baserat på resultat och hur stort kommersiellt stöd 
som krävs. Återförsäljarnas resultat övervakas kontinuer-
ligt baserat på återförsäljarnas totala inköpsvolym, där 
nivå av rabatter och stöd till marknadsföring samt 
utbildning är skräddarsydd för varje kategori. Det innebär 
att återförsäljare inom kategorin guld, till exempel, får de 
högsta rabatterna och den mest generösa utbildningen 
och det mest generösa stödet till säljkåren.

Inom Patient Handling når Handicares produkter 
marknaden genom ”Winning Concept”-metoden, vilken 
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riktar in sig på att vinna andelar inom kundsegment med 
stora, icke tillgodosedda behov samt att optimera och 
skräddarsy produktmix och försäljningsmetoder. På 
marknader där Handicare expanderar, såsom USA, förblir 
större institutioner viktiga. Handicare ser också betydan-
de möjligheter att expandera sitt övergripande utbud i 
USA genom att driva försäljningen av takmonterade lyftar 
som svarade för 68,5 procent av intäkterna för Patient 
Handling under 2016. I Europa har Handicare ett betydligt 
bredare utbud inom patient handling utöver taklyftar.

Geografisk expansion
Handicare fokuserar på att expandera sin geografiska 
närvaro genom att bredda sitt befintliga nätverk av 
återförsäljare för att täcka in områden som det inte tjänar. 
De senaste tre åren har Handicare gått in på nio nya 
marknader (Australien, Kanada, Estland, Grekland, 
Sydkorea, Mellanöstern, Portugal, Slovenien, och 
Thailand), vilka har bidragit till Koncernens intäktstillväxt 
på 6 procent under perioden 2014–2016 (baserat på 
proforma för 2016 ökade intäkterna med 12 procent 
CAGR). Se ”Proforma”. Handicare förväntar sig ytterligare 
expansion främst på utvecklade marknader där Bolaget 
anser att det går att utnyttja dess befintliga nätverk av 
återförsäljare eller utvidga återförsäljarnätverket för att 
öka försäljningen på dessa marknader. På tillväxtmarkna-
derna, där Koncernen i nuläget har en begränsad närvaro, 
fortsätter Koncernen att söka efter möjligheter för att 
organiskt öka den befintliga säljorganisationen.

I synnerhet i USA är en viktig strategi för att driva 
tillväxt från nya kunder Handicares Hub-strategi, där 
Handicare etablerar lokala samlingspunkter, ”hubbar”, 
med egna säljkårer för att kunna betjäna både slutanvän-
dare och lokala återförsäljare direkt. Handicare kan 
erbjuda en lokalt fokuserad strategi med ett differentierat 
och skräddarsytt produkt- och tjänsteerbjudande. 
Handicare driver för närvarande sju hubbar i USA och 
planerar att utöka antalet till 18 på medellång sikt. 
Bolaget betraktar också förvärv som alternativ för att öka 
räckvidden i USA ytterligare och stärka distributions- 
kapaciteten.

Regionspecifika tillväxtstrategier
Utöver det globala strategiska ramverket för tillväxt inom 
Commercial Excellence-strategin har Handicare regionala 
prioriteringar och strategier som är specifika för varje 
region. I Nordamerika har organisationen fokus på att 
leverera i enlighet med följande tre kritiska initiativ: 
1) Hub-strategi (såsom den beskrivs ovan i ”– Geografisk 
expansion”), 2) Söka bättre möjligheter att korsförsälja 
inom Patient Handling och Accessibility, samt 3) utöka 
utbudet inom Patient Handling till en större andel 
manuella förflyttningshjälpmedel och lyftselar (den 
dominerande produkten inom patient handling i USA är 
per dagen för detta Prospekt taklyftar). Förvärvet av 
Prism Medical i USA har gjort det möjligt för Handicare att 
med framgång genomdriva dessa initiativ genom att 
Bolaget har fått större spridning. Exempelvis är Handicare 
av uppfattningen att cirka 20 procent av de återförsäljare 
som förvärvades genom Prism Medical i nuläget säljer 
produkter inom både Accessibility och Patient Handling, 
vilket erbjuder bättre möjligheter för Handicare till 
korsförsäljning av Bolagets produkter till Prism Medicals 
försäljnings- och återförsäljarkanaler. Kapaciteten för att 
sälja produkter från både Patient Handling och Accessibi-
lity underlättar Koncernens Hub-strategi om att effektivt 
täcka vissa regioner genom att stärka livskraften hos 
lokala verksamheter genom större försäljningsvolymer.

I Europa fortsätter Handicare att söka efter vägar att 
ytterligare befästa sina ledande marknadspositioner inom 
både Patient Handling och Accessibility. Bolaget är av 
uppfattningen att det finns områden som för närvarande 
inte täcks av dess säljstyrka som kan täckas in på den 
europeiska marknaden. Koncernen fortsätter att öka 
andelen direktförsäljning till slutanvändarna, i synnerhet 
på Accessibilitys befintliga marknader samt att expan-
dera D2C-modellen för försäljning direkt till slutanvän-
darna till nya marknader. Inom Accessibility söker 
Handicare att ta tillvara ytterligare möjligheter till tillväxt i 
attraktiva europeiska marknader med låg marknadspene-
tration, i synnerhet i regioner med snabbare tillväxt såsom 
Frankrike, Tyskland och Italien. Inom Patient Handling 
kommer Handicare fortsätta att fokusera på prissätt-
ningsinitiativ för att ytterligare driva tillväxten i Europa. 
Commercial Excellence-strategin och ”Winning 
Concept”-metoden inom patient handling är viktiga 
prioriteringar för Handicare i Europa.

Härtill kommer att Handicare på längre sikt avser att ta 
tillvara möjligheter till tillväxt i Asien (exempelvis i Kina, 
Indien och Japan) genom att utnyttja relationerna med 
existerande och nya återförsäljare. 
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Tillväxt genom förvärv
Mot bakgrund av att marknaden består av ett fåtal stora 
aktörer och en i övrigt fragmenterad del fortsätter förvärv 
att vara en integrerad del av Handicares tillväxtstrategi 
och Koncernen utvärderar löpande potentiella förvärvs-
möjligheter. Sedan år 2000 har Koncernen framgångsrikt 
slutfört 24 förvärv för att öka sin geografiska närvaro och 
komplettera det globala produktutbudet. I normalfallet 

har Handicare som mål att göra ett eller två förvärv om 
året, och under 2016 förvärvades Rep-Tek i Norge och 
Prism Medical i USA. Förvärvet av Prism Medical 
fullbordades den 1 september 2016 och innebar en 
väsentlig förbättring av Handicares närvaro i Nordamerika 
och gjorde det möjligt för Handicare att nå en meningsfull 
position på den amerikanska marknaden för Patient 
Handling. 

Förvärv är en integrerad del av Handicares modell

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NycoPartner

SEBO, Steri och 
Ergomekanikk

Medisinsk Utstyr

Ergo och Levo 
Scandinavia

Movingpeople.net  
och Kjærulff

Kebo Care,  
Multitek och  
Handi Mobil

Freelift

RoMedic och  
Linido

Sahva och  
Ligtvoet

Minivator, KWS 
Rehab och 
Motorbyen

Mid Atlantic Care

YouQ

Mobility- 
verksamheten 

avyttrad

Ytterligare
förvärv

RepTek och  
Prism Medical

Källa: Handicare.

Handicare söker efter förvärv som uppfyller minst ett av 
följande tre nyckelkriterier:

 • Kapacitet för att utöka Handicares geografiska 
område: underlättar inträdet på nya marknader eller 
ger tillgång till nya återförsäljare och distributörer på 
befintliga marknader;

 • Förmåga att förmedla produkter via Handicares 
kanaler: det tänkta förvärvet kompletterar Handicares 
eget utbud och kan införlivas i Koncernens befintliga 
försäljningskanaler; eller

 • Strategisk tillgång: det tänkta förvärvet har unika 
kapaciteter (t.ex. distributionsmetod eller kontakter 
med slutanvändare) eller skulle kunna ”omdefiniera 
marknadsvillkoren”.

Handicare har stor erfarenhet av att extrahera synergier 
från sina förvärv. Handicare har som mål att vara fortsatt 
disciplinerade rörande förvärvspriser, och sätta upp en 
förvärvsmultipel om cirka 6–8x EV/EBITDA före syner-
gier1). Per datumet för detta Prospekt följde Handicare 
drygt 20 potentiella förvärvsobjekt inom Koncernens 
viktigaste geografiska områden och produktkategorier 
och fortsätter att söka efter nya objekt som uppfyller de 
nyckelkriterier som angetts ovan.

1) Faktiska multipler varierar med storlek och förvärv, och kan vara både högre och lägre än vad som har angetts. EV avser Enterprise Value, och EBITDA 
avser EBITDA för tolvmånadersperioden som föregår förvärvet.
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FINANSIELLA MÅL

I linje med Handicares strategiska mål har Bolaget antagit 
vissa finansiella mål, vilka presenteras nedan. Samtlig 
information i detta avsnitt utgör framåtblickande uttalan-
den. Koncernens förmåga att nå dessa mål kommer att 
vara beroende av ett antal faktorer utanför Koncernens 
kontroll, däribland väsentliga osäkerheter och oförutse-
bara händelser gällande verksamheten, ekonomiska 
villkor och konkurrensläget. De aktuella målen har 
utvecklats utifrån antaganden med avseende på framtida 
affärsbeslut och villkor som kan komma att förändras, 
bland annat Koncernens genomförande av sina strategier 
och sin produktutveckling, samt tillväxt på de marknader 
där Koncernen bedriver verksamhet. Som en följd av det 
kan Koncernens faktiska resultat skilja sig från målen på 
medellång sikt som etableras i detta Prospekt, och dessa 
avvikelser kan vara betydande. Många av osäkerhetsfak-
torerna gällande verksamheten, ekonomiska förhållanden 
och konkurrenssituationen beskrivs i ”Riskfaktorer”. 
Handicare åtar sig inte att publicera uppdateringar vad 
gäller framstegen med att nå något av nedanstående mål, 
inklusive hur dessa kan påverkas av händelser eller 
omständigheter som föreligger eller uppkommer efter 
datumet för detta Prospekt eller för att återspegla 
förekomsten av oförutsedda händelser eller omständig-
heter. Se även ”Viktig information till investerare – Framåt-
riktade uttalanden”, ”Operationell och finansiell översikt – 
Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat”, 
”Riskfaktorer – Risker relaterade till Handicares verksam-
het och marknad – De finansiella målen som återfinns i 
detta Prospekt kan skilja sig väsentligt från Handicares 
faktiska resultat vilket kan ha en negativ inverkan på 
Handicares verksamhet, finansiella ställning och resultat” 
och i synnerhet, ”Riskfaktorer – Risker relaterade till 
Erbjudandet”.

Handicare använder inte uttrycket ”på medellång sikt” 
med hänsyftning på någon specifik tidsperiod, och de 
finansiella och operativa målen nedan ska inte uppfattas 
som att Handicare siktar på eller förväntar sig att nå 
sådana mål under något enskilt räkenskapsår. 

Tillväxt

Handicare eftersträvar att uppnå en genomsnittlig årlig 
tillväxt på 10 procent, varav 4–6 procent organiskt, på 
medellång sikt

Justerad EBITA-marginal

Handicare eftersträvar att uppnå en justerad EBITA- 
marginal överstigande 12 procent på medellång sikt

Kapitalstruktur

Handicare eftersträvar att upprätthålla en kapitalstruktur 
som medger en hög grad av finansiell flexibilitet och som 
möjliggör förvärv

Handicare eftersträvar en skuldsättningsgrad om 
cirka 2,5x nettoskulden / LTM (senaste tolv månaderna) 
justerad EBITDA, med flexibilitet för strategiska aktiviteter

Utdelningspolicy

Handicare eftersträvar att årligen lämna utdelning 
motsvarande 30–50 procent av nettovinsten för perioden. 
Beslut om utdelning kommer att fattas med beaktande av 
bland annat Bolagets finansiella ställning, investerings-
behov, förvärvsmöjligheter och likviditet

För information om historisk tillväxt, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Koncernens resultaträkning i 
sammandrag” samt ”Utvald historisk finansiell information 
– Utvalda nyckeltal”. För information om historisk 
Justerad EBITA-marginal, se ”Utvald historisk finansiell 
information – Utvalda nyckeltal”. I samband med Erbju-
dandet kommer Handicare att refinansiera viss av sin 
befintliga skuldsättning, se ”Operationell och finansiell 
översikt – Likviditet och kapitalresurser – Skuldsättning – 
Nya kreditfaciliteter” samt ”Kapitalisering och skuldsätt-
ning”. Bolaget har inte tidigare lämnat någon utdelning.
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VERKSAMHETEN

Accessibility
Översikt och nyckelprodukter
Handicares affärsområde Accessibility är en ledande tillverkare och leverantör av raka och svängda trapp hissar. 
 Affärsområdet erbjuder också lösningar för fordonsanpassning för slutanvändare med funktionsnedsättningar.

Översikt över portföljen

stairlifts 
Brett utbud av raka och  

svängda trapphissar

vehicle accessibility
Lösningar för fordonsanpassning

Källa: Handicare.

Koncernens erbjuder en mängd alternativ inom raka och 
svängda trapphissar för installation i privatbostäder med 
möjligheter till anpassning till många olika sorters trappor 
och användningsområden både inomhus och utomhus. 
Trapphissarna stod för mer än hälften av Accessibilitys 
intäkter under 2016. Koncernen har huvudsakligen fokus 
på svängda trapphissar som är specialanpassade för att 
följa formen av trappan och därmed eliminerar behovet av 
att använda flera raka trapphissar. Svängda trapphissar 
är dyrare och har högre marginaler än raka trapphissar 
samt kräver omsorgsfull mätning, design och tillverkning. 
Handicare har utvecklat en egen mjukvarulösning, 

PhotoSurvey 3D och Vision App, som gör det möjligt för 
Koncernen på förhand skapa en 3D-illustration av 
trapphissen under kundbesöket för att stödja försäljning-
en och samla in och överföra information för användning 
vid tillverkningen av skenorna. 

Bolaget anser att ett brett och högkvalitativt utbud 
som är skräddarsytt efter varje kunds behov är en 
framgångsfaktor i fråga om trapphissar. Handicares 
produkter riktar sig till prisintervallet medel till högt, där 
marginalerna är mer attraktiva än i lågprissegmentet. 
Koncernen strävar fortlöpande efter att förbättra utbudet, 
och har under de senaste fem åren introducerat tre nya1) 

1) Nya produkter definieras som produkter som inte har genererat intäkter före 2014.
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produkter utöver nio utökningar av befintliga produktlinjer. 
Handicare förväntar sig att kunna fortsätta utveckla två till 
tre nya produkter (inklusive utökningar av befintliga 
produktlinjer) per år. Koncernens egna mjukvarulösningar, 
som integrerar produkt- och tillverkningsprocesser, 
möjliggör snabba och korrekta mätningar av trappor, och 
förkortar ledtider genom att använda data från mätning-
arna i produktionsprocessen. Handicare utvecklar en ny 
version av mjukvaran som kommer att reducera den tid 
som krävs för den tekniska delen av undersökningen 
ytterligare, eftersom behovet av att använda markörer i 
trapporna försvinner.

Vid försäljning D2C (och viss försäljning via återför-
säljare) erbjuder Handicare installation och eftermark-
nadsservice, ofta som ett paket vid köp av trapphiss. 
Under 2016 svarade denna service för 18 procent av 
intäkterna inom Accessibility (40 procent av intäkterna 
från försäljning som inte gått till återförsäljare). Med de 
flesta produkter följer garantiåtagande för en period om 
två till fyra år, under vilken tid Handicare servar 
produkterna. 

Handicare har också en verksamhet för fordonsan-
passning, som ger slutanvändarna ett ökat oberoende 
utanför vård- eller hemmiljön. Verksamheten för fordons-
anpassning stod för 25 procent av Accessibilitys intäkter 
2016. Handicare fokuserar på två nyckelområden: dess 
verksamhet inom fordonskonvertering (som är den större 
av de två) och försäljning av fordonsprodukter för 
personer med särskilda behov. Inom fordonskonvertering 
erbjuds anpassning av personbilar, minibussar och 
bussar i mellanklass för företag och det offentliga, såsom 
NAV i Norge, för förbättrad tillgänglighet och enklare 
användning av de med nedsatt rörlighet eller funktions-
hinder. Även konvertering till ambulanser, brandbilar och 
polisbilar erbjuds. Handicares erbjudande inom fordons-
anpassning innefattar produkter som sätesbaser, 
rullstolslyftar, rullstolsbälten, dörröppnare och rullstols-
dragar. Dessa säljs direkt till kunder inom fordonskonver-
tering eller till tillverkare av originalutrustning inom 
bilindustrin, för fordonsanpassning för särskilda behov. 

Marknadskanaler
Handicares slutanvändare inom trapphissar utgörs 
huvudsakligen av privatpersoner, men omfattar även 
vårdboenden, kommuner och företag inom hemvården. 
De främsta kanalerna till marknaden för Handicares 
trapphissar går via återförsäljare, statliga och kommunala 
myndigheter samt direktförsäljning till slutanvändarna 
(främst genom marknadsföring online). För 2016 genere-
rades strax över hälften av Accessibilitys totala intäkter 
via återförsäljare för, ungefär en fjärdedel genom direkt-
försäljning och återstoden genom försäljning till statliga 
och lokala myndigheter.1) Handicares marknadskanaler 
beskrivs mer utförligt i ”– Kunder”.

Marknadskanaler för trapphissar

Privatpersoner

1 2 3
*
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Återförsäljare Myndigheter

Källa: Handicare.

Handicares slutanvändare finansierar sina produktköp 
genom en kombination av offentlig finansiering (t.ex. 
statliga subventioner) och privat finansiering (t.ex. egna 
medel eller privata försäkringar), där proportionerna 
mellan de två finansieringstyperna i hög grad skiljer sig åt 
mellan marknader och produkter. 

Inom verksamheten för fordonsanpassningar säljs 
fordonsomvandlingar främst genom offentliga upphand-
lingar från godkända leverantörer.

1) Exklusive intäkter från fordonsanpassning.
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Försäljning och marknadsföring
Per den 30 juni 2017 hade Koncernen cirka 220 säljare 
över hela världen med fokus på att sälja Accessibilitys 
produkter direkt till slutanvändarna eller till återförsäljare. 
Återförsäljarna köper Accessibilitys produkter direkt från 
Handicare och säljer dem vidare till slutanvändarna. 
Handicare har inget löpande lager för återförsäljarna.

Handicares försäljningsmetod varierar utifrån tillämp-
lig väg till marknaden. Vid försäljning direkt till en slutkund 
ingår i Handicares erbjudande av trapphissar exempelvis 

installationstjänster, ett garantipaket samt eftermarknads-
tjänster. Vid försäljning via återförsäljare utför återförsäl-
jarna själva installation och eftermarknadstjänster, medan 
tjänster som faller under garantiåtagande fortfarande 
utförs av Handicare.

Typen av tjänster och försäljningsmetod är beroende 
av vald kanal till marknaden som skiljer sig åt mellan olika 
geografiska områden, vilket sammanfattas nedan i 
tabellen över Handicares fem största marknader inom 
Accessibility:

Försäljning av trapphissar per land och distributionskanal (2016)

Topp 5  
marknader

Direkt Återförsäljare Myndigheter

✓✓ ✓ ✓✓

– ✓✓✓ –

– ✓✓✓ –

✓ ✓✓✓ –

✓✓ ✓ ✓✓

TOTALT ✓ ✓✓ ✓

✓ < 25 %  ✓✓ 25–75 %  ✓✓✓ > 75 %

Källa: Handicare.
Obs: Avser intäkter från trapphissar under 2016. 
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Patient Handling
Översikt och nyckelprodukter
Affärsområdet Patient Handling erbjuder ett heltäckande utbud av produkter för alla typer av patientförflyttningar 
i sjukhusmiljöer, akutvårdssituationer, på vårdboenden och i hemmiljöer. Patient Handling har även tillverkning av 
hjälpmedel för badrumssäkerhet.

Översikt över portföljen

mobile & ceiling lifts
Hjälpmedel för mekaniska lyft  

i samband med förflyttningar och 
byte av ställning för användarna

transfer products
Brett och heltäckande utbud av 
smarta, lättanvända och säkra 

hjälpmedel för förflyttningar och lyft

Utbud av  
helhetslösningar

bathroom safety
Brett utbud av säkra, praktiska, 

hållbara och ergonomiska 
hjälpmedel, såsom väggmonterade 

produkter och hjälpmedel för 
badrumssäkerhet

Källa: Handicare.

Handicares produkter omfattar hjälpmedel för patient-
förflyttningar i form av manuella hjälpmedel (som glid-
mattor), vändplattor och gånghjälpmedel, mobila lyftar 
och taklyftar, främst för sjukhus, samt hjälpmedel för 
badrumssäkerhet. Räkenskapsåret 2016 svarade mobila 
lyftar och taklyftar för mer än hälften av intäkterna inom 
Patient Handling, förflyttningsprodukter för ungefär en 

fjärdedel av intäkterna och hjälpmedel för badrumssäker-
het för återstoden.

I Europa erbjuder Handicare även sina förflyttnings- 
och lyftprodukter under det integrerade varumärket 
SystemRoMedic. Detta utbud omfattar en rad lättanvän-
da, effektiva och säkra hjälpmedel för olika sorters 
förflyttningar för sjukhus, räddningstjänster, vårdboenden 
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samt vård i hemmet. Hjälpmedlen för patientförflyttningar 
omfattar bland annat manuella förflyttningshjälpmedel för 
aktiva och delvis aktiva användare, samt lyftar och selar 
för passiva användare. Detta integrerade utbud är en av 
Handicares framgångsrika produktserier under eget 
varumärke på den europeiska marknaden för 
patientförflyttningar.

För användare som sitter i rullstol eller personer med 
lättare svårigheter, som nedsatt styrka eller balans, 
erbjuder Handicare en produktserie under eget varumär-
ke, LinidoSolutions, för ökat oberoende, ökad säkerhet 
och komfort i badrum och duschar samt på offentliga och 
privata toaletter samt på sjukhus. Den här produktserien 
säljs främst i Nederländerna. Handicares utbud omfattar 
ett antal hjälpmedel som kan användas utan permanenta 
installationer eller ombyggnader av badrummet. Utbudet 
med hjälpmedel för badrumssäkerhet omfattar ett brett 
utbud av duschstolar, handtag, fristående, mobila, 
självsnurrande och fällbara duschstolar samt ett flertal 
olika modeller av duschvagnar, varav samtliga finns i olika 
varianter för att uppfylla kraven från olika användare och 
vårdgivare. Handicares badrumssäkerhetsprodukter 
tillverkas i Nederländerna.

Bredden på Handicares produktutbud inom patient 
handling möjliggör för Bolaget att erbjuda skräddarsydda 
lösningar som uppfyller de specifika kraven i olika kliniska 
miljöer, såsom akutmottagningar eller barnavdelningar. 
Bolaget anser detta vara en framgångsfaktor inom Patient 
Handling. Handicare anser att dess produktsortiment av 
engångsband, selar och hjälpmedel, i kombination med 
innovativa produkter som EvaDrive, bidrar till att generera 
återkommande försäljning till dess kunder. En hög och 
växande andel förbrukningsvaror och produkter för 
viktiga behov är också till hjälp för skapa återkommande 
försäljning. 

Vid försäljning av taklyftar och delvis mobila lyftar 
ingår vanligtvis serviceavtal rörande underhåll och 
reparationer som antingen är outsourcade eller utförs av 
interna servicetekniker. Under 2016 svarade förbruk-
ningsartiklar som används till produkter och tjänster inom 
Patient Handling, såsom engångsselar, för 8 procent av 
de totala intäkterna för Patient Handling.

Marknadskanaler
Handicares produkter inom Patient Handling säljs främst 
till sjukhus och vårdboenden. För 2016 svarade 
Handicares försäljning till återförsäljare och inköpsorgani-
sationer för ungefär hälften och försäljningen direkt till 
företag inom hemvård, privatpersoner, vårdboenden och 
sjukhus, främst med fokus på lokala sjukhus i USA där 
Handicare har lokala resurser, svarade för ungefär hälften. 
Försäljningen till hemvård svarar för 45 procent av 
intäkterna i Storbritannien och 30 procent av intäkterna i 
Skandinavien.

Marknadskanaler för Patient Handling
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Källa: Handicare.

Handicares produkter finansieras ytterst av slutanvän-
darna genom en blandning av privat och offentlig 
finansiering. I Europa finansieras till exempel produkterna 
inom patient handling via offentliga källor och cirka 20 
procent sker via privat finansiering, vilket återspeglar den 
övergripande finansieringen av sjukhus och sjukvård i 
regionen. I motsats till det är finansieringen av patient 
handling-produkter i USA till största delen privat (cirka 
80 procent).1)

1) Offentlig finansiering avser produkter som ersätts av statligt finansierade organ som Medicare eller Medicaid i USA, eller som ersätts av nationella 
sjukvårdsmyndigheter såsom NHS i Storbritannien. Privat finansiering avser inköp av utrustning inom patient handling av privata sjukhus, äldreboenden, 
kommersiella anläggningar, eller då produkterna bekostas av privatpersoner, vanligtvis i hemmiljön.
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Försäljning och marknadsföring
Per den 30 juni 2017 hade Handicare cirka 70 säljare över 
hela världen som fokuserar på Patient Handling-produk-
ter och som säljer dessa direkt till sjukhus och vårdboen-
den genom återförsäljare och inköpsorganisationer. 

Försäljningsmetoderna varierar mellan de olika 
kanalerna till marknaden. Vid försäljning av taklyftar och 
mobila lyftar via statliga myndigheter, inköpsorganisatio-
ner eller via direkta försäljningskanaler ingår vanligtvis 

tjänsteavtal rörande underhåll och reparationer som 
antingen är outsourcade eller utförs av Handicares egna 
servicetekniker. Handicare utför installationen vid behov. 
För försäljning via återförsäljare hanteras installation och 
eftermarknadstjänster vanligtvis av återförsäljaren.
Vägen till marknaden beror på den geografiska markna-
den, vilket sammanfattas nedan i tabellen över 
Handicares fem största marknader inom Patient 
Handling:

Försäljning per land och distributionskanal (2016 proforma)

Topp 5  
marknader

Direkt Återförsäljare

✓✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

– ✓✓✓

✓✓✓ ✓

TOTALT ✓✓ ✓✓

✓ < 25 %  ✓✓ 25–75 %  ✓✓✓ > 75 %

Källa: Handicare.
Obs: Avser Patient Handlings intäkter (proforma) för 2016.

Puls
Översikt och nyckelprodukter
Puls är en distributör av medicinsk utrustning och 
förbrukningsvaror i Norge och Danmark. Med leveran-
törskontakter som sträcker sig tillbaka till 1970-talet sker 
försäljningen i Puls till sjukvården, vilket svarade för 78 
procent av intäkter för Puls för 2016, och till hemvården, 
vilket svarade för återstoden. Verksamheten bedrivs i allt 
väsentligt i Norge medan några utvalda hemvårdskunder 
även täcks in av ett försäljningskontor i Danmark.

Puls verksamhet inom sjukvård utgörs av laboratorier 
samt medicinska och kirurgiska enheter. Inom laborato-
rieverksamheten säljs bland annat produkter för mikro-
biologi, blodprovstagning, instrument för flödescytometri 
samt kliniska reagenter huvudsakligen till offentliga 
sjukhus men också till privata laboratorier, universitet, 
privata sjukhus och kliniker. Bland de medicinska 

produkterna ingår bland annat sprutor och kanyler, 
hygienteknikprodukter, Maquet Critical Care-produkter 
och Sterisol. Puls erbjuder även vissa produkter inom 
kirurgi, som främst utgörs av operationsbord för sjukhus, 
implantat för kirurgiska ingrepp, tekniska tjänster samt 
utrustning för lungdränage. 

Inom verksamheten för hemvård erbjuds en bred 
portfölj av produkter för vård i hemmet, bland annat 
hjälpmedel till sovrum, arbets- och aktivitetsrum, badrum 
och toalett, köksutrustning, hjälpmedel för förflyttningar 
samt andra närliggande områden. Produkterna och 
installationen säljs vanligtvis under avtal med fasta priser 
genom NAV i Norge, där finansieringen för privatpersoner 
finansieras med offentliga medel.

För 2016 svarade försäljning av förbrukningsartiklar 
för 81 procent av intäkterna inom Puls.
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Översikt över portföljen

Källa: Handicare.

Puls har ett flertal långvariga relationer med de främsta 
tillverkarna av medicinsk utrustning, däribland Macquet 
(ingår i Getingekoncernen), Ropox, Sterisol och Steelco. 
Koncernen har haft långvariga samarbeten med var och 
en av dessa i minst 15 år. Efter diskussioner med Becton 
Dickinson, en leverantör av medicinsk utrustning till 
Koncernens Puls-verksamhet, som svarade för 16,3 
miljoner euro av Puls intäkter under 2016, beslutade 
Bolaget och Huvudägaren att BD-verksamheten inte 
ingick i Koncernens kärnverksamhet. BD-verksamheten 
har därför avyttrats till Cidron Liberty Systems Limited 
(kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, Handicares 
huvudägare) med tillträdesdag den 1 augusti 2017. Se 
”Proforma” och ”Operationell och finansiell översikt – 
 Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – 
 Förvärv och avyttringar” för en närmare presentation.

Försäljning och marknadsföring
Puls produkter levereras till sjukvårdspersonal eller 
privatpersoner genom en kombination av försäljning 
genom NAV och kommuner, grossister samt direkt till 
sjukhus och kliniker. En stor andel av produkterna till 
sjukvårdspersonal säljs genom NAV, medan grossistledet 
i första hand fokuserar på stora volymprodukter för en 
lång rad kunder. Huvuddelen av försäljningen till hemvård 
genereras genom NAV i Norge och kommuner i Danmark. 

FORSKNING OCH UTVECKLING 

Handicares FoU-avdelning har fokus på att leverera 
innovativa lösningar för och uppgraderingar av sitt 
kärnprodukttutbud inom Patient Handling och 
Accessibility. 

FoU-teamet är organiserat utifrån produktgrupper och 
uppdelat på utvecklingscenter i Nederländerna, Storbri-
tannien, Sverige och Nordamerika under en centraliserad 
ledning med bas på Koncernens huvudkontor i Sverige. 
Teamet i Europa ansvarar för utvecklingen av trapphissar, 
medan produkterna inom Patient Handling främst 
utvecklas av ett team i Nordamerika. Handicare planerar 
att i framtiden endast utveckla taklyftar i Nordamerika.

Koncernen identifierar vanligtvis utvecklingsprojekt 
genom en pågående dialog och marknadsfeedback från 
de globala försäljningsteamen inom områden där 
befintliga produkter kan utvecklas ytterligare eller nya 
produkter kan lanseras för att tillgodose kundernas 
behov. Kärnteknikerna inom Patient Handling och 
Accessibility förblir centrala för många av Koncernens 
interna initiativ för att hitta nya och bättre sätt att stärka 
mobilitetslösningarna över hela den kliniska skalan, från 
användare som brukar produkter gemensamt till 
akutvård.
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Exempel på innovativa lösningar utvecklade av Handicare

EvaDrive Advantage PhotoSurvey 3D 

•  En motordriven mobil lyft utvecklad 
med vårdgivaren i åtanke

•  EvaDrives intuitiva kontrollpanel kräver 
minimal styrka och ansträngning vid 
förflyttning av patienter

•  Minskar risken för belastningsskador 
och minskar behovet av extrapersonal

•  En friktionsdriven smal rak trapphiss 
som drivs med fyra motorer utan 
kuggar på skenan

•  Eliminerar behovet av olja eller 
smörjning vilket minimerar 
ansamlingen av smuts och damm

•  För närvarande den smalaste 
trapphissen på marknaden

•  En egenutvecklad programvara för 
kartläggning i 3D utformad för snabba 
och enkla undersökningar av 
trapphuset hemma hos användaren

•  PhotoSurvey 3D gör det möjligt för 
kunderna att visualisera sin trapphiss 
före köpet och de exakta måtten och 
valen matas in direkt till 
tillverkningsavdelningen för att 
förbättra ledtiderna

•  Effektivt försäljningsverktyg

•  Förser CRM- och 
produktionssystemen med data 
genom en integrerad process

Källa: Handicare.

Under perioden 2014 till 2016 använde Handicare i genomsnitt 1,0 procent av intäkterna till produktutveckling. Under den 
här perioden lanserade Koncernen sju nya produkter, inklusive utökningar av befintliga produktserier:

Handicares historik över nyligen genomförda produktlanseringar

Datum Produkt

Maj-15 Aktiv sits på trapphiss

Mar-16 2000 trapphiss ‘One Man Install’

Okt-16 EvaDrive mobil lyft

Dec-16 A-serien taklyft

Mar-17 Advantage trapphiss

Apr-17 Kompakt duschstol

Q4-17 Enhetligt spårsystem för taklyft

Källa: Handicare.

Per den 30 juni 2017 var cirka 30 anställda verksamma inom Koncernens FoU-arbete.
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KUNDER

Handicare bedriver sin verksamhet med en diversifierad 
kundbas, som bland annat utgörs av återförsäljare, 
sjukhus, vårdboenden, inköpsorganisationer, myndighe-
ter och privatpersoner.

Återförsäljare: Koncernens vanligaste distributionskanal 
är genom lokala återförsäljare. Inom Accessibility vänder 
sig Handicares försäljnings- och marknadsföringsarbete 
till över 1 100 återförsäljare, med en genomsnittlig längd 
på samarbetena på mellan fyra och elva år beroende på 
produkt och marknad. Inom Patient Handling uppgår det 
totala antalet återförsäljare som Handicare anlitar till cirka 
750, med en genomsnittlig längd på samarbetena på fyra 
till fem år beroende på produkt och marknad. För 
räkenskapsåret 2016, genererades cirka 40 procent av 
Koncernens totala intäkter genom återförsäljare och 
bidraget till intäkterna från den enskilt största återförsälja-
ren var cirka 2,0 miljoner euro.

Återförsäljarna erbjuder normalt produkter och 
tjänster från flera olika leverantörer. Koncernen eftersträ-
var att upprätthålla starka relationer med sina återförsäl-
jare genom delade mjukvaru- och tekniklösningar, att dela 
på provisionen från kundkontakter eller gemensamma 
kundkontakter samt strategisk prissättning, såsom att 
erbjuda rabatter vid inköp av stora volymer. Bolaget anser 
att ett antal ytterligare faktorer stödjer Handicares 
relationer med återförsäljarna, däribland en pålitlig, 
högkvalitativ och heltäckande serie produkter, nära 
relationer med kunderna, snabb tillverkning och korta 
ledtider, konkurrenskraft i fråga om kostnader, samt 
förmåga att utföra service och installationer samt hantera 
eventuella problem snabbt och framgångsrikt.

Inköpsorganisationer: Handicare säljer vissa produkter 
till sjukhus och vårdboenden i USA genom inköpsorgani-
sationer. Inköpsorganisationer är konsortier av enskilda 
sjukvårdsleverantörer som söker skalfördelar genom att 
lägga ihop sina inköpsvolymer. Handicare har omfattande 
relationer med några av de största inköpsorganisatio-
nerna som MedAssets, HPG, FSS, Roi, Premier och RHA. 
Handicare ingår normalt avtal med inköpsorganisationer 
för att leverera ett antal produkter under en bestämd 
tidsperiod. Handicare är vanligtvis godkänt på förhand 
genom en inledande upphandlingsprocess och upprättar 
därefter ett ramavtal. Under tiden som ett ramavtal löper 
förekommer det enskilda upphandlingar för de redan 
godkända leverantörerna gällande vissa projektbaserade 
uppdrag. Ett ramavtal löper vanligtvis över två till fem år. 

Statliga myndigheter: Inom Accessibility deltar 
Handicare främst i offentliga upphandlingar i Storbritan-
nien, Nederländerna och Norge. Upphandlingarna kan 
vara regionala, lokala eller nationella. För verksamheten 
inom fordonsanpassning genereras huvuddelen av 
intäkterna antingen genom nationella upphandlingar, som 
är vanligt i Norge, eller regionala upphandlingar, som är 
vanligt i Danmark. Generellt tenderar upphandlingspro-
cessen att variera beroende på marknad. Handicare 
upprätthåller proaktiva relationer med viktiga beslutsfat-
tare på offentliga sjukvårdsmyndigheter, som arbetstera-
peuter som föreskriver vilka lyftprodukter som ska 
användas och som deltar i besluten vid upphandlingar. 
Detta uppnås genom regelbundna kontakter och delta-
gande på utbildningsmöten, produktutbildningar och 
support, samt besök hos organisationer och på konferen-
ser. Specialutbildad säljpersonal från Handicare anordnar 
även träning och utbildningar i form av utbildningsmöten 
för slutanvändare från sjukhus och vårdboenden för att 
bygga upp relationer och öka medvetenheten om 
Handicares produkter. Generellt gäller upphandlingar 
perioder om två till fyra år och fungerar som ett ramavtal 
med ett fast pris eller med viss möjlighet att justera priset 
i enlighet med konsumentprisindex. Sjukhus/vårdboen-
den gör vanligen punktinköp av produkter inom patient 
handling från specifika leverantörer. Koncernen övervakar 
fortlöpande kommande upphandlingar och noterar de 
resurser som krävs för marknadsföring av produkterna 
inför kommande upphandlingar.

Slutkunder/privatpersoner: Slutkunder inom Accessibi-
lity omfattar sjukhus, vårdboenden och privatpersoner 
(som främst är äldre personer). Handicare har ett omfat-
tande nätverk av egna säljare i Nordamerika och Europa 
som arbetar med direktförsäljning till slutkunder, i 
synnerhet på de utvecklade marknaderna i Europa, som 
Storbritannien och Nederländerna. Försäljning till 
privatpersoner sker främst inom Accessibility, där det 
typiska valet av konsumenten är att endast köpa nya 
produkter när ett omedelbart behov uppstår. Köpbeslutet 
fattas vanligtvis av släktingar till den faktiska slutanvän-
daren. Gällande trapphissar anser Bolaget att produkt-
kvalitet, funktionalitet, pålitlighet och snabb leverans/
installation av trapphissen är de viktigaste faktorerna för 
privatpersoner. 
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TILLVERKNING

Handicare har ett globalt nätverk av tillverknings- och 
monteringsanläggningar, vilket ger flexibilitet i verksam-
heten. Handicares trapphissar tillverkas vid anläggningar 
som ligger i Nederländerna (Heerhugowaard) och 
Storbritannien (Kingswinford), medan produkterna för 
patientförflyttningar och lyftprodukter tillverkas vid 
anläggningarna i Nederländerna (Pijnacker) och USA (St. 
Louis). Därutöver har Handicare moteringsanläggningar i 
Kina (Xiamen) för trapphissar och i Kanada (Toronto) för 
Patient Handling-produkter. Handicares egen tillverk-

ningskapacitet stöds av oberoende kontraktstillverkare 
för vissa produkter, såsom Patient Handling-produkter 
och aggregat till trapphissar. Handicare driver också 17 
verkstäder för fordonsanpassning i Norge och Danmark 
för verksamheten inom fordonsanpassning.

Bolaget hyr både sitt huvudkontor, beläget i Kista, och 
sina tillverknings- och monteringsanläggningar. Nedan 
visas viss information rörande de tillverknings- och 
monteringsanläggningar som Handicare driver per dagen 
för detta Prospekt.

Översikt över tillverknings- och monteringsanläggningarna

Selar och lyftar köps  
in från betrodda 

leverantörer

• ~2 000 m2

•  Lättare montering och 
distribution

• 10 anställda

Totonto

St. Louis Kingswinford Pijnacker Heerhugowaard Xiamen

Verkstäder för  
fordonsanpassningar

•  ~7 500 m2

•  Tillverkning och 
distribution inom 
Patient Handling till 
den Nord-amerikanska 
marknaden 

•  70 anställda

•  7 500 m2

•  Tillverkning av svängda 
trapphissar samt 
montering (H-serien)

•  ~70 anställda

•  1 000m2

•  Badrumssäkerhet
•  Betjänar främst 

marknaden i 
Nederländerna

•  5 anställda

•  9 000 m2

•  Automatiserad 
produktion av skenor

•  Tillverkning av 
kompletta 
Freecurve-hissar

•  ~70 anställda

•  2 200 m2

•  Främst tillverkning av 
sitsar och raka 
trapphissar för global 
export

•  35 anställda

•  17 verkstäder för 
fordonsanpassningar i 
Norge och Danmark

•  Utvecklingsanläggning 
i Danmark

•  ~80 anställda inom 
fordonsanpassningar1)

Handicare har sex tillverknings- och monteringsanläggningar som fokuserar på trapphissar och produkter för  
badrumssäkerhet samt 17 verkstäder för fordonsanpassning

 Tillverkning    Montering    Fordonsanpassning    Distributionsnätverk

Källa: Handicare.
1) Innefattar hela fordonsanpassningsverksamheten och inte bara verkstäder.

På senare år har Koncernen gjort betydande investeringar 
i att förbättra produktiviteten i tillverkningsprocessen, 
med fokus på förenkling, mer professionella metoder 
samt automatisering. Koncernens tillverkningsprocesser 
för trapphissar är nära knutna till PhotoSurvey 3D, som 
möjliggör en visualisering av den färdiga trapphissen på 
plats och även korrekta mätningar inför tillverkning och 
installation. Sådana mått, tillsammans med relevanta 
tilläggsval kan över föras direkt till tillverkningsledet och 
användas i produktionen. Vid anläggningen i Heerhugo-
waard i Nederländerna, till exempel, har Handicare även 

implementerat tre fullfunktionsrobotar för att öka effektivi-
teten i den övergripande tillverkningsprocessen för 
trapphissen Freecurve. Den kombinerade effekten var en 
40-procentig reduktion av antalet timmar för att tillverka 
de enskilda trapphissarna och en 41-procentig minskning 
av ledtiden (dvs. det genomsnittliga antalet dagar från 
orderbekräftelse till dess att produkten är redo för 
leverans) under perioden 2014–2016. Under samma 
period uppnåddes liknande förbättringar i tillverkningsan-
läggningen i Kingswinford i Storbritannien som ett resultat 
av investeringar i produktautomatiseringar (35-procentig 
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minsking av antalet timmar för att tillverka varje trapphiss 
och 30-procentig minskning av genomsnittlig ledtid för 
trapphissen RTC2000). För perioden 2014–2016 ökade 
intäkterna från trapphissar per heltidsanställd med 9 
procent.1) Bolaget anser att den förbättrade tillverkningen, 
produktiviteten för arbetsstyrkan och de förbättrade 
ledtiderna har stärkt Koncernens konkurrenskraft.

Komponenter till raka trapphissar, Xclusive motoren-
heter och sitsar som ska installeras på ett flertal andra 
modeller av Koncernens trapphissar produceras i Kina av 
Handicares monteringsenhet eller av kontraktstillverkare. 
Handicares logistiknätverk transporterar både delar och 
färdiga produkter från Kina till Europa eller Nordamerika 
för montering eller leverans till kunderna. Detta stödjer en 
konkurrenskraftig prissättning för standardprodukter 
samt korta ledtider till huvudmarknaderna för måttbe-
ställda svängda trapphissar och mer avancerade 
modeller. 

För tillverkning av trapphissar var kapacitetsutnyttjan-
det vid Handicares befintliga tillverkningsanläggningar i 
Kingswinford (Storbritannien) och Heerhugowaard 
(Nederländerna) cirka 35 procent under 2016. Detta 
baserar sig på aktuell praxis att driva huvudanläggning-
arna med ett skift om dagen, fem dagar i veckan, samt 
justera arbetsstyrkan och tillverkningskapaciteten efter 
tillfälliga ökningar av antalet order. Bolagets ledning anser 
att det är möjligt att utöka verksamheten till tre skift per 
dygn, vilket skulle innebära en betydande ökning av 
Koncernens tillverkningskapacitet utan väsentliga 
ytterligare investeringar.

I Nordamerika driver Handicare två anläggningar, i 
St. Louis och Toronto, med fokus främst på erbjudandet 
inom Patient Handling. Många av produkterna inom 
Patient Handling tillverkas i St. Louis. För produkter som 
ska säljas i Kanada sker lättare montering, efter att 
tillverkning sker i USA, i Handicares monteringsenhet i 
Toronto. Selar tillverkas antingen internt i USA eller av 
kontraktstillverkare som är knutna till en pålitlig leveran-
törskedja och ett brett distributionsnätverk. För informa-
tion om tillämpliga lagar och regler, se ”– Regler och 
regelefterlevnad”.

Den huvudsakliga utvecklingsanläggningen inom 
fordonsanpassningar ligger i Danmark, och därifrån 
samordnas design, utveckling och tillverkning av produk-
terna. Därutöver har Koncernen 17 verkstäder för 
fordonsanpassningar baserade i Danmark och Norge, där 
de slutliga anpassningarna sker. Utvecklingsanläggning-
en i Danmark har nyligen erhållit en ISO 9001-certifiering. 

Koncernen distribuerar för närvarande sina produkter 
genom fyra distributionscenter i Nederländerna, Sverige, 
Storbritannien och USA. Heerhugowaard fungerar som 
”nav” för det europeiska fastlandet för distribution av 
trapphissar till andra EU-länder. Kingswinford i Storbritan-
nien fungerar som nav för distribution till återförsäljarnät-
verket i Storbritannien av både Patient Handling-produk-
ter och trapphissar, samt till Handicares egna 
servicetekniker. Patient Handling-produkter för EU och 
Övriga världen distribueras främst av en oberoende 
logistikpartner i Sverige. I USA fungerar tillverkningsan-
läggningen i St. Louis som ett nav för distributionen till 
Nordamerika för Accessibility och övriga distribuerade 
Patient Handling-produkter till återförsäljare i Nordame-
rika, samt till Bolagets övriga hubbar.

1) Baserat på genomsnittligt antal heltidsanställda inom trapphissar (direkt och indirekt). Intäkter från trapphissar vid konstant valuta (endast 
omräkningseffekt).
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LEVERANTÖRER

Handicare förlitar sig på ett globalt nätverk av cirka 1 000 
leverantörer för både komponenter och färdiga produkter. 
För 2016 utgjorde de tio största leverantörerna cirka 
15 procent av de totala inköpskostnaderna. De största 
leverantörerna omfattar kontraktstillverkare av Patient 
Handling-produkter i Europa. 

Handicares inköpsfunktion ansvarar för att optimera 
Koncernens avtalsvillkor och samtidigt bygga balanse-
rade relationer med leverantörer och upprätthålla den 
höga kvaliteten på komponenter, produkter och tjänster 
som köps in. Handicares inköpsprocess följer Handicares 
policy för intern kontroll samt Koncernens group authori-
sation policy, som stipulerar en uppdelning av interna 
roller och ansvarsområden. 

För att uppnå inköpssynergier och ömsesidiga 
fördelar eftersträvar Koncernen att samla kostnaderna 
hos viktiga utvalda leverantörer. Handicare använder sig 
inte i någon större utsträckning av dubbla leverantörer, 
utan hanterar risken för avbrott i leveranserna genom 
granskningar av leverantörerna och genom att ha en 
buffert med viktiga delar i lager. Hittills har avbrott i 
leveranserna inte varit något problem, då Koncernens 
flesta behov av leveranser kan uppfyllas av mer än en 
försäljare.

All inköpsverksamhet ska ske inom ramen för 
Handicares code of conduct samt tillämpliga lagar och 
regler. Handicares code of conduct grundar sig på etiska, 
sociala och miljömässiga frågor och beskriver Handicares 
förväntningar inom tre huvudområden: antikorruption och 
etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt miljö. 
Koncernen genomför regelbundet granskningar av 
leverantörerna, och resultatet från dessa förmedlas även 
till respektive leverantör för ökad transparens. Brott mot 
Handicares code of conduct rapporteras till ledningen. 
Det finns också en anonym visselblåsarfunktion tillgänglig 
för affärspartners och anställda.

REGLER OCH REGELEFTERLEVNAD

Handicare är föremål för reglering av myndigheter och 
organ som FDA, EU, EES och andra nationella och/eller 
lokala myndigheter i de länder där Bolaget tillverkar och 
säljer sina produkter. Dessa statliga regleringar styr krav 
gällande bland annat tester, tillverkning, säkerhet, 
effektivitet samt resultat, produktstandarder, förpack-
ningskrav. märkningskrav, import-/exportrestriktioner, 
lagring, dokumentation, marknadsföring, distribution, 
produktion, tariffer, tullar samt skatter. Koncernens 
produkter och verksamhet måste också följa diverse 
branschstandarder. 

Handicare har etablerat ledningssystem och proces-
ser för att följa lagar och regler samt branschstandarder 
i de jurisdiktioner där Koncernen bedriver verksamhet. 
Koncernen har också processer och rutiner för att 
övervaka förändringar i lagar och regelverk och imple-
menterar snabbt eventuella nödvändiga förändringar i 
verksamheten. Den lokala ledningen på varje tillverk-
ningsanläggning ansvarar för att säkerställa efterlevnad 
av tillämpliga lokala krav och branschstandarder. 
Handicare har också en Group Regulatory Affairs-funk-
tion, som ansvarar för att utveckla Koncernens certifie-
ringsstrategier. Handicare är föremål för revisioner och 
granskningar, däribland oanmälda inspektioner och 
generella övervakningsbesök av FDA och andra behöriga 
myndigheter. Handicares Patient Handlings verksamhet i 
Europa var föremål för en inspektion av FDA under 2015, 
och gick igenom denna utan några större anmärkningar. 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste 
regulatoriska kraven som Handicare och dess produkter 
är föremål för, se vidare ”Riskfaktorer – Risker relaterade 
till Handicares verksamhet och marknad – Risker relate-
rade till reglering”. Se även ”Riskfaktorer – Risker relate-
rade till Handicares verksamhet och marknad – Defekter, 
skador eller säkerhets- eller kvalitetsbrister relaterade till 
Handicares produkter kan leda till produktåterkallelser 
och andra myndighetsåtgärder, garantiansvarsanspråk, 
tvister och rättsliga förfaranden, inklusive krav relaterade 
till produktansvar, eller negativ publicitet, vilket kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Handicares verksamhet, 
finansiella ställning och resultat”.

USA
Samtliga av Koncernens produkter som säljs i USA är 
föremål för FDCA såsom det implementeras och drivs av 
FDA. Handicare och dess produkter lyder under ett antal 
bestämmelser från FDA, däribland QSR, som kräver att 
tillverkare, inklusive kontraktstillverkare, följer stränga 
krav rörande design, tester, kontroll, dokumentation och 
andra former av kvalitetssäkringsprocesser. Härtill är 
Koncernens anläggningar som exporterar medicintek-
niska produkter till USA registrerade hos FDA och 
förväntas av FDA att följa QSR.

Före marknadsföring av en ny medicinteknisk 
produkt, eller ny användning av en befintlig produkt, 
måste Handicare antingen erhålla ett förhandsgodkän-
nande enligt FDCA eller ett förhandsgodkännande från 
FDA, såvida inget undantag gäller. Koncernens nyligen 
kommersialiserade produkter inom Patient Handling är 
undantagna från kraven på ett förhandsgodkännande och 
godkännande i enlighet med FDCA. Även Koncernens 
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trapphissar har fått förhandsgodkännande i enlighet med 
FDCA och anläggningarna för tillverkning av trapphissar i 
Nederländerna och Storbritannien är registrerade hos 
FDA. Prism Medicals registrering i USA har utökats till att 
även omfatta import av trapphissar från Handicares 
anläggningar i anläggningarna i Storbritannien och 
Nederländerna. 

Europa
De främsta regelverk som styr Koncernens produkter 
inom EU är MDD och ISO 13485, kvalitetsstandardsyste-
men för medicintekniska produkter. Dessa regelverk 
omfattar krav på bland annat produktdesign, utveckling 
och tillverkning.

I Europa måste Handicares produkter inom Patient 
Handling följa de grundläggande kraven i MDD innan de 
kan kommersialiseras. Efterlevnad av kraven inom ramen 
för MDD tillåter Koncernen att CE-märka sina medicintek-
niska produkter. Generellt är CE-märkningen tillverkarens 
intyg på att produkten uppfyller kraven i tillämpliga 
EU-direktiv och kan säljas i hela EES.

Den 5 april 2017 antogs MDR, som ersätter MDD. 
MDR, som är direkt tillämplig utan några lagstadgade 
implementeringsåtgärder från medlemsstaterna, ersätter 
MDD efter en övergångsperiod på tre år. I enlighet med 
artikel 123 i MDR kommer den nya förordningen att gälla 

från och med den 26 maj 2020. Handicare förväntar sig 
inte någon väsentlig inverkan på Koncernens verksamhet 
när MDR träder i kraft.

Dessutom måste Handicares trapphissar, i Europa, 
följa EN 81-40:2008 och vissa andra regelverk, som 
RoHS-direktivet om begränsning av användning av vissa 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (som 
begränsar användningen av bly, kvicksilver, kadmium, 
polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar) 
och EMC-direktivet om harmonisering av medlemsstater-
nas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (som 
föreskriver begränsade elektromagnetiska utsläpp och en 
viss nivå av motståndskraft mot interferens). Efterlevnad 
av dessa krav gör det möjligt för Koncernen att sätta en 
CE-märkning på sina trapphissar.

Vidare måste Handicares produkter inom fordons-
anpassning, som endast säljs i Europa, följa ECE 14. 
Handicares produkter inom fordonsanpassning som 
generellt sett är klassificerade som Kategori M1 (fordon 
som används för persontransporter och inte omfattar mer 
än åtta säten utöver förarsätet) är godkända i enlighet 
med ECE 14. Underlåtenhet av Handicare att efterleva 
sådana krav kan exempelvis leda till att Handicare inte 
tillåts använda det tillämpliga E-märkningen för sina 
produkter inom fordonsanpassning.
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Övriga jurisdiktioner
Många av de krav som gäller för Koncernens utrustning 
och produkter runtom i världen liknar dem i USA och EU, 
även om de skiljer sig åt på detaljnivå, i synnerhet med 
avseende på förhandsgodkännanden, marknadsregistre-
ringar och riskklassificeringar. Lagarna sträcker sig från 
omfattande krav för godkännande av utrustning till krav 
på produktinformation eller -certifieringar. I Kanada måste 
exempelvis Handicares trapphissar vara ISO 13485-certi-
fierade. Andra komponenter i dessa regelverk är inspek-
tion av och kontroll över tillverkningen, samt övervakning 
av negativa händelser förknippade med utrustningen. 

Kvalitetssäkringsackrediteringar 
Koncernens tillverkningsanläggningar innehar ett flertal 
kvalitetssäkringsackrediteringar:

 • ISO 9001 (Ledningssystem för kvalitet – Krav), som 
anger kriterierna för kvalitetsledningssystem;

 • ISO 13485 (Medicintekniska produkter – Ledningssys-
tem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål), som 
är en sektorspecifik standard baserad på ISO 9001 
och som specificerar kraven på ett ledningssystem för 
kvalitet där en organisation måste demonstrera sin 
förmåga att tillhandahålla medicintekniska produkter 
och tillhörande tjänster som konsekvent uppfyller 
både kundernas krav och lagstadgade krav; 

 • ISO 14001 (Ledningssystem för miljö – Krav och 
vägledning), som specificerar kraven på ett miljöled-
ningssystem som en organisation kan använda för att 
förbättra sitt miljöarbete; och

 • OHSAS 18001 (Ledningssystem för arbetsmiljö), som 
anger minimikraven för bästa praxis för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

Efterlevnad av de olika kraven i enlighet med gällande 
standarder granskas av erkända oberoende parter. 
Koncernen är till exempel föremål för årliga revisioner av 
TÜV Rheinland för att säkerställa efterlevnad av ISO 
13485. Handicare anser att kvalitetssäkringsackredite-
ringar som ovanstående certifieringar generellt är viktiga 
för att vinna kundernas förtroende och att de gör det 
möjligt för Koncernen att tydligt kommunicera sina höga 
kvalitetsstandarder. Vidare är i vissa jurisdiktioner, 
däribland Kanada, en ISO 13485-certifiering en nödvän-
dig förutsättning för försäljning av medicintekniska 
produkter.

Bilden nedan är en översikt över Handicares kvalitets-
säkringsackrediteringar samt efterlevnad av FDA:s krav 
vid Koncernen tillverkningsanläggningar.

Anläggningarnas certifieringar och efterlevnad av FDA:s regler

Pijnacker 
Badrums- 
säkerhet

Heerhugowaard 
Accessibility

Kista  
Patient Handling

Fordons- 
anpassning

Kingswinford Prism Medical

QSR/CFR (FDA) QSR/CFR (FDA)

QSR/CFR (FDA) QSR/CFR (FDA)

QSR/CFR (FDA)★

★ Registrerad hos FDA men väntar på en första inspektion.

Källa: Handicare.
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MILJÖHÄNSYN

Handicares interna uppförandekod, som förmedlar 
standarderna för affärsverksamhet och etik som alla 
Koncernens anställda, chefer, personer i ledande 
ställning, styrelseledamöter och affärspartner måste följa, 
stipulerar att naturresurser ska användas ansvarsfullt och 
med omsorg och understryker att Koncernen strävar efter 
att bedriva verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt, 
såsom genom förbättrad effektivitet eller investeringar i 
hållbara produkter, tjänster och teknik. Idéer från de 
anställda som bidrar till att minska miljöpåverkan från 
Handicares verksamhet stöds och uppmuntras. På 
senare år har till exempel användningen av fordon med 
lägre utsläppsnivåer, användning av LED-belysning i 
lagerbyggnader och investeringar i energieffektiva 
kompressorer införts.

ORGANISATION

Koncernens organisation följer en struktur utifrån 
funktioner som underlättar global samordning. De två 
huvudsakliga områdena Nordamerika och Europa har 
separata operativa chefer som rapporterar direkt till 
Koncernens VD. Handicares slimmade centrala funktion 
inriktar sig primärt på att tillhandahålla strategisk vägled-
ning, finansiell kontroll, övervakning av resultat samt 
sådana funktioner där det går att uppnå synergieffekter, 
till exempel inom strategiska förvärv, inköp och IT. 

Koncernledningen består av Koncernens VD och 
Koncernchef, Koncernens CFO, Group Vice President, IT 
and Strategy, Executive Commercial Director, President 
North America, Group Vice President, Purchasing and 
Product Development, Vice President, Operations 
Europe, samt en IR Manager som rapporterar direkt till 
Koncernens CFO.

Koncernens organisationsstruktur

VD och Koncernchef
Asbjørn Eskild

IR Manager
Boel Sundvall

CFO
Stephan Révay

Group Vice President, 
IT and Strategy
Helena Skarle

Executive Commercial 
Director

Peter Lindquist

President North 
America

Charley Wallace

Vice President, 
Operations Europe 

Peter Slack

Group Vice President, 
Purchasing and 

Product Development
Francois Roblin

Källa: Handicare.
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ANSTÄLLDA

Vid utgången av 2016 hade Koncernen totalt 1 156 
anställda, varav 55 i Sverige, 210 i Norge, 354 i Storbri-
tannien, 228 i Nederländerna, 281 i USA och Kanada och 
28 i övriga länder. Moderbolaget hade 12 anställda vid 
utgången av 2016. Genomsnittligt antal med heltidsan-
ställda likställda anställda uppgick under 2016 till 1 036.

Per den 31 december 2016 var 49 procent av Koncer-
nens heltidsanställda direkt heltidsanställda (dvs. 
personal inom tillverkning, lager och fältservice (service 
och installation)) anställda vid Koncernens tillverknings- 
och monteringsanläggningar. Indirekt heltidsanställda 
(dvs. personal inom försäljning, kundtjänst, FoU, finans 
och administration, samt bolagsledningen) utgjorde 51 
procent av Koncernens totala antal heltidsanställda per 
den 31 december 2016.

Per den 31 december 2016 var 28 procent av antalet 
anställda i Koncernen kvinnor. Handicares personalpolitik 
är baserat på lika lön för lika arbete, vilket innebär att 
kvinnor och män har samma lön givet att förutsättning-
arna i övrigt är lika. Handicare jobbar med att få en jämn 
könsfördelning och främjar detta över tid. Detta innebär 
att Handicare vid en nyrekrytering kommer att prioritera 
kvinnliga sökande om de sökande är lika kvalificerade. 
Möjligheten för vidareutveckling, utbildning och karriär är 
könsneutral. Handicare betonar vikten av att samma 
förutsättningar ges, oberoende av etnicitet, nationellt 
ursprung, hudfärg, språk, religion eller livsstil. Hänsyn till 
detta tas bland annat i rekrytering, löne- och arbetsvillkor 
samt utvecklingsmöjligheter.

Koncernen har som mål att vara en arbetsplats där 
det inte förekommer någon diskriminering på grund av 
funktionshinder. Koncernen arbetar aktivt och målinriktat 
med att utforma och underlätta de fysiska förutsättning-
arna för att alla ska kunna arbeta på Handicare. För 
arbetstagare med nedsatt funktion justeras arbetsplat-
serna efter deras behov. 

Handicare anser att arbetsmiljön är tillfredsställande 
och sjukfrånvaron i koncernen är låg. Handicare har fokus 
på hälsa, miljö och säkerhet och vidtar säkerhetsåtgärder 
aktivt. 

Vissa av bolagen inom Koncernen som är verksamma 
inom tillverkning, samt även vissa andra enheter inom 
Koncernen, har ingått lokala kollektivavtal. Handicare 
anser att relationen till de anställda och deras fackföre -
ningar är tillfredsställande.

Per den 31 december

2016 2015 2014

Anställda per affärsområde

Accessibility 745 757 690

Patient Handling 344 110 146

Puls 59 41 40

Koncernen 8 9 6

Summa anställda 1 156 917 882

Anställda per region

Europa 847 808 769

Nordamerika 281 38 41

Övriga världen 28 71 71

Summa anställda 1 156 917 882



98 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

PRESENTATION AV DEN UTVALDA HISTORISKA FINANSIELLA INFORMATIONEN

Nedanstående utvalda historiska finansiella information för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 är hämtad från 
Bolagets reviderade koncernredovisning som har reviderats av Ernst & Young AB i enlighet med den revisionsrapport 
som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt. Se även avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information 
– Omorganisation och byte av moderbolagets säte”. Nedanstående utvalda historiska finansiella information för perioden 
januari – juni 2017 och 2016 är hämtad från Bolagets oreviderade koncernredovisning för perioden januari – juni 2017 som 
har översiktligt granskats av Ernst & Young AB i enlighet med den granskningsrapport som finns inkluderad på annan 
plats i detta Prospekt (med jämförelseinformation för motsvarande period 2016). Bolagets reviderade respektive orevide-
rade koncernredovisning för aktuella perioder har upprättats i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU. Bolagets 
oreviderade koncernredovisning för perioden januari – juni 2017 har upprättats på samma grunder som de reviderade 
finansiella rapporterna och enbart varit föremål för normala och återkommande justeringar som är nödvändiga för en 
rättvis bedömning av aktuell delårsperiod. 

Nedan presenteras vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Koncernledningen använder 
dessa alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de hjälper 
investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt underlättar en jämförelse med liknande bolag. 
Eftersom inte alla bolag beräknar dessa och andra alternativa nyckeltal på samma sätt kan det sätt på vilket Bolaget har 
valt att beräkna de alternativa nyckeltal som presenteras i detta Prospekt innebära att dessa nyckeltal inte är jämförbara 
med liknande mått som presenteras av andra bolag. Alternativa nyckeltal bör därför inte betraktas separat från, eller som 
ett substitut för, sådan finansiell information som upprättats enligt IFRS. 

Vissa av nyckeltalen som presenteras nedan i avsnittet ”Utvalda nyckeltal” bygger på information som har hämtas från 
Bolagets löpande bokföring samt interna redovisnings- och operativa system. Se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal” för definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal som presen-
teras nedan. Information i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Operationell och finansiell översikt” samt 
Bolagets koncernredovisningar med tillhörande noter som finns i avsnittet ”Historisk finansiell information”.

Utvald historisk finansiell information
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter)

Rörelsens intäkter

Intäkter 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

Rörelsens kostnader

Varukostnad –73,3 –60,5 –129,7 –121,6 –112,6

Personalkostnader –38,6 –30,2 –63,7 –64,1 –63,7

Av- och nedskrivningar –4,3 –3,0 –7,0 –29,8 –5,4

Övriga externa kostnader –25,6 –20,5 –45,3 –42,7 –41,9

Övriga specificerade poster –2,0 –3,9 –18,4 –9,9 –8,3

Rörelseresultat 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 7,2 2,9 57,2 21,6 12,9

Finansiella kostnader –14,9 –12,4 –73,3 –38,3 –39,3

Resultat efter finansiella poster 2,5 –5,4 –19,3 –39,5 –26,4

Skattekostnad 0,1 –1,3 0,0 –0,1 –2,9

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 2,6 –6,7 –19,3 –39,5 –29,4

Resultat från avvecklad verksamhet – – 0,0 17,1 5,0

Periodens resultat 2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4

Resultat hänförligt till:

Handicare Group ABs aktieägare 2,4 –6,3 –18,9 –22,2 –24,4

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 –0,4 –0,4 –0,3 0,0

2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter)

Periodens resultat 2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras i resultat  
till resultaträkningen

Valutakursförändringar avseende kassaflödessäkring  
före skatt 0,6 –4,9 7,3 –1,6 1,3

Säkring av nettoinvestering i utländska enheter före skatt –2,1 4,9 –5,3 3,7 –6,5

Omräkningsdifferens 2,4 –4,3 –6,2 5,8 16,0

Skatteeffekt avseende valutakursförändringar och säkring av 
nettoinvestering 0,4 –0,2 –0,2 –0,5 1,4

Poster som inte ska omklassificeras  
till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 0,0 0,0 –0,1 0,1 –1,0

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt 1,3 –4,5 –4,6 7,6 11,2

Summa övrigt totalresultat för perioden 3,9 –11,1 –23,9 –14,9 –13,2

Periodens totalresultat hänförligt till:

Handicare Group ABs aktieägare 3,6 –10,5 –23,7 –15,2 13,2

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 –0,7 –0,2 0,3 0,0

3,9 –11,1 –23,9 –14,9 13,2
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

MEUR

Per den 30 juni Per den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 52,2 44,0 54,1 44,4 59,3

Goodwill 173,3 137,9 177,5 142,6 198,2

Uppskjutna skattefordringar 6,6 5,1 8,4 3,6 7,8

Materiella anläggningstillgångar 11,9 8,0 12,6 8,6 9,1

Långfristiga fordringar 34,8 32,5 33,7 31,1 0,8

Summa anläggningstillgångar 278,8 227,4 286,3 230,2 275,1

Omsättningstillgångar

Varulager 36,1 27,6 36,5 30,1 45,6

Kundfordringar 41,6 29,0 44,3 27,5 38,8

Aktuella skattefordringar 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0

Övriga fordringar 4,1 6,1 3,4 5,8 3,9

83,5 64,4 86,0 63,3 88,2

Likvida medel 6,2 9,9 6,7 18,9 23,7

Summa omsättningstillgångar 89,8 74,3 92,7 82,2 111,9

SUMMA TILLGÅNGAR 368,5 301,7 379,0 312,5 387,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

Övrigt tillskjutet kapital 168,2 145,0 168,2 145,0 99,3

Reserver 56,0 52,0 56,5 30,4 19,8

Balanserat resultat –149,3 –127,5 –131,9 –79,9 –3,6

Periodens resultat 2,4 –6,3 –18,9 –22,2 –25,8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 77,3 63,3 73,9 73,3 92,0

Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 3,2 4,0 4,4 0,0

Summa eget kapital 81,8 66,5 77,9 77,7 92,0

Skulder

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 0,7 1,1 0,8 1,0 2,6

Uppskjuten skatteskuld 8,8 9,7 11,3 7,6 12,1

Förutbetalda intäkter 2,2 2,4 2,4 2,7 2,6

Upplupna kostnader 2,3 1,9 3,2 1,4 2,1

Övriga långfristiga skulder 212,8 170,6 218,3 166,0 212,8

Finansiella instrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

226,9 185,6 236,0 178,7 233,0

Kortfristiga skulder

Upplåning 9,1 8,2 8,2 13,1 12,7

Leverantörsskulder 26,7 23,3 29,6 25,9 30,7

Aktuella skatteskulder – – – – –

Övriga kortfristiga skulder 2,0 0,7 0,8 1,4 3,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,1 17,4 26,5 15,7 15,1

59,9 49,6 65,0 56,1 62,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 368,5 301,7 379,0 312,5 387,1

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 89,6 64,7 94,6 66,2 93,5

Ansvarsförbindelser – – – – –
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter)

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 2,5 –5,4 –19,3 –22,4 –21,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar 4,3 3,0 7,0 30,7 6,3

Realisationsvinst 0,0 0,0 0,1 0,0 –0,0

Återläggning av räntekostnader 9,0 7,4 15,9 19,3 23,1

Återläggning av ränteintäkter –1,3 –1,5 –3,0 –1,5 –1,1

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –0,5 2,2 0,1 –13,5 0,9

Betald inkomstskatt –0,5 –1,0 –0,7 –0,0 –1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 13,5 4,8 0,0 12,6 6,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager –1,1 1,6 1,2 4,6 –1,5

Förändring kundfordringar 1,0 –2,2 –8,5 6,4 –2,0

Förändring leverantörsskulder –2,1 –1,5 3,1 2,9 4,0

Förändring övriga kortfristiga skulder/fordringar –5,0 1,7 9,8 –4,9 –0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,3 4,5 5,7 21,6 7,1

Investeringsverksamheten

Rörelseförvärv – –1,0 –49,4 0,0 –3,0

Försäljning av dotterföretag – – – 43,0 0,0

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar –3,5 –3,6 –11,4 –9,6 –9,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,3 1,0 0,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3,4 –4,4 –60,6 34,3 –11,6

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 1,9 – 40,3 2,3 6,8

Finansiell leasing 0,2 0,0 0,0 –0,1 –0,3

Amortering av lån –2,4 –5,8 –14,3 –53,3 –2,6

Återbetalning av eget kapital – – – –0,1 –0,0

Kapitaltillskott – – 24,1 – –

Erhållen ränta 0,0 0,2 0,5 1,5 1,1

Betald ränta –3,6 –3,0 –7,3 –11,1 –11,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3,9 –8,6 43,4 –60,7 –6,4

Periodens kassaflöde –1,0 –8,5 –11,5 –4,8 –10,9

Likvida medel vid årets början 6,7 18,9 18,9 23,7 33,6

Kursdifferens i likvida medel 0,6 –0,5 –0,7 –0,0 0,9

Likvida medel vid årets slut 6,2 9,9 6,7 18,9 23,7
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UTVALD SEGMENTSINFORMATION OCH UTVALD FINANSIELL GEOGRAFISK INFORMATION

Bolaget bedriver verksamhet inom tre affärsområden, vilka motsvarar Bolagets segment enligt IFRS: Accessibility, Patient 
Handling och Puls. Vissa av nyckeltalen som presenteras nedan definieras inte enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alterna-
tiva nyckeltal är inte substitut för nyckeltal som beräknas i enlighet med IFRS. Se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal” för definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal.

I tabellen nedan presenteras utvalda nyckeltal per segment för perioden januari – juni 2017 och 2016, samt för 
räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, som baseras på information hämtad från Handicares löpande bokföring samt 
interna redovisnings- och operativa system, inklusive Bolagets reviderade koncernredovisning med tillhörande noter för 
de perioder som anges och som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt.

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (oreviderat)

INTÄKTER1)

Accessibility 89,9 86,8 174,2 167,7 153,7

Patient Handling 44,7 17,5 50,5 33,4 31,4

Puls 19,3 17,9 36,1 43,9 46,5

Övrigt 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1

SUMMA 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

BRUTTORESULTAT2) 3) 

Accessibility 36,4 35,3 70,2 66,4 57,9

Patient Handling 22,6 8,2 23,2 13,1 15,2

Puls 5,7 6,1 11,9 13,9 14,5

Koncerngemensamma funktioner 0,0 0,1 0,1 –0,1 0,7

SUMMA 64,8 49,8 105,3 93,3 88,3

BRUTTOMARGINAL (%)2) 3) 

Accessibility 40,5 % 40,7 % 40,3 % 39,6 % 37,7 %

Patient Handling 50,7 % 46,9 % 45,9 % 39,3 % 48,4 %

Puls 29,7 % 34,2 % 32,9 % 31,6 % 31,2 %

Koncerngemensamma funktioner – – – – –

TOTALT 42,1 % 40,7 % 40,4 % 38,0 % 38,1 %

EBITA2) 3)

Accessibility 10,2 7,6 11,7 16,0 12,1

Patient Handling 6,1 0,6 –3,8 –2,8 –0,2

Puls 1,8 1,5 2,2 3,8 3,9

Koncerngemensamma funktioner –5,4 –4,4 –9,7 –13,4 –14,1

TOTALT 12,7 5,4 0,3 3,7 1,7

ÖVRIGA SPECIFICERADE POSTER1)

Accessibility 0,6 1,3 6,7 1,0 0,7

Patient Handling 0,3 0,9 7,8 1,3 1,0

Puls 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0

Koncerngemensamma funktioner 1,1 1,6 3,3 7,6 6,6

TOTALT 2,0 3,9 18,4 9,9 8,3

Justerad EBITA2) 3) 

Accessibility 10,8 8,9 18,4 17,0 12,8

Patient Handling 6,4 1,5 4,0 –1,5 0,8

Puls 1,8 1,6 2,8 3,8 3,9

Koncerngemensamma funktioner –4,3 –2,7 –6,4 –5,8 –7,5

TOTALT 14,7 9,3 18,8 13,5 10,0

Tabellen fortsätter på nästa sida
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MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (oreviderat)

Justerad EBITA-marginal2) 3) 

Accessibility 12,1 % 10,2 % 10,6 % 10,2 % 8,3 %

Patient Handling 14,3 % 8,4 % 7,8 % –4,5 % 2,6 %

Puls 9,3 % 9,2 % 7,7 % 8,7 % 8,5 %

Koncerngemensamma funktioner – – – – –

TOTALT 9,5 % 7,6 % 7,2 % 5,5 % 4,3 %

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar per den 30 juni och för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt. 

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”. 

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”–Avstämningstabeller”.

I tabellen nedan presenteras en nedbrytning av Handicares intäkter per segment och geografi för perioden januari – juni 
2017 och 2016, samt för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, som baseras på information hämtad från Handicares 
löpande bokföring samt interna redovisnings- och operativa system.

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (oreviderat om inget annat anges)

INTÄKTER 

Accessibility

EU 82,3 79,6 157,5 149,2 133,7

USA 6,4 5,9 11,9 13,8 13,1

Övriga världen 1,2 1,3 4,9 4,7 6,9

Patient Handling

EU 12,9 12,9 23,6 24,0 23,9

USA 31,2 4,2 24,5 6,4 6,5

Övriga världen 0,5 0,4 2,5 3,0 1,0

Puls

EU 19,3 17,9 36,1 43,9 46,5

TOTALT1) 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

1) Från reviderade finansiella rapporter.
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UTVALDA NYCKELTAL

Vissa av nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal, dvs. nyckeltal som inte beräknas i enlighet med 
IFRS. Alternativa nyckeltal är inte substitut för nyckeltal som beräknas i enlighet med IFRS. Se ”Presentation av finansiell 
och annan information – Alternativa nyckeltal” för definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal. 

I tabellen nedan presenteras utvalda nyckeltal för perioden januari – juni 2017 och 2016, samt för räkenskapsåren 
2016, 2015 och 2014, som baseras på information hämtad från Handicares löpande bokföring samt interna redovisnings- 
och operativa system, inklusive Bolagets reviderade koncernredovisning med tillhörande noter för de datum och de 
perioder som anges och som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt.

MEUR (om inte annat anges)

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Intäkter1) 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

Organisk tillväxt2) 3) 6,0 % – 2,5 % 3,2 % –

Bruttoresultat2) 3) 64,8 49,7 105,3 93,3 88,3

Bruttomarginal (%)2) 3) 42,1 % 40,7 % 40,4 % 38,0 % 38,1 %

Justerad EBITDA2) 3) 16,5 11,0 22,3 16,9 13,6

Justerad EBITDA-marginal(%)2) 3) 10,7 % 9,0 % 8,5 % 6,9 % 5,9 %

EBITDA2) 3) 14,5 7,2 3,9 7,1 5,3

EBITDA-marginal (%)2) 3) 9,4 % 5,8 % 1,5 % 2,9 % 2,3 %

Justerad EBITA2) 3) 14,7 9,3 18,8 13,5 10,0

Justerad EBITA-marginal(%)2) 3) 9,5 % 7,6 % 7,2 % 5,5 % 4,3 %

EBITA2) 3) 12,7 5,4 0,4 3,7 1,7

EBITA-marginal (%)2) 3) 8,3 % 4,4 % 0,1 % 1,5 % 0,7 %

Rörelseresultat (EBIT)4) 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten2) 3) 5,8 7,3 16,8 17,3 5,4

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten  
% av EBITDA2) 3) 35,5 % 66,3 % 75,2 % 102,0 % 39,3 %

Soliditet2) 3) 22,2 % 22,0 % 20,6 % 24,9 % 23,8 %

Räntebärande nettoskuld / justerad EBITDA2) 3) 7,7 6,7 8,7 8,1 15,7

Nettorörelsekapital2) 3) 32,7 23,0 29,1 20,3 38,9

Antal anställda (periodens utgång)2) 1 192 914 1 156 917 1 150

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar per den 30 juni och för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt. 

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”. 

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se”–Avstämningstabeller”.
4)  Rörelseresultat (EBIT) definieras inte enligt IFRS, men presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar per och för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt i Bolagets 

oreviderade koncernredovisningar per och för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt.
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AVSTÄMNINGSTABELLER

Följande tabeller visar avstämning av de alternativa nyckeltal som används i detta Prospekt mot närmaste IFRS-nyckeltal. 
För ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av 
alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”.

Koncernens bruttoresultat och bruttomarginal

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Intäkter 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

Direkt material1) –71,2 –59,6 –127,0 –121,8 –113,8

Direkt arbete2) –12,8 –10,3 –21,4 –22,6 –21,6

Total frakt3) –5,1 –2,6 –7,1 –7,3 –7,9

Övrig intäkt 0,0 –0,1 –0,2 –0,4 –0,2

Bruttoresultat4) 64,8 49,8 105,3 93,3 88,3

Bruttomarginal (%)4) 42,1 % 40,7 % 40,4 % 38,0 % 38,1 %

1) Direkt material ingår i kostnadsraden varukostnader. Direkt material är inte ett IFRS-mått.
2) Direkt arbete ingår i kostnadsraden personalkostnader. Direkt arbete är inte ett IFRS-mått.
3)  Total frakt består av inkommande frakt och utgående frakt. Inkommande frakt ingår i kostnadsraden varukostnad. Utgående frakt ingår i kostnadsraden övriga externa kostnader. 

Total frakt är inte ett IFRS-mått.
4)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 

dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

Varukostnad för Koncernen

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Direkt material 71,2 59,6 127,0 121,8 113,8

Inkommande frakt 2,1 0,9 2,7 3,3 2,7

Omklassificering Mobility – – – –3,4 –3,9

Varukostnad 73,3 60,5 129,7 121,6 112,6
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Bruttoresultat och bruttomarginal per segment

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

ACCESSIBILITY 

Intäkter 89,8 86,8 174,2 167,7 153,7

Direkt material1) –40,7 –40,0 –80,7 –78,0 –72,4

Direkt arbete2) –10,1 –9,9 –19,1 –19,4 –19,1

Total frakt3) –2,7 –1,5 –4,3 –3,8 –4,2

Bruttoresultat4) 36,4 35,3 70,2 66,4 57,9

Bruttomarginal (%)4) 40,5 % 40,7 % 40,3 % 39,6 % 37,7 %

PATIENT HANDLING

Intäkter 44,7 17,5 50,5 33,4 31,4

Direkt material1) –17,7 –8,2 –22,9 –16,5 –13,1

Direkt arbete2) –2,7 –0,5 –2,4 –1,8 –1,6

Total frakt3) –1,6 –0,6 –2,0 –2,0 –1,5

Bruttoresultat4) 22,6 8,2 23,2 13,1 15,2

Bruttomarginal (%)4) 50,7 % 46,9 % 45,9 % 39,3 % 48,4 %

PULS

Intäkter 19,3 17,9 36,1 43,9 46,5

Direkt material1) –12,8 –11,4 –23,4 –27,3 –28,2

Direkt arbete2) 0,0 0,0 0,0 –1,3 –1,6

Total frakt3) –0,8 –0,4 –0,8 –1,4 –2,2

Bruttoresultat4) 5,7 6,1 11,9 13,9 14,5

Bruttomarginal (%)4) 29,7 % 34,2 % 32,9 % 31,6 % 31,2 %

1) Direkt material ingår i kostnadsraden varukostnader. Direkt material är inte ett IFRS-mått.
2) Direkt arbete ingår i kostnadsraden personalkostnader. Direkt arbete är inte ett IFRS-mått.
3)  Total frakt består av inkommande frakt och utgående frakt. Inkommande frakt ingår i kostnadsraden varukostnad. Utgående frakt ingår i kostnadsraden övriga externa kostnader. 

Total frakt är inte ett IFRS-mått.
4)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 

dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

Koncernens EBITDA, EBITDA-marginal, EBITA, EBITA-marginal och EBITA-marginal 

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

EBIT 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar 2,5 1,3 3,5 26,4 1,8

EBITA1) 12,7 5,4 0,4 3,7 1,7

EBITA-marginal (%)1) 8,3 % 4,4 % 0,1 % 1,5 % 0,7 %

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1,8 1,8 3,5 3,4 3,6

EBITDA1) 14,5 7,2 3,9 7,1 5,3

EBITDA-marginal (%)1) 9,4 % 5,8 % 1,5 % 2,9 % 2,3 %

1)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.
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Koncernens justerade EBITDA, justerade EBITDA-marginal, justerade EBITA och justerade EBITA-marginal 

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

EBIT 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar 2,5 1,3 3,5 26,4 1,8

Övriga specificerade poster1) 2,0 3,9 18,4 9,9 8,3

 Transaktionskostnader 0,1 0,1 4,0 1,9 0,8

 Integrationskostnader 0,3 0,8 3,6 1,4 1,0

 Omstruktureringskostnader 1,6 1,8 5,4 6,0 6,5

 Kostnader för börsnoteringen – 0,8 1,2 – –

 Kostnader för återkallelse – 0,0 3,1 – –

 Mobility-kostnader – – 0,3 0,6 –

 Övriga effektivitetsprojekt 0,0 0,2 0,9 0,0 –

Justerad EBITA2) 14,7 9,3 18,8 13,5 10,0

Justerad EBITA-marginal (%)2) 9,5 % 7,6 % 7,2 % 5,5 % 4,3 %

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1,8 1,8 3,5 3,4 3,6

Justerad EBITDA2) 16,4 11,0 22,3 16,9 13,6

Justerad EBITDA-marginal (%)2) 10,7 % 9,0 % 8,5 % 6,9 % 5,9 %

1) För detaljerad information om övriga specificerade poster, se ”Operationell och finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar jämförbarheten”.
2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 

dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

EBITA och EBITA-marginal per segment

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

ACCESSIBILITY

Rörelseresultat (EBIT) 9,2 7,0 9,9 15,1 11,7

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 1,0 0,6 1,8 1,0 0,4

EBITA1) 10,2 7,6 11,7 16,0 12,1

EBITA-marginal (%)1) 11,4 % 8,8 % 6,7 % 9,6 % 7,9 %

PATIENT HANDLING

EBIT 5,0 0,2 –5,2 –16,1 –0,8

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 1,1 0,4 1,3 13,3 0,6

EBITA1) 6,1 0,6 –3,8 –2,8 –0,2

EBITA-marginal (%)1) 13,6 % 3,4 % –7,6 % –8,4 % –0,5 %

PULS

Rörelseresultat (EBIT) 1,7 1,5 2,1 3,7 3,8

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

EBITA1) 1,8 1,5 2,0 3,6 3,7

EBITA-marginal (%)1) 9,3 % 8,6 % 5,4 % 8,2 % 8,0 %

1)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.
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Justerad EBITA och justerad EBITA-marginal per segment

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

ACCESSIBILITY

Rörelseresultat (EBIT) 9,2 7,0 9,9 15,1 11,7

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 1,0 0,6 1,8 1,0 0,4

Övriga specificerade poster1) 0,6 1,3 6,7 1,0 0,7

 Transaktionskostnader – – – – –

 Integrationskostnader 0,0 0,8 1,2 0,2 –

 Omstruktureringskostnader 0,6 0,5 0,9 0,4 0,7

 Kostnader för börsnoteringen – – – – –

 Kostnader för återkallelse – 0,0 3,0 – –

 Mobility-kostnader – – – – –

 Övriga effektivitetsprojekt – – 1,6 0,3 –

Justerad EBITA2) 10,8 8,9 18,4 17,0 12,8

Justerad EBITA-marginal (%)2) 12,1 % 10,2 % 10,6 % 10,2 % 8,3 %

PATIENT HANDLING

Rörelseresultat (EBIT) 5,0 0,2 –5,2 –16,1 –0,8

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 1,1 0,4 1,3 13,3 0,6

Övriga specificerade poster1) 0,3 0,9 7,8 1,3 1,0

 Transaktionskostnader – 0,0 3,5 – –

 Integrationskostnader 0,3 0,1 1,6 0,6 –

 Omstruktureringskostnader 0,0 0,7 1,4 0,7 1,0

 Kostnader för börsnoteringen – – – – –

 Kostnader för återkallelse – – 0,0 – –

 Mobility-kostnader – – – – –

 Övriga effektivitetsprojekt 0,0 0,1 1,2 0,0 –

Justerad EBITA2) 6,4 1,5 4,0 –1,5 0,8

Justerad EBITA-marginal (%)2) 14,3 % 8,4 % 7,8 % –4,5 % 2,6 %

PULS

Rörelseresultat (EBIT) 1,7 1,5 2,1 3,7 3,8

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Övriga specificerade poster1) – 0,1 0,6 – –

 Transaktionskostnader – – – – –

 Integrationskostnader – – – – –

 Omstruktureringskostnader – 0,0 0,1 – –

 Kostnader för börsnoteringen – – – – –

 Kostnader för återkallelse – – – – –

 Mobility-kostnader – – – – –

 Övriga effektivitetsprojekt – 0,1 0,5 – –

Justerad EBITA2) 1,8 1,6 2,8 3,8 3,9

Justerad EBITA-marginal (%)2) 9,3 % 9,2 % 7,7 % 8,7 % 8,5 %

1) För detaljerad information om övriga specificerade poster, se ”Operationell och finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar jämförbarheten”.
2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 

dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.
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Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten och justerat kassaflöde från den löpande verksamheten i 
procent av justerad EBITDA för Koncernen

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,5 4,8 0,0 12,6 6,8

Skatt (kassapåverkande) 0,5 1,0 0,7 0,0 1,1

Räntor och kostnader (kassapåverkande) –7,7 –5,9 –12,9 –17,8 –22,0

Netto finanskostnader 7,7 9,5 16,1 16,7 26,3

Övriga icke kassaflödesgenererande poster 0,5 –2,2 –0,1 12,6 –1,9

Avvecklade verksamheter 0,0 0,0 0,0 –17,1 –5,0

Transaktionskostnader 0,1 0,1 4,0 1,9 0,8

Integrationskostnader 0,3 0,8 3,6 1,4 1,0

Omstruktureringskostnader 1,6 1,8 5,4 6,0 6,5

Kostnader för börsnoteringen – 0,8 1,2 – –

Kostnader för återkallelse – 0,0 3,1 – –

Mobility-kostnader – – 0,3 0,6 –

Övriga effektivitetsprojekt 0,0 0,2 0,9 0,0 –

Justerad EBITDA1) 16,4 11,0 22,3 16,9 13,6

Förändringar i nettorörelsekapital –7,2 –0,3 5,6 9,0 0,3

Investeringar (capex)2) –3,5 –3,6 –11,4 –9,6 –9,0

Avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,3 1,0 0,4

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten 5,8 7,3 16,8 17,3 5,4

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten 
% av justerad EBITDA1) 3) 35,5 % 66,3 % 75,2 % 102,0 % 39,3 %

1)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

2) För en avstämning av investeringar mot närmaste IFRS-nyckeltal, se”– Investeringar (capex) för Koncernen”.
3)  För en avstämning av justerad EBITDA mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”– Koncernens justerade EBITDA, justerade EBITDA-marginal, justerade EBITA och justerade 

EBITA-marginal”.
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Organisk tillväxt för Koncernen

MEUR

Januari – juni

2017 2016

(oreviderat)

Intäkter 153,9 122,3

Förvärv och avyttringar1) –26,8 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 127,1 122,3

Valutakurseffekter – –2,4

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 127,1 119,9

Organisk tillväxt2) 6,0 % –

1)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 
finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”. 

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.

MEUR

Helåret

2016 2015

(oreviderat om inget 
annat anges)

Intäkter1) 261,0 245,3

Förvärv och avyttringar2) –20,1 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 240,9 245,3

Valutakurseffekter – –10,4

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 240,9 234,9

Organisk tillväxt3) 2,5 % 3,2 %

1)  Från reviderade finansiella rapporter.
2)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 

finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”. 

3)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.

MEUR

Helåret

2015 2014

(oreviderat om inget 
annat anges)

Intäkter1) 245,3 231,8

Förvärv och avyttringar2) 0,0 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 245,3 231,8

Valutakurseffekter – 5,9

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 245,3 237,7

Organisk tillväxt3) 3,2 % –

1)  Från reviderade finansiella rapporter.
2)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 

finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”. 

3)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.

Organisk tillväxt per segment

MEUR

Januari – juni

2017 2016

(oreviderat)

ACCESSIBILITY

Intäkter 89,9 86,8

Förvärv och avyttringar1) 0,0 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 89,9 86,8

Valutakurseffekter – –2,6

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 89,9 84,2

Organisk tillväxt2) 6,8 % –

PATIENT HANDLING

Intäkter 44,7 17,5

Förvärv och avyttringar1) –26,8 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 17,9 17,5

Valutakurseffekter – –0,3

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 17,9 17,2

Organisk tillväxt2) 3,7 % –

PULS

Intäkter 19,3 17,9

Förvärv och avyttringar1) 0,0 0,0

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 19,3 17,9

Valutakurseffekter – 0,5

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 19,3 18,4

Organisk tillväxt2) 5,3 % –

1)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 
finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”.

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.
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forts. Organisk tillväxt per segment

MEUR

Helåret

2016 2015

(oreviderat om inget 
annat anges)

ACCESSIBILITY

Intäkter1) 174,2 167,7

Förvärv och avyttringar2) –4,6 –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 169,6 167,7

Valutakurseffekter – –7,9

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 169,6 159,8

Organisk tillväxt3) 6,2 % 4,0 %

PATIENT HANDLING

Intäkter1) 50,5 33,4

Förvärv och avyttringar2) –15,6 –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 35,0 33,4

Valutakurseffekter – –0,9

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 35,0 32,5

Organisk tillväxt3) 7,7 % 2,3 %

PULS

Intäkter1) 36,1 43,9

Förvärv och avyttringar2) – –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 36,1 43,9

Valutakurseffekter – –1,6

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 36,1 42,4

Organisk tillväxt3) –14,8 % 0,5 %

1)  Från reviderade finansiella rapporter.
2)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 

finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”. 

3)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.

MEUR

Helåret

2015 2014

(oreviderat om inget 
annat anges)

ACCESSIBILITY

Intäkter1) 167,7 153,7

Förvärv och avyttringar2) – –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 167,7 153,7

Valutakurseffekter – 7,5

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 167,7 161,2

Organisk tillväxt3) 4,0 % –

PATIENT HANDLING

Intäkter1) 33,4 31,4

Förvärv och avyttringar2) – –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 33,4 31,4

Valutakurseffekter – 1,2

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 33,4 32,6

Organisk tillväxt3) 2,3 % –

PULS

Intäkter1) 43,9 46,5

Förvärv och avyttringar2) – –

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar 43,9 46,5

Valutakurseffekter – –2,8

Intäkter exkl. förvärv och avyttringar och 
valutakurseffekter 43,9 43,7

Organisk tillväxt3) 0,5 % –

1)  Från reviderade finansiella rapporter.
2)  För mer information om Handicares förvärv och avyttringar, se ”Operationell och 

finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar”. 

3)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal 
är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare 
information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till 
användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan 
information – Alternativa nyckeltal”.
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Investeringar (capex) för Koncernen

MEUR

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3,5 3,6 11,4 9,6 9,0

Varav hänförligt till avyttringen av Mobility-verksamheten – – – –1,7 –2,1

Investeringar 3,5 3,6 11,4 7,9 6,9

Underhållsinvesteringar1) 2,7 1,9 5,8 4,8 4,1

Expansionsinvesteringar1) 0,8 1,6 5,6 3,1 2,8

Investeringar 3,5 3,6 11,4 7,9 6,9

1)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

Räntebärande nettoskuld och räntebärande nettoskuld i procent av justerad EBITDA för Koncernen

MEUR

Per den 30 juni Per den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Övriga långfristiga skulder (Räntebärande långfristiga lån) 216,2 176,9 223,1 173,1 222,1

Aktieägarlån1) –77,7 –72,6 –77,9 –66,9 –64,8

Räntebärande lån 138,5 104,3 145,2 106,3 157,4

Upplåning (Räntebärande kortfristiga lån) 9,0 8,0 8,0 12,9 12,4

Finansiell leasing och annan skuld (Räntebärande) 1,4 0,3 1,4 0,2 0,7

Avsättningar för pensioner (Räntebärande) 0,7 1,1 0,8 1,0 2,6

Långfristiga fordringar (Säljrevers för lån) –34,5 –31,9 –33,2 –30,6 0,0

Likvida medel –6,2 –9,9 –6,7 –18,9 –23,7

Räntebärande nettoskuld 109,0 71,9 115,5 70,8 149,4

Räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA2) 7,7 6,7 8,7 8,1 15,7

1) Aktieägarlån är exkluderade från räntebärande nettoskuld.
2)  För en avstämning av justerad EBITDA mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller – Koncernens justerade EBITDA, justerade 

EBITDA-marginal, justerade EBITA och justerade EBITA-marginal”.
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Soliditet och nettorörelsekapital

MEUR

Per den 30 juni Per den 31 december

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat)
(från reviderade finansiella rapporter  

om inget annat anges)

Summa eget kapital 81,8 66,5 77,9 77,7 92,0

Summa tillgångar 368,5 301,7 379,0 312,5 387,1

Soliditet1) 22,2 % 22,0 % 20,6 % 24,9 % 23,8 %

Varulager 36,1 27,6 36,5 30,1 45,6

Kundfordringar 41,6 29,0 44,3 27,5 38,8

Aktuella skattefordringar 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0

Övriga fordringar 4,1 6,1 3,4 5,8 3,9

Leverantörsskulder –26,7 –23,3 –29,6 –25,9 –30,7

Aktuella skatteskulder – – – – –

Övriga kortfristiga skulder –2,0 –0,7 –0,8 –1,4 –3,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –22,1 –17,4 –26,5 –15,7 –15,1

Nettorörelsekapital1) 32,7 23,0 29,1 20,3 38,9

Nettorörelsekapital/intäkter1) 21,3 % 18,8 % 11,2 % 8,3 % 16,8 %

1)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa 
nyckeltal”.

KVARTALSDATA FÖR 2015–2017

I tabellen nedan presenteras utvald oreviderad finansiell information för varje kvartal under räkenskapsåren 2016 och 
2015, samt under perioden januari – juni 2017, som har hämtats från Handicares löpande bokföring samt interna redovis-
nings- och operativa system, inklusive Bolagets oreviderade koncernredovisning för perioden januari – juni 2017, med 
jämförelsesiffror för perioden januari – juni 2016, som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt. Se även ”Presenta-
tion av finansiell och annan information – Finansiell kvartalsinformation”.

MEUR

Kv1 
20171)

Kv2 
20171)

Kv1 
20161)

Kv2 
20161)

Kv3 
20162)

Kv4 
20162)

Kv1 
20152)

Kv2 
20152)

Kv3 
20152)

Kv4 
20152)

(oreviderat) (oreviderat) (oreviderat)

Intäkter 78,2 75,7 60,4 61,9 62,0 76,7 58,9 62,0 60,9 63,6

Varukostnad –37,5 –35,8 –29,5 –31,0 –28,3 –40,9 –28,5 –29,6 –29,5 –34,1

Ersättningar till anställda –19,2 –19,4 –15,3 –15,0 –16,1 –17,3 –16,9 –17,9 –16,8 –12,5

Övriga externa kostnader –13,3 –12,2 –10,4 –10,0 –12,2 –12,7 –9,1 –9,8 –10,0 –13,8

Avskrivningar- och 
nedskrivningar –2,3 –2,0 –1,5 –1,5 –1,7 –2,3 –1,3 –1,3 –1,6 –25,6

Övriga specificerade poster3) –0,8 –1,2 –1,6 –2,3 –1,7 –12,8 –1,2 –0,7 –2,5 –5,4

Rörelseresultat (EBIT) 5,1 5,1 2,0 2,1 2,0 –9,4 2,0 2,6 0,5 –27,8

Finansiellt, netto –3,8 –3,9 –5,6 –4,0 –3,8 –2,7 –3,9 –5,1 –4,2 –3,5

Resultat före skatt 1,3 1,2 –3,5 –1,9 –1,8 –12,1 –1,9 –2,5 –3,7 –31,3

Skatt 0,1 0,0 –0,6 –0,6 –1,0 2,3 –0,3 –0,5 1,6 –0,9

Resultat före skatt från 
kvarvarande verksamheter 1,4 1,2 –4,1 –2,5 –2,8 –9,8 –2,1 –3,0 –2,1 –32,2

1) Hämtat från Bolagets oreviderade koncernredovisning för perioden januari – juni 2017, med jämförelsesiffror för perioden januari – juni 2016.
2) Hämtat från Handicares löpande bokföring samt interna redovisnings- och operativa system.
3) För detaljerad information om övriga specificerade poster, se ”Operationell och finansiell översikt – Viktiga faktorer som påverkar jämförbarheten”.
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Handicare har upprättat proformaresultaträkningar för perioden 1 januari till 31 december 2016 samt 
1 januari till 30 juni 2017 i syfte att visa den hypotetiska påverkan som (i) Handicares rörelseförvärv av 
Prism Medical, som genomfördes per den 1 september 2016, skulle kunna ha haft på Handicares 
resultat för 2016 om detta förvärv genomförts den 1 januari 2016, samt (ii) Handicares avyttring av 
BD-verksamheten, som genomfördes per den 1 augusti 2017, skulle kunna ha haft på Handicares 
resultat för 2016 och perioden januari – juni 2017 om denna avyttring genomförts den 1 januari 2016 
respektive den 1 januari 2017. Den upprättade proformaredovisningen visar även den hypotetiska 
påverkan på Handicares balansräkning per 30 juni 2017 som avyttringen av BD-verksamheten skulle 
kunna ha haft om denna avyttring genomförts den 30 juni 2017. 

Förvärvet och avyttringen som ingår i proformaredovisningen är de som Bolaget har genomfört per 
januari 2016 och framåt. Prism Medical redovisas inom affärsområde (rörelsesegment) Patient Handling 
och BD-verksamheten redovisas inom affärsområde (rörelsesegment) Puls. 

Proformaredovisningen är upprättad enligt IFRS och Bolagets revisor har avgett en rapport avseende 
proformaredovisningen. Proformaredovisningen illustrerar en hypotetisk situation och reflekterar nöd-
vändigtvis inte Handicares verkliga resultat från verksamheten som om förvärvet av Prism Medical samt 
avyttringen av BD-verksamheten hade genomförts vid en tidigare tidpunkt. Proformaredovisningen ska 
inte anses vara en indikation på Handicares resultat för någon framtida period. 

Denna ej reviderade proformaredovisning har endast till syfte att användas i samband med Erbjudan-
det i Sverige och upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm samt andra reglerade marknader 
inom Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, på sätt som anges i Pro-
spektet godkänt av den svenska Finansinspektionen. 

Informationen är inte upprättad i enlighet med SEC Regulation S-X eller några andra standarder eller 
praxis allmänt accepterade i USA. Hade aktierna registrerats under U.S. Securities Act skulle proforma-
redovisningen ha utformats annorlunda eller tagits bort ur Prospektet. 

Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. 

BAKGRUND

Förvärv av Prism Medical
Den 1 september 2016 förvärvade Handicare samtliga 
aktier i Prism Medical som ett led i sin tillväxtstrategi. 
Prism Medicals verksamhet omfattar tillverkning och 
försäljning av tak- och mobila lyftar och andra hjälpmedel 
för sjukhus och vårdinrättningar. Förvärvet stärkte 
Handicares position på den snabbväxande nordameri-
kanska marknaden vilken är en viktig del i Handicares 
strategi. Den totala köpeskillingen uppgick till 48,0 
miljoner euro. Inget avtal om tilläggsköpeskilling finns. 
Förvärvet finansierades genom externa lån, kapitaltillskott 
och likvida medel. 

Detta förvärv har redovisningsmässigt hanterats som 
förvärv av rörelse. Enligt förvärvsavtalet övergår ägande-
rätten till Handicare på tillträdesdagen och Prism Medical 
har därmed konsoliderats i Handicares koncernredovis-

ning per tillträdesdagen den 1 september 2016. Detta är 
också i linje med koncernledningens bedömningar 
baserat på IFRS.

Avyttring av BD-verksamheten
BD-verksamheten var en verksamhet inom Puls och var 
en distributör av medicinsk utrustning från leverantören 
Becton Dickinson. BD-verksamheten har avyttrats till 
Cidron Liberty Systems Limited (kontrollerat av Nordic 
Capital Fund VII, Handicares huvudägare) med tillträdes-
dag den 1 augusti 2017. Köpeskillingen uppgick till 109 
miljoner NOK (cirka 11,4 miljoner euro baserat på NOK/
EUR-kursen den 30 juni 2017). Inget avtal om tilläggs-
köpeskilling finns. Köpeskillingen kommer att regleras 
genom ett eftergivande av Cidron Liberty Systems 
Limiteds aktie ägarlån till Handicare med ett belopp 
motsvarande köpeskillingen. 

Proforma
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GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNING

Redovisningsprinciper
Proformaredovisningen är upprättad i enlighet med 
Handicares redovisningsprinciper under IFRS, vilka 
beskrivs i Handicares årsredovisning för 2016. 

Prism Medical tillämpar också IFRS och vid upprät-
tandet av proformaredovisningen har en analys gjorts av 
skillnader i tillämpning av IFRS mellan Handicare och 
Prism Medical. Resultatet av analysen presenteras under 
”– Proformajusteringar” nedan. 

BD-verksamheten tillämpar IFRS och vid upprättan-
det av proformaredovisningen har en analys gjorts av 
skillnader i tillämpning av IFRS mellan Handicare och 
BD-verksamhetens interna resultat- och balansrapporter. 
Resultatet av analysen presenteras under ”– Proformajus-
teringar” nedan. 

Inga proformajusteringar har beaktats avseende 
synergieffekter, transaktionskostnader eller 
integrationskostnader.

Underlag
De underlag som ligger till grund för proformaredovis-
ningen är hämtade ur: 

 • Handicare: Reviderad koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2016 som upprättats enligt IFRS samt 
översiktligt granskad delårsrapport per den 30 juni 
och för perioden januari – juni 2017 som upprättats 
enligt IAS 34. 

 • Prism Medical: Oreviderade interna rapporter för 
perioden 1 januari – 31 augusti 2016. De interna 
rapporterna har upprättats enligt IFRS. 

 • BD-verksamheten: Oreviderade interna rapporter för 
perioden 1 januari – 31 december 2016 respektive 
1 januari – 30 juni 2017. De interna rapporterna har 
upprättats enligt IFRS.

Utländsk valuta
Prism Medical har både USD och CAD som funktionella 
valutor. De interna rapporterna för Prism Medical som 
ligger till grund för proformaresultaträkningen har räknats 
om till euro baserat på månatliga genomsnittskurser för 
EUR/USD respektive EUR/CAD.

BD-verksamhetens presentationsvaluta och funktio-
nella valuta är NOK. De interna rapporterna som ligger 
till grund för proformaresultaträkningen och proforma-
rapporten över finansiell ställning har räknats om från 
presentationsvalutan NOK till euro baserat på månatliga 
genomsnittskurser för EUR/NOK respektive kursen per 
balansdagen den 30 juni 2017. 

Samtliga valutakurser som har använts för omräkning 
till euro är baserade på motsvarande valutakurser i 
Handicares konsolideringssystem vika i sin tur är 
hämtade från norska Riksbanken.

ANTAGANDEN FÖR PROFORMA

Följande antaganden har gjorts vid upprättandet av 
proformaredovisningen. 

Prism Medical
Slutlig förvärvsanalys
Effekterna av förvärvet av Prism Medical är beräknade 
med utgångspunkt i den slutliga förvärvsanalysen 
(allokering av köpeskilling), vilken beskrivs i Handicares 
årsredovisning för 2016. 

Finansiering av förvärv
Prism Medical finansierades genom upptagande av lån 
om 40,3 miljoner euro (denominerat i CAD respektive 
NOK), och eget kapital. Lånet upptogs i samband med 
förvärvet och samtliga befintliga lån i Prism Medical 
återbetalades i samband med förvärvet. 

I proformaredovisningen har förvärvslånet antagits 
gälla för finansieringen från den 1 januari 2016 och den 
förlängda låneperiodens ränta och valutaeffekt hanteras 
som en förvärvsrelaterad justering i proformaresultaträk-
ningen. På motsvarande sätt har räntan på Prism 
Medicals befintliga finansiering från 1 januari 2016 till 31 
augusti 2016 eliminerats i proformaresultaträkningen.

Finansieringen genom eget kapital har ingen påverkan 
på resultaträkningen.
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BD-verksamheten
Principer för upprättande av BD-verksamhetens 
proformaresultaträkning

 • Intäkter är baserade på interna rapporter. 

 • Varukostnader är baserade på interna rapporter per 
avdelning (terapiområde). I de fåtal avdelningar 
(terapiområden) som innehåller försäljning av både 
BD-verksamhetens produkter och övriga produkter 
har varukostnader fördelats baserat på omsättning. 

 • Personalkostnader är allokerad baserat på den 
relativa lönekostnaden för anställda som hör till 
BD-verksamheten respektive Puls kvarvarande 
verksamhet.

 • Av- och nedskrivningar på förbättringar av hyrda 
lokaler är fördelade i sin helhet till BD-verksamheten 
då BD-verksamheten ska utnyttja nuvarande lokaler. 
Puls kvarvarande verksamhet flyttas till Handicares 
övriga lokaler. Av- och nedskrivningar på inventarier 
och kontorsutrustning är fördelade baserat på 
omsättning då detta ger en rimlig fördelning. Av- och 
nedskrivningar av inkråmsgoodwill är fördelade i sin 
helhet till Puls kvarvarande verksamhet då denna 
goodwill inte är relaterad till BD-verksamheten. 

 • Övriga specificerade poster är allokerade i sin helhet 
på kvarvarande verksamhet. Detta då de projekt som 
drivit dessa kostnader i huvudsak påverkar den 
kvarvarande verksamheten. 

 • Koncerngemensamma kostnader har i sin helhet 
fördelats till den kvarvarande verksamheten då 
BD-verksamheten kommer ägas av ett bolag utanför 
Koncernen. 

 • Finansiella intäkter och kostnader är allokerad i sin 
helhet till kvarvarande verksamhet. Detta då finan-
siella skulder i sin helhet ligger kvar i den kvarvarande 
verksamheten. Ingen ränta på likvida medel alloke-
rade till BD-verksamheten har beaktats då de med 
dagens ränteläge bedöms vara ej väsentliga för 
proformaredovisningen. 

 • BD-verksamhetens resultat har inte belastats med 
någon skatt då den legala enheten Puls AS (i vilken 
BD-verksamheten ingår) inte var i skatteposition 2016 
eller 2017.

Principer för upprättande av BD-verksamhetens 
proformarapport över finansiell ställning

 • Goodwill (på Koncernnivå) allokeras baserat på de 
relativa värdena i BD-verksamheten respektive Puls. 

 • Inventarier och kontorsutrustning allokeras i sin helhet 
till BD-verksamheten då dessa tillgångar ingår i 
transaktionen.

 • Lager har fördelats baserat på interna och externa 
lagerrapporter per avdelning (externa lagerrapporter 
kommer från logistikoperatören DSV).

 • Likvida medel fördelas i enlighet med förvärvsavtalet.

Köpeskilling
Köpeskillingen för BD-verksamheten uppgick till 109 
miljoner NOK (11,4 miljoner euro baserat på valutakursen 
för NOK/EUR per den 30 juni 2017). Köpeskillingen 
betalades genom en minskning av Cidron Liberty 
Systems Limiteds aktieägarlån till Handicare med ett 
belopp motsvarande köpeskillingen. I proformaräken-
skaperna har återbetalningen av aktieägarlånet antagits 
gälla för finansieringen per den 1 januari 2016 respektive 
den 1 januari 2017. Ränte- och valutaeffekterna av 
aktieägarlånet behandlas som en förvärvsrelaterad 
justering i proformaresultaträkningen. 

PROFORMAJUSTERINGAR

Prism Medical
Justeringar för skillnader i redovisningsprinciper
Handicare har gjort en analys av huruvida det föreligger 
någon väsentlig skillnad mellan de redovisningsprinciper 
Handicare tillämpar och de som Prism Medical tillämpar 
enligt IFRS. De skillnader som identifierats inkluderar 
värdering av lager och kundfordringar. Prism Medicals 
reviderade balansräkning per den 31 december 2016 är 
upprättad enligt Handicares redovisningsprinciper och 
justering av värdering ingår därmed redan i Handicares 
redovisning för 2016. Därmed behövs ingen proforma-
justering göras med hänsyn till ovan nämnda skillnader.
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Förvärvsrelaterade justeringar

 • Transaktioner: Det fanns inga transaktioner mellan 
Handicare och Prism Medical före den 1 september 
2016. 

 • Förvärvade tillgångar: Samtliga förvärvade tillgångar 
har värderats till verkligt värde per den 1 september 
2016. Avskrivningar baserat på verkligt värde från 
1 januari till förvärvstidpunkten, har justerats för i 
proformaresultaträkningen. På motsvarande sätt har 
avskrivningar på bokfört värde från den 1 januari 2016 
till den 31 augusti 2016 eliminerats i proforma- 
resultaträkningen.

 • Finansiering: Prism Medical finansierades genom 
upptagande av lån om 40,3 miljoner euro (denomine-
rat i CAD respektive NOK). Lånet upptogs i samband 
med förvärvet och samtliga befintliga lån i Prism 
Medical återbetalades i samband med förvärvet. 
I proformaredovisningen har förvärvslånet antagits 
gälla för finansieringen från den 1 januari 2016 och 
den förlängda låneperiodens ränta och valutaeffekt 
hanteras som en förvärvsrelaterad justering i profor-
maresultaträkningen. På motsvarande sätt har räntan 
på Prism Medicals befintliga finansiering från den 
1 januari 2016 till den 31 augusti 2016 eliminerats i 
proformaresultaträkningen.

Skatteeffekt på justeringar
Skatteeffekt har beaktats på samtliga justeringar som 
bedömts vara skattemässigt avdragsgilla eller skatteplik-
tiga i proformaredovisningen. Beräknad skatteeffekt kan 
skilja sig från faktisk skatteeffekt när transaktionen 
genomförs. Skatteeffekt har beräknats baserat på en 
skattesats om 33,3 procent vilket är genomsnittligt 
skattesats (vägd skattesats i USA och Kanada, vilka är 
de två länder i vilka Prism Medical beskattas) i Prism 
Medical.

BD-verksamheten
Justeringar för skillnader i redovisningsprinciper
Handicare har gjort en analys av huruvida det föreligger 
någon väsentlig skillnad i tillämpning mellan de redovis-
ningsprinciper Handicare tillämpar och de som BD-verk-
samheten (Puls) tillämpar i sin interna rapportering till 
Bolaget enligt IFRS. Vid denna genomgång har inga 
väsentliga skillnader noterats. Därmed behövs ingen 
proformajustering göras med hänsyn till ovan nämnda.

Avyttringsrelaterade justeringar

 • Transaktioner: Det fanns inga transaktioner mellan 
Handicare och BD-verksamheten (Puls) under 2016 
eller 2017 med undantag för allokering av kostnader 
för koncerngemensamma funktioner. Som beskrivits 
ovan fördelades dessa i sin helhet till den kvarvarande 
verksamheten.

 • Köpeskilling: Köpeskillingen för BD-verksamheten 
uppgick till 109 miljoner NOK (11,4 miljoner euro 
baserat på valutakursen för NOK/EUR per den 30 juni 
2017). Köpeskillingen betalades genom en minskning 
av Cidron Liberty Systems Limiteds aktieägarlån till 
Handicare med ett belopp motsvarande köpeskil-
lingen. I proformaräkenskaperna har återbetalningen 
av aktieägarlånet antagits gälla för finansieringen per 
den 1 januari 2016 respektive den 1 januari 2017. 
Ränte- och valutaeffekterna av aktieägarlånet 
behandlas som en förvärvsrelaterad justering i 
proformaresultaträkningen. 

 • Kapitalvinst: Baserat på köpeskilling för BD-verk-
samheten om 11,4 miljoner euro respektive 12,1 
miljoner euro (109 miljoner NOK omräknat till NOK 
genom att använda valutakursen för NOK/EUR under 
januari 2016 respektive januari 2017) och koncern-
mässigt värde på eget kapital i den avyttrade verk-
samheten om 11,0 miljoner euro respektive 11,7 
miljoner euro har reavinst före skatt beräknats uppgå 
till 0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår till 
9,0 miljoner euro respektive 9,6 miljoner euro då 
Koncern-goodwill inte är skattemässigt avdragsgillt. 
Efter avdrag för skatt om 25 respektive 24 procent 
(bolagsskatt i Norge under 2016 respektive 2017) har 
reaförlust efter skatt beräknats till 1,9 miljoner euro.

Skatteffekt på justeringar
Skatteeffekt har beaktats på samtliga justeringar som 
bedömts vara skattemässigt avdragsgilla eller skatteplik-
tiga i proformaredovisningen. Beräknad skatteeffekt kan 
skilja sig från faktisk skatteeffekt när transaktionen 
genomförs. Skatteeffekt har beräknats baserat på en 
skattesats om 25 procent för räkenskapsåret 2016 och 
24 procent för perioden januari – juni 2017, vilket är 
respektive bolagsskattesats i Norge för 2016 och 2017. 
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PROFORMARESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

MEUR

Handicare 
160101-161231 

Reviderat 
IFRS

Prism Medical 
160101-160831 

Ej reviderat 
IFRS

BD-
verksamheten 

160101-161231 
Ej reviderat 

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma 
resultaträkning 

Ej reviderat

Rörelsens intäkter

Intäkter 261,0 29,8 –16,3  274,5

Rörelsens kostnader

Varukostnader –129,7 –10,8 10,5  –129,9

Personalkostnader –63,7 –9,2 2,3  –70,6

Av- och nedskrivningar –7,0 –1,6 0,0 0,4 A –8,3

Övriga externa kostnader –45,3 –6,5 1,7  –50,1

Övriga specificerade poster –18,4 –2,5 0,0 0,4 B –20,5

Rörelseresultat (EBIT) –3,2 –0,7 –1,8 0,7  –5,0

Finansiella intäkter 57,2 0,0 0,0 57,2

Finansiella kostnader –73,3 –0,2 0,0 –0,8 C, D –74,3

Resultat efter finansiella poster –19,3 –0,9 –1,8 0,0  –22,0

Skattekostnad 0,0 –0,4 0,0 21,0 A, B, C, D 20,6

Årets resultat efter skatt –19,3 –1,3 –1,8 20,9  –1,4

Noter till proformaresultaträkningen 1 januari – 31 december 2016

(A) I förvärvsanalysen för Prism Medical identifierades följande immateriella tillgångar: (i) varumärken, (ii) teknologi, (iii) 
kundkontrakt/kundrelationer samt (iv) goodwill. Avskrivningen på dessa tillgångar, förutom goodwill som inte skrivs av, 
sker linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Den bedömda ekonomiska livslängden uppgår till 10 år (varumär-
ken) respektive 5 år (teknologi och kundkontrakt/kundrelationer). Avskrivningarna (baserat på verkligt värde) från den 1 
januari till förvärvstidpunkten justeras för i proformaresultaträkningen och uppgår till 1.3 miljoner euro. På motsvarande 
sätt elimineras redovisade avskrivningar (baserat på bokfört värde), vilka uppgår till 1,7 miljoner euro. Nettoeffekten i 
proformeringen är 0,4 miljoner euro med en skatteeffekt om 0,1 miljoner euro. Proformajusteringen har bestående effekt. 

    Nedan sammanfattas bokfört värde (per den 1 januari 2016) på immateriella tillgångar i Prism Medical, avskrivningstid 
samt avskrivning. Vidare sammanfattas i förvärvsanalys identifierad verkligt värde, avskrivningstid samt resulterande 
avskrivning.

MEUR

Avskrivning Avskrivning

Bokfört värde År MEUR Verkligt värde År MEUR

Varumärke 0,0 – 0,0 1,0 10 0,1

Teknologi 2,0 5 0,4 1,2 5 0,2

Kundrelationer 5,8 5 1,3 5,0 5 1,0

Programvara 0,1 5 0,0 0,0 – 0,0

Total 7,9  1,7 7,2  1,3

(B) Baserat på köpeskilling för BD-verksamheten om 11,4 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom att använda 
valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2016) och ett koncernmässigt värde på eget kapital i den avyttrade verksam-
heten om 11,0 miljoner euro (inklusive allokerad goodwill om 8,7 miljoner euro) har reavinst före skatt beräknats uppgå till 
0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår till 9,0 miljoner euro då Koncern-goodwill inte är skattemässigt avdragsgillt. 
Efter avdrag för skatt om 25 procent (bolagsskattesatsen i Norge under 2016) har reaförlust efter skatt beräknats till 1,9 
miljoner euro. Det koncernmässiga värdet på eget kapital (inklusive allokerad goodwill) är baserat på bokfört värde per den 
30 juni 2017 (dvs. balansräkningen per dagen för transaktionens undertecknande) om 105,6 miljoner NOK omräknat till 
11,0 miljoner euro genom valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2016. Justeringen har inte en bestående effekt. 
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(C) Justering avser förändring av finansiering av förvärvet av Prism Medical. Förvärvslånet om 40,3 miljoner euro (denominerat 
i CAD respektive NOK) löper enligt låneavtalet med en räntesats om 5,5 procent för perioden. Ränta för perioden  
1 januari – 31 augusti 2016 uppgår till 1,5 miljoner euro. Prism Medicals befintliga lån återbetalades vid förvärvstillfället. 
Räntan på dessa lån uppgår till 0,2 miljoner euro för perioden 1 januari – 31 augusti 2016. Nettoeffekten i proformeringen är 
1,3 miljoner euro. 

   Justeringen innehåller även en valutaeffekt för omvärdering till euro av lånen denominerade i CAD och NOK från den 
kurs som gällde per den 1 januari 2016 till kurs per den 1 september 2016. Effekten är en finansiell kostnad om 1,4 miljoner 
euro. 

   Skatteeffekten uppgår till 0,9 miljoner euro och baseras på en skattesats om 33,3 procent (genomsnittlig skattesats 
i Prism Medical). Proformajusteringen har en bestående effekt (exklusive omvärdering av lån).

(D) Köpeskillingen för BD-verksamheten betalades genom en minskning av aktieägarlån om 11,4 miljoner euro (omräknat till 
109 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2016). Räntan på aktieägarlånet var 
10,0 procent och används som apportegendom. Justeringen eliminerar räntan som har betalats som en del av aktieägar-
lånet för räkenskapsåret 2016. Räntan uppgick till 1,2 miljoner euro.

   Justeringen eliminerar också valutaeffekten för omvärderingen av del av aktieägarlånet från valutakursen för NOK/EUR 
per den 1 januari 2016 till valutakursen för NOK/EUR per den 31 december 2016. Lånet omvärderades från 11,4 miljoner 
euro den 1 januari 2016 till 12,1 miljoner euro den 31 december 2016. Den redovisade finansiella kostnaden om 0,7 
miljoner euro eliminerades.

   Skatteeffekten uppgick till 0,5 miljoner euro. Den är baserad på en skattesats om 25 procent (den lagstadgade 
bolagsskattesatsen i Norge under 2016). Proformajusteringarna har en bestående effekt (exklusive omvärdering av lån).

Proforma rörelseresultat (EBIT) per segment 1 januari – 31 december 2016
Nedan tabell illustrerar hur ovanstående förvärv och avyttring påverkar Handicares rörelseresultat (EBIT) per segment.

MEUR

Patient 
Handling  
160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Prism  
Medical  
160101- 
160831  

Ej  
reviderat  

IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Patient 
Handling 
proforma  

160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Puls  
160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

BD-
verksamheten  

160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Puls  
proforma  

160101- 
161231  

Ej  
reviderat  

IFRS

Accessibility  
160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Koncern-
gemensamt  

160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Koncernen  
160101- 
161231  

Ej reviderat  
IFRS

Intäkter 50,5 29,8 80,4 36,1 –16,3 19,7 174,2 0,1 274,5

Varukostnader –23,5 –10,8 –34,3 –23,7 10,5 –13,2 –82,4 0,0 –129,9

Personal-
kostnader –13,5 –9,2 –22,7 –5,6 2,3 –3,3 –41,8 –2,8 –70,6

Av- och 
nedskrivningar –2,3 –1,6 0,4 –3,6 –0,2 0,0 –0,1 –4,2 –0,3 –8,3

Övriga externa 
kostnader –8,6 –6,5 –15,1 –4,0 1,7 –2,2 –29,1 –3,7 –50,1

Övriga 
specificerade 
poster –7,8 –2,5 –10,3 –0,6 0,0 0,4 –0,3 –6,7 –3,3 –20,5

Rörelse- 
resultat  
(EBIT) –5,2 –0,7 0,4 –5,5 2,1 –1,8 0,4 0,7 9,9 –10,0 –5,0
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OREVIDERAD PROFORMARESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

MEUR

Handicare 
170101-170630 

Reviderat 
IFRS

BD-
verksamheten 

170101-170630 
Ej reviderat 

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma 
resultaträkning 

Ej reviderat

Rörelsens intäkter

Intäkter 153,9 –9,2 144,7

Rörelsens kostnader

Varukostnader –73,3 6,1  –67,2

Personalkostnader –38,6 1,0  –37,6

Av- och nedskrivningar –25,6 1,0  –24,6

Övriga externa kostnader –4,3 0,0  –4,3

Övriga specificerade poster –2,0 0,0 0,4 A –1,6

Rörelseresultat (EBIT) 10,2 –1,1 0,4  9,5

Finansiella intäkter 7,2 0,0 –0,6 B 6,6

Finansiella kostnader –14,9 0,0 0,6 B –14,3

Resultat efter finansiella poster 2,5 –1,1 0,4  1,7

Skattekostnad 0,1 0,0 –2,3 A, B –2,2

Årets resultat efter skatt 2,6 –1,1 –2,0  –0,5

Noter till oreviderade proformaresultaträkningen 1 januari – 30 juni 2017

(A) Baserat på en köpeskilling för BD-verksamheten om 12,1 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom att använda 
valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2017) och ett koncernmässigt värde på eget kapital i den avyttrade verksam-
heten om 11,7 miljoner euro (inklusive allokerad goodwill om 9,2 miljoner euro) har reavinst före skatt beräknats uppgå till 
0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår till 9,6 miljoner euro då Koncern-goodwill inte är skattemässigt avdragsgillt. 
Efter avdrag för skatt om 24 procent (bolagsskattesatsen i Norge under 2017) har reaförlust efter skatt beräknats till 1,9 
miljoner euro. Det koncernmässiga värdet på eget kapital (inklusive allokerad goodwill) är baserat på bokfört värde per den 
30 juni 2017 (dvs. balansräkningen per dagen för transaktionens undertecknande) om 105,6 miljoner NOK omräknat till 
euro genom valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2017. Justeringen har inte en bestående effekt. 

(B) Köpeskillingen för BD-verksamheten betalades genom en minskning av aktieägarlån om 12,1 miljoner euro (omräknat till 
109 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR per den 1 januari 2017). Räntan på aktieägarlånet var 
10,0 procent och används som apportegendom. Justeringen eliminerar räntan som har betalats som en del av aktieägar-
lånet för perioden januari – juni 2017. Räntan uppgick till 0,6 miljoner euro.

   Justeringen eliminerar också valutaeffekten för omvärderingen av del av aktieägarlånet från valutakursen för NOK/EUR 
per den 1 januari 2017 till valutakursen för NOK/EUR per den 30 juni 2017. Lånet omvärderades från 12,1 miljoner euro 
den 1 januari 2017 till 11,5 miljoner euro den 30 juni 2017. Den redovisade finansiella intäkten om 0,6 miljoner euro 
eliminerades.

   Skatteeffekten uppgick till –0,2 miljoner euro. Den är baserad på en skattesats om 24 procent (bolagsskattesatsen i 
Norge under 2017). Proformajusteringarna har en bestående effekt (exklusive omvärdering av lån).
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Proforma rörelseresultat (EBIT) per segment 1 januari – 30 juni 2017

MEUR

Puls
170101-170630

Ej reviderat
IFRS

BD-
verksamheten  

170101-170630
Ej reviderat

IFRS

Proforma-
justeringar  
Ej reviderat

Puls
proforma 

170101-170630
Ej reviderat

IFRS

Accessibility 
170101-170630

Ej reviderat
IFRS

Patient  
Handling 

170101-170630
Ej reviderat

IFRS

Koncern-
gemensamt

170101-170630
Ej reviderat

IFRS

Koncernen
170101-170630

Ej reviderat
IFRS

Intäkter 19,3 –9,2 10,1 89,9 44,7 0,0 144,7
       

Varukostnader –13,1 6,1 –6,9 –41,9 –18,3 0,0 –67,2

Personalkostnader –2,7 1,0 –1,7 –21,5 –12,1 –2,3 –37,6

Av- och nedskrivningar –0,1 0,0 –0,1 –2,1 –1,7 –0,4 –4,3

Övriga externa kostnader –1,8 1,0 –0,8 –14,5 –7,2 –2,0 –24,6

Övriga specificerade poster 0,0 0,0 0,4 0,4 –0,6 –0,3 –1,1 –1,6

Rörelseresultat (EBIT) 1,7 –1,1 0,4 1,0 9,2 5,0 –5,8 9,5

OREVIDERAD PROFORMARAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING PER 30 JUNI 2017

MEUR

Handicare 
170630

Ej reviderat
IFRS

BD-
verksamheten 

170630
Ej reviderat

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma-
rapport över

finansiell
 ställning 

Ej reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 52,2  52,2

Goodwill 173,3 –8,7 B 164,6

Uppskjutna skattefordringar 6,6 –2,2 A 4,4

Materiella anläggningstillgångar 11,9 –0,1  11,8

Långfristiga fordringar 34,8   34,8

Summa anläggningstillgångar 278,8 –0,1 –10,9 267,8

Omsättningstillgångar

Varulager 36,1 –1,3 34,8

Kundfordringar 41,6 41,6

Aktuella skattefordringar 1,7 1,7

Övriga fordringar 4,1 4,1

Likvida medel 6,2 –0,9 5,3

Summa omsättningstillgångar 89,8 –2,3 87,5

SUMMA TILLGÅNGAR 368,5 –2,3 –10,9 355,3

Tabellen fortsätter på nästa sida
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MEUR

Handicare 
170630

Ej reviderat
IFRS

BD-
verksamheten 

170630
Ej reviderat

IFRS

Proforma-
justeringar 
Ej reviderat Not

Proforma-
rapport över

finansiell
 ställning 

Ej reviderat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,0 0,0  0,0

Övrigt tillskjutet kapital 168,2 168,2

Reserver 56,0 56,0

Balanserat resultat –149,3 –2,3 0,5 A, B –151,1

Periodens resultat 2,4 2,4

Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 4,5

Summa eget kapital 81,8 –2,3 0,5 80,0

Skulder

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 0,7  0,7

Uppskjuten skatteskuld 8,8  8,8

Förutbetalda intäkter 2,2  2,2

Upplupna kostnader 2,3  2,3

Övriga långfristiga skulder 212,8 –11,4 A 201,4

Finansiella derivat 0,0   0,0

Summa långfristiga skulder 226,9 –11,4 215,5

Kortfristiga skulder

Upplåning 9,1 9,1

Leverantörsskulder 26,7 26,7

Övriga kortfristiga skulder 2,0 2,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,1 22,1

Summa kortfristiga skulder 59,9 59,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 368,5 –2,3 –10,9 355,3

Noter till oreviderad proformarapport över finansiell ställning per 30 juni 2017

(A) Baserat på en köpeskilling för BD-verksamheten om 11,4 miljoner euro (omräknat till 109 miljoner NOK genom att använda 
valutakursen för NOK/EUR per den 30 juni 2017) och ett koncernmässigt värde på eget kapital i den avyttrade verksamhe-
ten om 2,3 miljoner euro (exklusive goodwill om 8,7 miljoner euro) har reavinst före skatt beräknats uppgå till 9,1 miljoner 
euro. Skattekostnaden på reavinsten före skatt är 2,2 miljoner euro (baserat på 2017 års bolags skattesats i Norge om 
24 procent).

   Aktieägarlån minskades med 11,4 miljoner euro (109 miljoner NOK) och bokfördes mot aktiekapital. Skattekostnaden 
på reavinsten om 2,2 miljoner euro kvittades genom en motsvarande nedskrivning av uppskjutna skattefordringar, som i 
sin tur bokfördes mot aktiekapital.

(B) Goodwill om 8,7 miljoner euro (omräknat till 83,2 miljoner NOK genom att använda valutakursen för NOK/EUR per den 30 
juni 2017, redovisat på Koncernnivå) periodiserades till BD-verksamheten. Goodwill-saldot eliminerades mot aktiekapital.
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REVISORSRAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING

Till styrelsen i Handicare Group AB (publ), org. nr. 556982-7115

Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på sidorna 115–123 i Handicare 
Group AB (publ):s prospekt daterat den 27 september 2017 (”Prospektet”). 

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om den hypotetiska påverkan 
som (i) Handicares rörelseförvärv av Prism Medical, som genomfördes per den 1 september 2016, 
skulle kunna ha haft på Handicares resultat för året 2016 om detta förvärv genomförts den 1 januari 
2016 samt (ii) Handicares avyttring av BD-verksamheten, som genomfördes per den 1 augusti 2017, 
skulle kunna ha haft på Handicares resultat för året 2016 och sexmånadersperioden som avslutas den 
30 juni 2017 om denna avyttring genomförts den 1 januari 2016 respektive 1 januari 2017. Den upprät-
tade proformaredovisningen visar även den hypotetiska påverkan på Handicare balansräkning per 30 
juni 2017 som avyttringen av BD-verksamheten skulle kunna haft om denna avyttring genomförts den 
30 juni 2017.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförord-
ningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har 
ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess 
beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställning-
en av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk 
finansiell information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FAR:s rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell informa-
tion i prospekt. Det innebär att vi följer FAR:s etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för 
att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har 
därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar 
och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Handicare Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, 
har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumenta-
tionen, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med 
företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt 
nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts 
enligt de grunder som anges på sida 116 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisnings-
principer som tillämpas av bolaget.

forts. nästa sida
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Övriga upplysningar
Denna rapport har endast till syfte att användas i samband med erbjudandet i Sverige och upptagande 
till handel av aktier på Nasdaq Stockholm samt andra reglerade marknader inom Europeiska Unionen 
eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, på sätt som anges i Prospektet godkänt av den 
svenska Finansinspektionen. Vi har inte utfört vårt arbete i enlighet med några standarder eller praxis 
för revision eller bestyrkande allmänt accepterade i USA och det ska följaktligen inte betraktas som om 
vårt arbete har utförts i enlighet med någon av dessa standarder eller praxis. Med anledning av detta är 
vår rapport inte tillämplig i andra jurisdiktioner än vad som anges ovan och ska inte användas eller 
förlitas på av någon annan än i samband med det erbjudande som beskrivs ovan. Vi accepterar inget 
ansvar för och förnekar allt ansvar till någon part med avseende på all användning av, eller förlitande på, 
denna rapport i samband med någon typ av transaktion, inklusive försäljning av värdepapper, i annat 
hänseende än erbjudandet till allmänheten i Sverige, EU eller EES att teckna aktier och upptagande till 
handel av dessa aktier på Nasdaq Stockholm samt andra reglerade marknader inom Europiska 
Unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, på sätt som anges i Prospektet godkänt av 
den svenska Finansinspektionen.

Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder 
som anges på sida 116 i Prospektet och att dessa grunder överensstämmer med de redovisnings-
principer som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 27 september 2017

Ernst & Young AB
Stefan Andersson Berglund

Auktoriserad Revisor
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Följande operationella och finansiella översikt bör läsas tillsammans med Handicares koncernredovis-
ning för perioden januari – juni 2017 och 2016, samt för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, inklusive 
informationen om Handicares verksamhet, som finns inkluderad på annan plats i detta Prospekt. Se även 
”Presentation av finansiell och annan information – Omorganisation och flytt av moderbolagets säte”. 
Följande avsnitt innehåller framåtblickande information som återspeglar den aktuella uppfattning 
Handicares ledning har och innebär inneboende risker och osäkerhetsfaktorer. Handicares faktiska 
resultat kan skilja sig väsentligt från de resultat som diskuteras i dessa framåtblickande uttalanden som 
ett resultat av faktorer som tas upp nedan och på annan plats i detta Prospekt, i synnerhet i ”Riskfakto-
rer”. Se ”Viktig information till investerare – Framåtriktade uttalanden” på annan plats i detta Prospekt. 

ÖVERSIKT

Handicare är en global ledare på marknaderna för 
produkter inom accessibility och patient handling baserat 
på intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att 
öka oberoendet och rörligheten för äldre och rörelsehind-
rade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och 
säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar 
dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett utbud av 
raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning-
ar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för fordons-
anpassningar samt medicinsk utrustning. Handicare 
erbjuder även tjänster relaterade till sina produkter, 
däribland installation och reparationer, kontroller och 
funktionsoptimering, för att hjälpa till att säkerställa 
underhåll och optimering av Koncernens lösningar och 
produkter för kunderna.

Handicare bedriver sin verksamhet inom tre affärsom-
råden: Accessibility, Patient Handling och Puls. Accessi-
bility och Patient Handling är Handicares huvudsakliga 
affärsområden som tillsammans svarade för 86 procent, 
eller 225 miljoner euro av Koncernens totala intäkter 
under 2016.

 • Accessibility: Inom Accessibility erbjuder Handicare 
svängda och raka trapphissar, i första hand för 
hemmiljöer, med ett kompletterande utbud av 
produkter för fordonsanpassningar. Handicares 
tjänsteerbjudande inom Accessibility innefattar 
underhåll, installation, reservdelar och fordonsan-
passning. Affärsområdet svarade för 67 procent av 
Koncernens totala intäkter under 2016. De främsta 
marknaderna inom Accessibility är Storbritannien, 
Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Danmark 

och Norge. Europa (främst försäljningen i Storbritan-
nien, Nederländerna, Norden, Frankrike och Tyskland) 
svarade 2016 för 90 procent av intäkterna inom 
Accessibility. En mindre andel av Koncernens intäkter 
inom Accessibility är hänförliga till Nordamerika 
(7 procent) och Övriga världen (3 procent).

 • Patient Handling: Inom Patient Handling erbjuder 
Handicare ett brett produkterbjudande för patient-
förflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer. 
Handicares tjänsteerbjudande inom Patient Handel-
ning innefattar underhåll och installation. För 2016 
svarade affärsområdet för 19 procent av Koncernens 
totala intäkter. De främsta marknaderna inom Patient 
Handling är USA, Kanada, Storbritannien, Nederlän-
derna, Sverige, Danmark och Norge. Nordamerika 
svarade 2016 för 48 procent av intäkterna inom 
Patient Handling, Europa (främst Storbritannien, 
Nederländerna och Norden) svarade för 47 procent 
och Övriga världen svarade för 5 procent.

 • Puls: Inom Puls distribuerar Handicare medicinsk 
utrustning och förbrukningsartiklar i Norge och 
Danmark. För 2016 svarade affärsomårdet för 14 
procent av Koncernens totala intäkter. Den 1 augusti 
2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag till Bolaget, 
ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttringen av 
BD-verksamheten (som var en verksamhet inom Puls 
och en distributör av medicinsk utrustning från 
leverantören Becton Dickinson), som beskrivs vidare 
under ”– Viktiga faktorer som påverkar Handicares 
resultat – Förvärv och avyttringar” nedan.

Operationell och finansiell översikt
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Handicare har ett globalt nätverk av säljare som arbetar 
genom ett antal olika distributionskanaler, däribland 
återförsäljare, inköpsorganisationer och offentliga aktörer, 
för att Handicares produkter ska kunna tillhandahållas 
slutanvändarna, som innefattar sjukhus, vårdboenden 
och privatpersoner. Handicares försäljare säljer också 
direkt till dessa slutanvändare. 

För perioden januari – juni 2017 redovisade Handicare 
intäkter om 153,9 miljoner euro och justerad EBITA om 
14,7 miljoner euro.

Under 2016 förvärvade Handicare Prism Medical, 
vilket väsentligt stärkte Handicares närvaro på den 
attraktiva Nordamerikanska marknaden, där Prism 
Medical hade en stor marknadsandel inom patient 

handling. Under 2017 avyttrade Handicare BD-verksam-
heten. Se ”– Viktiga faktorer som påverkar Handicares 
resultat – Förvärv och avyttringar” nedan och ”Proforma”.

SEGMENTSRAPPORTERING OCH AFFÄRSOMRÅDEN

Bolaget bedriver verksamhet inom tre affärsområden, 
som motsvarar Bolagets segment enligt IFRS: Accessibi-
lity, Patient Handling och Puls (se ”– Översikt”). Bolaget 
övervakar normalt verksamheten i vart och ett av affärs-
områdena baserat på intäkter, bruttoresultat/marginal och 
justerad EBITA/EBITA-marginal. Tabellen nedan visar 
intäkter, bruttoresultat, bruttomarginal, justerad EBITA 
och justerad EBITA-marginal för Bolagets affärsområden 
för de perioder som anges. 

MEUR (om inte annat anges)

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter )

INTÄKTER1)

Accessibility 89,9 86,8 174,2 167,7 153,7

Patient Handling 44,7 17,5 50,5 33,4 31,4

Puls 19,3 17,9 36,1 43,9 46,5

BRUTTORESULTAT2) 3)

Accessibility 36,4 35,3 70,2 66,4 57,9

Patient Handling 22,6 8,2 23,2 13,1 15,2

Puls 5,7 6,1 11,9 13,9 14,5

BRUTTOMARGINAL (%)2) 3)

Accessibility 40,5 % 40,7 % 40,3 39,6 37,7

Patient Handling 50,7 % 46,9 % 45,9 39,3 48,4

Puls 29,7 % 34,2 % 32,9 31,6 31,2

Justerad EBITA2) 3)

Accessibility 10,8 8,9 18,4 17.0 12,8

Patient Handling 6,4 1,5 4,0 –1,5 0,8

Puls 1,8 1,6 2,8 3,8 3,9

JUSTERAD EBITA-MARGINAL (%)2) 3)

Accessibility 12,1 % 10,2 % 10,6 10,2 8,3

Patient Handling 14,3 % 8,4 % 7,8 –4,5 2,6

Puls 9,3 % 9,2 % 7,7 8,7 8,5

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt.

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternative nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell information – Alternativa nyckeltal”.

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller”.

För ytterligare information och en analys av dessa finansiella nyckeltal per affärsområde, se nedan.
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VIKTIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR 

JÄMFÖRBARHETEN

Det finansiella resultatet för räkenskapsåren 2016, 2015 
och 2014 samt perioden januari – juni 2017 påverkades av 
följande faktorer: 

 • Avyttring av Mobility: Mobility-verksamheten 
avyttrades i september 2015. Den finansiella påverkan 
av avyttringen har redovisats i resultat från avvecklad 
verksamhet för räkenskapsåren 2014 och 2015. 
Avyttringen av Mobility-verksamheten har dock inte 
reflekterats i balanskräkningen för räkenskapsåret 
2015 eller vad gäller kassaflöde för räkenskapsåren 
2015 och 2014, i enlighet med IFRS. För ytterligare 
information om avyttringen, se ”– Viktiga faktorer 
som påverkar Handicares resultat – Förvärv och 
avyttringar” nedan.

 • Förvärv av Prism Medical: Förvärvet av Prism 
Medical slutfördes per den 1 september 2016. Prism 
Medical bidrog med intäkter om 15,6 miljoner euro 
under perioden september – december 2016. Prism 
Medical ingår i Patient Handling. Prism Medical har 
försäljning i USA och Kanada. Se ”Proforma”, för 
finansiell proformainformation som visare de hypote-
tiska effekterna av förvärvet av Prism Medical som om 
förvärvet hade skett den 1 januari 2016.

 • Förvärv av Rep-Tek: Förvärvet av Rep-Tek slutfördes 
per den 4 januari 2016. Rep-Tek bidrog med intäkter 
om 4,6 miljoner euro under räkenskapsåret 2016. 
Rep-Tek integrerades helt i Accessibility under 2016 
och till följd därav är Rep-Teks bidrag till justerad 
EBITA under 2016 inte möjligt att mäta. Rep-Tek ingår 
i Accessibility och har försäljning i Norge.

 • Avyttring av BD-verksamheten: Avyttringen av 
BD-verksamheten slutfördes den 1 augusti 2017. 
BD-verksamheten ingick i Bolagets koncernredovis-
ning för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt 
för perioden januari – juni 2017 och 2016. Se ”Pro-
forma” för finansiell proformainformation som visar de 
hypotetiska effekterna av avyttringen av BD-verksam-
heten på Handicares resultat respektive finansiella 
ställning, som om avyttringen hade skett den 1 januari 
2016 respektive den 1 januari 2017, och vad gäller 
den hypotetiska effekten på balansräkningen den 30 
juni 2017. En betydande del av transaktions- och 
omstruktureringskostnaderna hänförliga till avyttring-
en av BD-verksamheten kommer att bäras av köparen 
och, som ett resultat, kommer påverkan på 
Handicares resultaträkning för räkenskapsåret 2017 
att vara begränsad.

 • Övriga specificerade poster: 
 (i)  transaktionskostnader (inklusive avgifter för 

rådgivning vid transaktioner) hänförliga till förvärv 
och avyttringar under respektive period (t.ex. 
förvärven av Prism Medical och Rep-Tek under 
2016, avyttringen av Mobility-verksamheten 
under 2015 samt förvärvet av YouQ B.V. 20141)), 
som uppgick till 0,1 miljoner euro för perioden  
januari – juni 2017, 4,0 miljoner euro för räken-
skapsåret 2016, 1,9 miljoner euro för räkenskaps-
året 2015 och 0,8 miljoner euro för räkenskaps-
året 2014;

 (ii)  integrationskostnader (inklusive kostnader för 
överskottspersonal, kostnader för uppsägning av 
leasingavtal samt konsultarvoden) avseende 
förvärv under dessa perioder (Prism Medical och 
Rep-Tek under 2016 och YouQ B.V. under 2014), 
som uppgick till 0,3 miljoner euro under perioden 
januari – juni 2017, 3,6 miljoner euro för räken-
skapsåret 2016, 1,4 miljoner euro för räkenskaps-
året 2015 och 1,0 miljoner euro för räkenskaps-
året 2014;

 (iii)  omstruktureringskostnader (inklusive kostnader 
för överskottspersonal, kostnader för uppsägning 
av leasingavtal samt konsultarvoden) främst 
hänförliga till förändringar i koncernledningen 
under 2017, etableringen av ett gemensamt 
servicecenter för finans i Storbritannien under 
2016, outsourcing av IT-funktionen under 2016, 
flytt av Koncernens huvudkontor från Moss 
(Norge) till Kista (Sverige) under 2015, avyttring 
av Mobility-verksamheten under 2015, outsour-
cing av logistikfunktionen under 2015, samt 
program för personalminskningar under 2014 
och 2015, som uppgick till 1,6 miljoner euro för 
perioden januari – juni 2017, 5,4 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016, 6,0 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015 och 6,5 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014;

 (iv)  kostnader för återkallelse (inklusive exempelvis 
materialkostnader, personalkostnader och 
fraktkostnader) är främst hänförliga till en 
produktåterkallelse föranledd av den bristfälliga 
ackumulatorn (trapphissar). De totala kostna-
derna uppgick till 0,0 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2017, 3,1 miljoner euro för räken-
skapsåret 2016, 0,0 miljoner euro för räkenskaps-
året 2015 och 0,0 miljoner euro för räkenskaps-
året 2014. Inga kostnader hänförliga till åter- 
kallelsen redo visades för perioden januari – juni 
2017 eftersom ådragna kostnader hänförliga till 

1) YouQ B.V. avyttrades därefter som en del av Mobility-verksamheten under 2015.
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återkallelsen kvittades genom att avsättningar 
som gjordes under 2016 nyttjades. Avsättning-
arna uppgick till 1,1 miljoner euro per den 30 juni 
2017. Ett krav mot leverantören av ackumulatorn 
har framställts och förhandlingar pågår. 
Handicare förväntar att ådra sig ytterligare 
kostnader hänförliga till produktåterkallelsen 
under perioden juli – december 2017. Dessa 
kostnader förväntas till stor del täckas av 
avsättningen på balansräkningen per den 30 juni 
2017;

(v)  kostnader för börsnoteringen (framförallt avgifter 
för rådgivning) i samband med Erbjudandet. De 
totala kostnaderna uppgick till 0,0 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2017, 1,2 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2016. Handicare hade 
inga kostnader för börsnoteringen under räken-
skapsåren 2015 och 2014. Inga kostnader 
relaterade till Erbjudandet kostnadsfördes under 
perioden januari – juni 2017 eftersom ådragna 
kostnader relaterade till Erbjudandet kvittades 
genom att avsättningar som gjorts vid årsslutet 
2016 nyttjades. Inga avsättningar för kostnader 
relaterade till Erbjudandet redovisades i balans-
räkningen per den 30 juni 2017. Handicare 
förväntar ådra sig ytterligare kostnader relaterade 
till Erbjudandet under perioden juli – december 
2017. Dessa kostnader kommer att kostnads-
föras som uppkomna. För information om 
kostnader relaterade till Erbjudandet, se ”Legala 
frågor och kompletterande information – Kostna-
der för Erbjudandet och noteringen”;

(vi)  Mobility-kostnader består av uppkomna rörelse-
kostnader hänförliga till den avyttrade Mobility-
verksamheten men betalade av Handicare efter 
avyttringen. De totala kostnaderna uppgick till 
0,0 miljoner euro för perioden januari – juni 2017, 
0,3 miljoner euro för räkenskapsåret 2016, 0,6 
miljoner för räkenskapsåret 2015 och 0,0 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014; och

(vii)  övriga effektivitetsprojekt består till stor del av 
kostnader för överskottspersonal, konsultarvo-
den och kostnader för uppsägning av hyra 
hänförliga till effektivitetsprojekt. De totala 
kostnaderna uppgick till 0,0 miljoner euro för 
perioden januari – juni 2017, 0,9 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016, 0,0 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015 och 0,0 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014.

Övriga specificerade poster redovisas i Bolagets kon-
cernredovisning. Se vidare ”Historisk finansiell informa-
tion – Finansiell information för räkenskapsåren 2016, 
2015 och 2014 – Not 5 (Övriga specificerade poster)”.

VIKTIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDICARES 

RESULTAT

Efterfrågan på Handicares produkter och 
kostnadssänkande åtgärder inom sjukvården
Handicare anser att efterfrågan på Handicares produkter 
på lång sikt kommer att fortsätta öka bland patienter och 
vårdgivare till följd av ett antal underliggande makrodriv-
krafter för sjukvården, inklusive en åldrande befolkning, 
en ökning av förekomsten av kroniska sjukdomar, en 
ökad förväntad livslängd för patienter med kroniska 
sjukdomar, samt en ökad preferens bland patienter att bo 
kvar hemma längre. 

Utöver dessa strukturella trender förväntar sig Bolaget 
att den fortsatta pressen på offentliga sjukvårdsbudgetar 
världen över och en ökad andel av sjukvårdskostnader 
för äldrevård också ska driva efterfrågan på Handicares 
produkter eftersom de kan bidra till en mer kostnads-
effektiv sjukvård.

Inom Accessibility uppnås detta exempelvis genom 
att trapphissar hjälper människor att bo kvar hemma 
längre, vilket är betydligt mindre kostsamt än att flytta in 
på sjukhus eller vårdboenden, samt genom att minska 
behovet av personal som hjälper användarna att förflytta 
sig. 

Inom Patient Handling möjliggör Handicares produk-
ter minskade utgifter och en ökad effektivitet för vård-
givare, till exempel genom att minska antalet sjukskriv-
ningar och skador bland vårdgivare orsakade av 
patienthantering, genom att minska personalbehovet 
(exempelvis genom att göra det möjligt för en vårdgivare 
att utföra en uppgift som annars skulle ha krävt två eller 
fler vårdgivare) och genom att minska risken för trycksår.

På samma gång kan dock den fortsatta pressen på 
vårdgivare att förbättra effektiviteten och kontrollera 
kostnaderna komma att leda till ökad prispress och 
minskad lönsamhet för leverantörer av produkter inom 
sjukvården, inklusive Handicare. Denna press kan 
uppkomma till följd av ett antal faktorer, bland annat 
minskad ersättning från tredjepartsfinansiärer, föränd-
ringar av lagar och regler och allmänna ekonomiska villkor 
som kan leda till att statliga myndigheter vidtar olika 
åtgärder för att kontrollera sjukvårdskostnaderna. 
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Drivkrafter för organisk tillväxt
Handicares organiska tillväxt1) (tillväxt i intäkter exklusive 
påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakurs-
fluktueringar) för räkenskapsåren 2015 och 2016 samt 
perioden januari – juni 2017 uppgick till 3,2 procent, 2,5 
procent respektive 6,0 procent. Under perioden 2014 till 
2016 var den genomsnittliga organiska tillväxten2) för 
Accessibility och Patient Handling – Handicares huvud-
sakliga affärsområden – 5,0 procent, samtidigt som den 
totala genomsnittliga årliga tillväxttakten under perioden 
uppgick till 11,7 procent (med beaktande av intäktsbidrag 
från förvärvade verksamheter), vilket översteg tillväxten 
på Handicares huvudmarknader med cirka 4 procent3). 
Handicare anser att följande faktorer har bidragit till och 
kommer att fortsätta bidra till dess organiska tillväxt: 

 • Marknadstillväxt: Inom produktsegmentet trapphis-
sar på marknaden för accessibility förväntas tillväxt-
takten under 2016–2020 uppgå till 1–2 procent per år 
i Europa och 4–6 procent i Nordamerika. I Europa och 
Nordamerika drivs den förväntade tillväxten främst av 
ökade volymer. Den höga förväntade tillväxttakten för 
marknaden i Nordamerika drivs av en generellt sett 
lägre mognadsgrad i USA än i Europa.4) Under 
räkenskapsåret 2016 genererade Handicare cirka 75 
procent av sina intäkter inom Accessibility från de fem 
störta marknaderna, av vilka Storbritannien stod för 
45 procent.
   Inom marknaden för patient handling förväntas 
Handicares huvudmarknader i Europa växa med 2–4 
procent per år under 2016–2020, medan den norda-
merikanska marknaden förväntas växa med 6–8 
procent per år under samma period.5) Marknadstill-
växten förväntas drivas av underliggande strukturella 
faktorer, såsom en åldrande befolkning, en ökad 
förekomst av kroniska sjukdomar som resulterar i en 
begränsad rörlighet samt ett ökat fokus på vårdperso-
nalens säkerhet. I Europa och Kanada har lagar och 
regler som styr vårdpersonalens säkerhet historiskt 
sett varit vanligare än i USA (i genomsnitt)6), vilket 
indikerar en högre tillväxttakt i USA och en lägre 
marknadspenetration jämfört med den europeiska 
marknaden.7)

 • Ökning av marknadsandelar: Bolaget bedömer att 
man har ökat sina marknadsandelar på flera av sina 
huvudmarknader under de senaste tre åren, delvis till 
följd av implementeringen av Bolagets Hub-strategi 
i Nordamerika, förbättringen av den relativa fördel-
ningen i försäljning mellan Patient Handling och 
Accessibility samt expansionen av Koncernens 
erbjudande inom Patient Handling för att erbjuda en 
större andel lösningar för manuella förflyttningar och 
lyftselar. Handicare eftersträvar att fortsätta öka sin 
marknadsandel som diskuteras under ”Verksamhets-
översikt – Strategiska mål”). 

 • Geografisk expansion: En del av Handicares strategi 
är att öka den geografiska räckvidden genom att gå 
in på nya marknader. Under perioden 2014 till 2016 
etablerade sig Handicare på nio nya marknader. 
I detta sammanhang definieras ”nya marknader” som 
marknader på vilka ett specifikt segment inte hade 
genererat några intäkter före 2014. Försäljningen på 
dessa marknader bidrog med 15,0 miljoner euro i 
intäkter under räkenskapsåret 2016. 

 • Produktutveckling: Handicare investerar löpande i 
produktförbättringar och produktutveckling (inklusive 
nya produkter och utökningar av befintliga produkt-
linjer). Intäkter från nya produkter som utvecklades 
under perioden 2014 till 2016 uppgick till 10,3 miljoner 
euro under räkenskapsåret 2016. I detta sammanhang 
definieras ”nya produkter” som produkter som inte 
hade genererat några intäkter före 2014.

 • Serviceintäkter: Vid försäljning av trapphissar direkt 
till kunderna (och vid vissa försäljningar via återförsäl-
jare) erbjuder Handicare installation och eftermark-
nadstjänster, ofta som ett paket tillsammans med köp 
av utrustning. Dessa tjänster utgjorde 18 procent av 
intäkterna för Accessibility8) för räkenskapsåret 2016 
(40 procent av intäkter som inte kom via återförsäl-
jare). De flesta produkter kommer med en garanti på 
två till fyra år, under vilken Handicare servar produk-
terna. Bolaget fokuserar på att öka andelen försäljning 
av tjänster (inklusive försäljning av garantipaket) i 
framtiden. 

1) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För 
ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation 
av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en avstämning av organisk tillväxt mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Avstämningstabeller – Organisk tillväxt för Koncernen”.

2) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För 
ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation 
av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”. För en avstämning av organisk tillväxt mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Avstämningstabeller – Organisk tillväxt för Koncernen”.

3) Källa: Handicares uppskattningar, baserad på marknadsanalys.
4) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
5) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
6) Tio delstater i USA har nyligen infört ny lagstiftning. Lagstiftning införlivad i Storbritannien sedan 1992. 
7) Källa: Handicares uppskattningar baserade på marknadsanalys.
8) Exklusive intäkter från fordonsanpassningar.
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Förvärv och avyttringar
Förvärv
Sedan 2000 har Handicare genomfört 24 förvärv, vilket 
har expanderat Koncernens geografiska räckvidd och 
breddat produktutbudet. Sedan 1 januari 2014 har 
Bolaget genomfört tre förvärv, inklusive förvärven av 
Prism Medical och Rep-Tek, vilket stärkte Handicares 
erbjudande inom Patient Handling respektive Accessibi-
lity. Därutöver förvärvade Handicare under 2014 YouQ 
B.V., som därefter avyttrades som en del av avyttringen 
av Mobility-verksamheten under 2015 (se nedan). På 
senare år har förvärven bidragit till den övergripande 
tillväxten i Handicares verksamhet och Handicare avser 
att fortsätta att göra förvärv för att öka sin marknadsnär-
varo och sitt produktutbud.

Efter ett förvärv har Handicare som mål att öka värdet 
på den förvärvade verksamheten genom att utvinna 
intäkter (t.ex. sälja det förvärvade företagets produkter 
genom Handicares distributionskanaler) och/eller 
kostnadssynergier (t.ex. en minskning av antalet anlägg-
ningar eller personalminskningar). Genom att integrera 
förvärven i Handicares verksamhet avser Bolaget att 
förbättra hela Handicares verksamhet genom att dra nytta 
av de konkurrensfördelar som finns hos Handicare och de 
förvärvade verksamheterna. Som en del av integrations-
processen utforskar Handicare integrationsmöjligheterna 
för både säljstyrkor och tillverkningsanläggningar med 
målet att uppnå en optimal närvaro efter förvärvet. 
Integrationsprocesser, såsom personalminskningar och 
rationaliseringar av anläggnings- och lagernätverket kan 
innebära betydande engångskostnader för att uppnå 
efterföljande minskningar av den totala kostnadsbasen. 
För information om transaktions- och integrationskostna-
der, se ”– Viktiga faktorer som påverkar jämförbarheten” 
ovan.

Förvärvet av Prism Medical den 1 september 2016 
innebar en väsentlig ökning av Handicares närvaro på 
den attraktiva nordamerikanska marknaden, där Prism 
Medical hade en stark marknadsandel inom patient 
handling. Bolaget eftersträvar att uppnå betydande 
intäkts- och kostnadssynergier genom förvärvet av Prism 
Medical. Intäktssynergierna omfattar främst försäljning av 
trapphissar till Prism Medicals kunder och korsförsäljning 
av Prism Medicals produkter inom Patient Handling till 
Handicares existerande kunder. Per dagen för detta 
Prospekt marknadsför cirka 20 procent av Bolagets 
återförsäljare på den nordamerikanska marknaden både 
Patient Handling-produkter samt trapphissar. Kostnads-
synergierna omfattar förbättrad effektivitet inom inköp 
samt sammanslagning av lageranläggningar och perso-
nalminskningar. Per dagen för detta Prospekt är Bolaget 
av uppfattningen att synergierna som identifierats som en 

del av förvärvsprocessen realiseras enligt plan, och att 
synergierna realiseras fullt ut under 2018. Se ”Proforma” 
för finansiell proformainformation som visar den hypote-
tiska effekten av förvärvet av Prism Medical på 
Handicares resultaträkning som om förvärvet hade ägt 
rum den 1 januari 2016.

Förvärvet av Rep-Tek den 4 januari 2016 stärkte 
Handicares position på marknaden för fordonsanpass-
ningar i Norge. Synergier från förvärvet av Rep-Tek 
innefattar en minskning av antalet verkstäder samt antalet 
anställda. Per dagen för detta Prospekt är Bolaget av 
uppfattningen att synergierna som planerades i samband 
med förvärvet i allt väsentligt har realiserats.

Handicare aktiverar goodwill relaterad till förvärv. 
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. Om 
Handicare är skyldigt att redovisa nedskrivning av 
goodwill eller andra immateriella tillgångar, redovisas det 
i resultaträkningen. Under räkenskapsåret 2015 redovi-
sade Bolaget en nedskrivning av goodwill om 24 miljoner 
euro, av vilket 11 miljoner euro var relaterat till en 
omstrukturering till följd av avyttringen av Mobility-verk-
samheten. Resterande 13 miljoner euro var relaterade till 
utveckling av verksamheten inom Patient Handling i USA 
där resultatet var svagare än förväntat. Patient Handling 
rapporterade 2016 ett starkt resultat (både i termer av 
intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet). Ingen nedskriv-
ning krävdes 2014 och 2016. Varje betydande nedskriv-
ning av goodwill eller andra immateriella tillgångar skulle 
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Handicares 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Avyttringar
Handicare har genomfört två strategiska avyttringar 
sedan 1 januari 2014. Den 30 september 2015 avyttrade 
Handicare sin Mobility-verksamhet till Sunrise Medical 
GmbH. Den finansiella påverkan från avyttringen har 
redovisats i resultat från avvecklad verksamhet för 
räkenskapsåren 2014 och 2015. Mobilitys intäkter och 
resultat under perioden januari – september 2015 uppgick 
till 49,0 miljoner euro respektive 3,3 miljoner euro. 
Nettovinsten från transaktionen uppgick till 13,7 miljoner 
euro. Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 17,1 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015 och till 3,5 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014.

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotter-
bolag till Bolaget, ett aktieöverlåtelseavtal avseende 
avyttringen av BD-verksamheten (som var en verksamhet 
inom Puls och en distributör av medicinsk utrustning från 
leverantören Becton Dickinson) till Cidron Liberty 
Systems Limited (kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, 
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Handicares huvudägare). Avyttringen slutfördes den 
1 augusti 2017. Köpeskillingen för BD-verksamheten var 
11,4 miljoner EUR (109 miljoner NOK), motsvarande det 
skäliga marknadsvärdet för verksamheten, och betalades 
genom en minskning av Cidron Liberty Systems Limiteds 
aktieägarlån till Handicare. Handicare har upprättat 
proformaresultaträkningar för perioden 1 januari till 
31 december 2016 samt 1 januari till 30 juni 2017 i syfte 
att visa den hypotetiska påverkan som Handicares 
avyttring av BD-verksamheten, som genomfördes per 
den 1 augusti 2017, skulle kunna ha haft på Handicares 
konsoliderade resultaträkning för 2016 och perioden 
januari – juni 2017 om denna avyttring genomförts den 
1 januari 2016 respektive den 1 januari 2017. Den upp- 
rättade proformaredovisningen visar även den hypote-
tiska påverkan på Handicare konsoliderade balans-
räkning per den 30 juni 2017 som avyttringen av BD-
verksamheten skulle kunna ha haft om denna avyttring 
genomförts den 30 juni 2017. Se ”Proforma”.

Segments- och produktmix, geografisk mix samt mix 
av distributionskanaler
De genomsnittliga försäljningspriserna för Handicares 
produkter skiljer sig åt, och som en följd därav skiljer sig 
bruttomarginalerna åt mellan olika geografiska områden 
och distributionskanaler. Bruttomarginalerna skiljer sig 
också åt mellan olika segment och produkter. Brutto-
marginal definieras som intäkter med avdrag för direkta 
materialkostnader, direkta personalkostnader och direkta 
fraktkostnader (in- och utgående).

 • Segmentsmix: Bruttomarginalerna skiljer sig åt 
mellan affärsområdena/segmenten. Accessibility och 
Patient Handling har högre marginaler än Puls. Den 
främsta anledningen är att intäkterna inom Accessibi-
lity och Patient Handling huvudsakligen avser 
Handicares egna produkter och tjänster, medan Puls 
är återförsäljare av produkter som tillverkas av 
utomstående parter. Vidare har Patient Handling har 
högre bruttomarginal än Accessibility.

 • Produktmix: Bruttomarginalerna skiljer sig åt mellan 
olika produkter. Inom Accessibility har exempelvis 
trapphissar en högre bruttomarginal (och EBITA- 
marginal) än fordonsanpassning. Trapphissar stod för 
cirka 75 procent av Accessibilitys sammanlagda 
intäkter under räkenskapsåret 2016.

 • Geografisk mix: Bruttomarginalerna skiljer sig åt 
mellan olika geografiska områden, bland annat till 
följd av konkurrenssituationen på den aktuella 

marknaden. Bolaget har högre genomsnittliga 
försäljningspriser på mindre mogna marknader (t.ex. 
USA och Tyskland för trapphissar) jämfört med mer 
mogna marknader (t.ex. Nederländerna och Storbri-
tannien för trapphissar). 

 • Mix av distributionskanaler: Bruttomarginalerna 
skiljer sig åt mellan olika distributionskanaler. Direkt-
försäljning innebär högre genomsnittliga försäljnings-
priser jämfört med försäljning till återförsäljare, 
eftersom återförsäljarna köper produkter från 
Handicare till ett rabatterat pris i förhållande till det 
slutgiltiga försäljningspriset. På EBITA-nivå är 
påverkan från bruttomarginalerna dock mindre 
uttalad, då direktförsäljning medför ytterligare 
försäljningskostnader (t.ex. kostnader för säljare och 
marknadsföring). 

Operativ effektivitet
Bolagets resultat och lönsamhet är beroende av Bolagets 
förmåga att driva verksamheten och kontrollera de 
viktigaste rörelsekostnaderna, vilka omfattar varukostna-
der och personalkostnader. För räkenskapsåret 2016 
motsvarade varukostnader (direkt material och ingående 
frakt) och personalkostnader 54 procent respektive 27 
procent av Bolagets totala rörelsekostnader. Koncernens 
största rörliga kostnader är direkt material, kostnader för 
den egna personalstyrkan, fraktkostnader och 
provisioner. 

Bolagets rörelsekostnader i allmänhet, och rörliga 
kostnader i synnerhet, påverkas av försäljningsvolymerna. 
Därutöver hanterar Bolaget dessa kostnader genom 
kontinuerliga förbättringar och operationella initiativ, och 
har lanserat ett antal viktiga operationella förbättrings-
initiativ sedan 2014, däribland:

 • Investeringar i automatisering av produktionen, 
framförallt i Koncernens tillverkningsanläggningar 
inom Accessibility i Nederländerna och Storbritan-
nien. Dessa investeringar bidrog till att förbättra 
Koncernens bruttomarginal från 38,1 procent för 
räkenskapsåret 2014 till 40,4 procent för räkenskaps-
året 2016. 

 • Centralisering av finansfunktionen (genom etable-
ringen av ett gemensamt servicecenter för finans i 
Storbritannien) samt upphandling och outsourcing av 
icke-kärnfunktioner, till exempel logistik och IT. Delvis 
som ett resultat av detta ökade intäkterna per 
heltidsanställd och trapphiss med 9 procent mellan 
2014 och 20161). 

1) Baserat på genomsnittligt antal heltidsanställda inom trapphissar (direkt och indirekt). Intäkter från trapphissar vid konstant valuta (endast 
omräkningseffekt). 
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 • Fokus på operationell optimering, däribland en 
optimering av produktportföljen, produktivitetsför-
bättringar och strategiska inköp. Dessa åtgärder i 
kombination med automatiseringen av tillverknings-
anläggningarna som beskrivs ovan bidrog till att 
förkorta ledtiderna vid Handicares tillverknings-
anläggningar i Nederländerna och Storbritannien. 
För svängda trapphissar tillverkade i anläggningen i 
Heerhugowaard i Nederländerna minskades den 
genomsnittliga ledtiden (dvs. det genomsnittliga 
antalet dagar från orderbekräftelse tills dess att 
produkten är redo för leverans) med 41 procent under 
perioden 2014 till 2016. Under samma period 
minskades den genomsnittliga ledtiden för trapphis-
sen RTC 2000, tillverkad i Kingswinford i Storbritan-
nien, med 30 procent. Därutöver förbättrades 
tillverkningseffektiviteten mellan 2014 och 2016, mätt 
i antal timmar för att tillverka varje trapphiss, med 
40 procent i anläggningen i Heerhugowaard och med 
35 procent i anläggningen i Kingswinford. 

Räntor 
Handicare har en betydande skuldsättning för att stödja 
finansieringen av sin verksamhet. Ränterisken härrör 
främst från Handicares långfristiga lån med justerbar 
ränta. Handicare använde sig av ränteswappar, räntetak 
och räntegolv, vilka, mot en avgift, erbjuder skydd mot 
räntehöjningar under räkenskapsåren 2014 och 2015. 
Inga sådana instrument användes under 2016 eller 2017 
(per dagen för detta Prospekt). Handicares verksamhets-
resultat kan påverkas av förändringar av räntenivåer med 
avseende på den icke säkrade del av Handicares lån som 
löper med rörlig ränta, som huvudsakligen har en 
spridning över EURIBOR, LIBOR eller NIBOR. Det 
verkliga värdet på säkringarna inkluderades i rapporten 
över finansiell ställning (långfristiga skulder) per den 31 
december 2014. Justeringar för verkligt värde bokförs 
mot eget kapital. Inga derivat fanns per den 31 december 
2015 och 2016.

En känslighetsanalys har genomförts, som visar hur 
vissa räntefluktuationer skulle ha påverkat Koncernens 
resultaträkning. Baserat på Handicares finansiering för de 
undersökta perioderna skulle effekten om EURIBOR-
räntan hade varit en (1) procentenhet högre under 2016, 
allt annat lika, på resultaträkningen (räntekostnader) ha 
varit en förlust om 274 000 euro (NIBOR 865 000 euro, 
LIBOR 243 000 euro). 

I samband med Erbjudandet kommer Handicare att 
refinansiera viss existerande skuldsättning genom att 
ersätta sina befintliga kreditfaciliteter med ett nytt 
kreditavtal för ett tidsbundet lån i flera valutor och en 

revolverande kreditfacilitet, som tillhandahålls av Danske 
Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB och 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som ursprung-
liga långivare, Danske Bank A/S Investment Banking, 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank 
ASA, filial Sverige som arrangörer samt DNB Bank ASA, 
filial Sverige som ombud (”Kreditavtalet”). Kreditavtalet 
kommer att bestå av en amorteringsfri tidsbunden 
lånefacilitet på 100 miljoner euro och en revolverande 
kreditfacilitet i flera valutor på 40 miljoner euro, vilka båda 
kommer vara tillgängliga för utnyttjande i valbara valutor 
såsom CAD, GBP och NOK, i enlighet med vissa proce-
durer som anges i Kreditavtalet (tillsammans de ”Nya 
kreditfaciliteterna”).

Se ”Bakgrund och motiv – Användning av emissions-
likviden” och ”– Likviditet och kapitalresurser – Skuldsätt-
ning – Nya kreditfaciliteter”. Refinansieringen kommer att 
påverka Handicares nettoräntekostnad i framtiden.

Om de Nya kreditfaciliteterna hade funnits tillgängliga 
och den tänkta refinansieringen som det refereras till ovan 
hade ägt rum den 30 juni 2017, med kreditutnyttjanden 
om 100,0 miljoner euro under det tidsbestämda lånet, om 
samtliga relevanta LIBOR-räntor hade varit en (1) 
procentenhet högre per den 30 juni 2017, allt annat lika, 
skulle effekten på resultat före skatt på årsbasis ha 
uppgått till 1 miljon euro. 

Valutakurser 
Förändringar i Koncernens valutakurser mellan euro 
(Bolagets redovisningsvaluta) och de inhemska valutorna 
i de länder där Bolaget och dess dotterbolag bedriver 
verksamhet påverkar Koncernens verksamhetsresultat. 
Koncernen redovisar intäkter genom försäljning i ett antal 
valutor, inklusive NOK, SEK, USD, GBP, DKK och CAD. 
Under räkenskapsåret 2016 genererade Koncernen 
24 procent av intäkterna i NOK, 4 procent av intäkterna 
i SEK, 11 procent av intäkterna i USD, 26 procent av 
intäkterna i GBP, 10 procent av intäkterna i DKK och 
3 procent av intäkterna i CAD. Återstående andel av 
intäkterna genererades i euro. Efter förvärvet av Prism 
Medical ökade Koncernen exponering mot USD och 
CAD. Under räkenskapsåret 2016 genererades 28 
procent av rörelsens kostnader i Storbritannien, 16 pro-
cent i Norge, 25 procent i Nederländerna och 13 procent 
i USA. Den övervägande delen av rörelsekostnaderna i 
dessa länder inflyter i den lokala valutan (dvs. NOK i 
Norge, euro i Nederländerna, osv.). 

Koncernens verksamhetsresultat är föremål för både 
transaktionsrisk och omräkningsrisk. Koncernens 
verksamhetsresultat påverkas av valutaomräkningar, 
eftersom verksamhetsenheternas resultat i slutändan 
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konsolideras i euro. Som en följd av det kan valutakurs-
fluktuationer påverka det rapporterade finansiella 
resultatet i euro även om det inte har inträffat någon 
förändring i verksamhetsresultatet i ett dotterbolags 
inhemska valuta. Koncernens valutaomräkningsexpone-
ring vid omräkningen av balansräkningen säkras genom 
försök att matcha lån mot nettotillgångar i utländska 
valutor. Per den 30 juni 2017 hade Handicare, under sina 
befintliga kreditfaciliteter, till exempel en fastställd extern 
skuld om 779,4 miljoner NOK, 26,6 miljoner euro (35,6 
miljoner euro utnyttjad revolverande kreditfacilitet), 20,8 
miljoner GBP och 10 miljoner CAD under sina finansie-
ringsarrangemang som en säkring mot valutaomräk-
ningseffekter av nettotillgångar redovisade i EUR, GBP, 
CAD och NOK. För vidare information, se ”Riskfaktorer 
– Handicare är exponerat mot valutarisker”. 

Samtidigt som Koncernen försöker balansera den 
grad till vilken olika valutor genererar intäkter och 
kostnader påverkas Koncernens verksamhetsresultat 
ändå av valutatransaktionsrisker. Exempelvis finns det, 
medan Bolagets rörelsedrivande dotterföretag normalt 
fakturerar verksamheten i samma valuta som de relate-
rade kostnaderna, tillfällen när transaktionspåverkan inte 
motverkas fullt ut, och vissa av Koncernens produkter 
säljs i valutor som skiljer sig från de därmed relaterade 
kostnaderna. Koncernen försöker generellt sett mildra 
denna transaktionsrisk genom att balansera den grad till 
vilken intäkter och kostnaderna är noterade i olika valutor. 

En känslighetsanalys har genomförts, som visar hur 
vissa valutakursfluktuationer skulle ha påverkat Koncer-
nen EBITA. Om GBP och USD skulle ha stärkts/försva-
gats med i genomsnitt 10 procent mot euro under 
räkenskapsåret 2016, allt annat lika, skulle Koncernens 
EBITA ha ökat/minskat med 0,2 miljoner euro respektive 
0,1 miljoner euro. Denna känslighetsanalys grundar sig 
enbart på påverkan från valutaomräkningen (dvs. inte 
transaktionspåverkan). För ytterligare information om 
Koncernens valutarisk, valutabalansen mellan intäkter 
och kostnader under de angivna perioderna samt den 
fullständiga känslighetsanalysen avseende valutakur-
serna, se ”Kvantitativa och kvalitativa upplysningar om 
hantering av finansiella risker – Hantering av 
valutakursrisk”.

Skattesatser och uppskjutna skattefordringar
Handicares skattesats påverkas huvudsakligen av 
bolagsskatterna i Sverige, Norge, USA, Nederländerna 
och Storbritannien, då dessa för närvarande ingår bland 
de länder där Handicare har en betydande del av sin 
verksamhet. Bolagsskatten är 22 procent på beskatt-
ningsbara intäkter i Sverige, 25 procent (24 procent 2017) 
procent i Norge, 38 procent i USA, 25 procent i Nederlän-
derna och 19 procent i Storbritannien. Handicares 
skattesats påverkas emellertid även av bolagsskatten i 
ytterligare länder.

Handicare hade uppskjutna skattefordringar (förlust-
avdrag överförda i ny räkning) om 68,9 miljoner euro per 
den 31 december 2016, av vilket 47,3 miljoner euro inte 
redovisas i den konsoliderade balansräkningen. 
Handicare beräknar redovisat värde av uppskjutna 
skattefordringar (förlustavdrag överförda i ny räkning) 
årligen med hjälp av ett antal faktorer. Se ”Historisk 
finansiell information – Finansiell information för räken-
skapsåren 2016, 2015 och 2014 – Not 1 (Grunder för 
upprättande av redovisningen)”. Handicare förväntar sig 
begränsad skattepåverkan till 2019. När de skatteförlus-
ter som överförts i ny räkning är fullt utnyttjade, förväntas 
skattesatsen generellt vara i linje med de blandade 
genomsnittliga lagstadgade skattesatserna i de huvud-
sakliga geografiska områdena. Ytterst kommer de 
faktiska skatteinbetalningarna att bero på Koncernens 
tillväxt, lönsamhet och intäkter (högre resultat kommer i 
högre grad att minska de uppskjutna skatteförlusterna) 
samt på den geografiska fördelningen av intäkter och 
resultat (skatteförlusterna kan inte användas i alla 
jurisdiktioner, t.ex. i Kanada).
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DEN SENASTE UTVECKLINGEN OCH AKTUELLA 

TRENDER

Efterfrågan på Handicares produkter och tjänster 
påverkas av efterfrågan på sjukvårdsutrustning och 
medicinsk utrustning och relaterade tjänster på Koncer-
nens huvudmarknader1). Efterfrågan på dessa marknader 
påverkas i sin tur av demografisk utveckling, preferenser 
bland vårdgivare och slutanvändare, produktutveckling, 
allmänna makroekonomiska trender, vårdkostnader samt 
utvecklingen av handeln och lagar och regler.

Rådande marknadstrender innefattar (i) fokus på 
effektivitet och kostnadsbesparande åtgärder hos 
vårdgivare (bland annat genom att erbjuda incitament för 
vårdsystem att flytta patienter till vård i hemmiljö så snart 
som möjligt och att låta personer stanna kvar i sina hem 
längre); (ii) ökad fokus på vårdgivares säkerhet (bland 
annat genom att driva efterfrågan på produkter som kan 
bidra till en minskning av antalet sjukdagar som tas ut av 
vårdpersonal till följd av skador orsakade av patientför-
flyttningar); och (iii) ökad reglering och granskning från 
lagstiftare (bland annat genom striktare regelstandarder 
och ökad vaksamhet i samband med granskning av 
verksamhetsutövningen, inklusive tillverkning, försäljning 
och redovisning av ersättningar).

För vidare information om de viktiga trender och 
faktorer som påverkar Handicares resultat, se ”– Viktiga 
faktorer som påverkar Handicares resultat”.

Baserat på oreviderade interna månatliga redovis-
ningsrapporter bedömer Handicare att dess verksamhet i 
allt väsentligt fortsatte att prestera i linje med budget och 
planer under juli och augusti 2017. Vid en årsjämförelse 
på jämförbara grunder, dvs. inklusive Prism Medical 
under samtliga perioder, ökade Koncernens intäkter i juli 
och augusti 2017 jämfört med juli och augusti 2016. 
Generellt sett förväntas nyckeltal såsom intäkter, EBITDA 
och EBITDA-marginal för perioden januari-september 
2017 vara i linje med Koncernens budget och planer. 

I den löpande verksamheten, och som en del av 
Handicares strategi för tillväxt och värdeskapande, 
genomför Handicare fortlöpande diskussioner och 
förhandlingar med potentiella målbolag för förvärv. Det 
finns dock inga garantier för att dessa bolag kommer att 
förvärvas inom en viss tidsram eller över huvud taget.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 30 JUNI 2017

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag 
till Bolaget, ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttringen 
av BD-verksamheten (som var en verksamhet inom Puls 
och en distributör av medicinsk utrustning från leverantö-
ren Becton Dickinson) till Cidron Liberty Systems Limited 
(kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, Handicares 
huvudägare). Avyttringen slutfördes den 1 augusti 2017. 
Köpe skillingen för BD-verksamheten var 11,4 miljoner 
EUR (109 miljoner NOK) och betalades genom en 
minskning av Huvudägarens aktieägarlån till Handicare. 
För mer information om avyttringen av BD-verksamheten, 
se ”Legala frågor och kompletterande  information – 
 Förvärv och avyttringar – Avyttring av BD-verksamheten”.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 
september 2017 beslutat att uppta Bolagets aktier till 
handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor, 
däribland att spridningskravet för Bolagets aktie är 
uppfyllt.

FÖRKLARING AV VIKTIGA POSTER I 

RESULTATRÄKNINGEN

Intäkter
Intäkterna består av fakturerade belopp efter avdrag för 
handelsrabatter, prisavdrag, bonusar, returnerade varor 
och andra kreditnotor. Nivån på handelsrabatter, rabatter 
etc. varierar mellan olika marknadskanaler och kunder. 
Stora återförsäljare erbjuds till exempel ett lägre pris 
jämfört med när försäljning sker direkt till slutkunder.

Intäkter redovisas under relevant period i enlighet 
med IFRS, vilket för varor normalt är när den huvudsak-
liga risken och förmånerna kopplade till varan har 
överförts till köparen. Den exakta tidpunkten när risker 
och förmåner överförs beror på avtalsvillkoren, men avser 
generellt tidpunkten när varorna skickas (vilket gäller 
tillämpning både på direktförsäljning till slutkunder och 
på försäljning till återförsäljare).

Tjänster, eller varor som kräver installation, redovisas 
antingen partiellt efter färdigställandegrad (om tidseffek-
ten och värdet är betydande) eller helt när produkten är 
installerad (om tiden och värdet inte är betydande). 

Om försäljningspriset för en produkt inbegriper 
efterföljande service och underhåll (t.ex. garantiavtal), 
skjuts detta belopp upp och redovisas som intäkter över 
serviceavtalets (garantins) löptid. 

Intäkter redovisas inte om det inte är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna med dessa kommer att tillfalla 
Koncernen.

1) Handicares huvudmarknader är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Norge och Danmark inom Accessibility och USA, Kanada, 
Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Danmark och Norge inom Patient Handling.
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Varukostnader
Varukostnader omfattar kostnader för råvaror, reservdelar, 
förbrukningsartiklar samt direkta inköpskostnader, såsom 
tullavgifter, frakt-/transportkostnader (dvs. ingående 
fraktkostnader) och transportförsäkringar. Kostnaden är 
netto erhållna rabatter, återbäringar och returer. 

Värdet för sålda varor skrivs ned till nettoförsäljnings-
värde för poster som inte kan säljas, trögrörliga poster 
och för övriga justeringar av lagervärdet. Handicare 
använder en schablonmässig (nedskrivnings-) modell för 
samtliga enheter. Avsättningsmodellen skiljer sig mellan 
råvaror, pågående arbeten, färdiga varor och reservdelar. 
Färdiga varor skrivs normalt ned till noll efter 24 månader 
i lager. Per den 31 december 2016 utgjorde färdiga varor 
76,5 procent av den totala lagerbalansen. Avsättningar 
redovisas under varukostnader. Den totala förändringen 
av lagernedskrivningar var 2,9 miljoner euro under 
räkenskapsåret 2016.

Personalkostnader
Personalkostnader omfattar löner, sociala avgifter och 
övriga avgifter, bonusar (inklusive försäljningsprovision), 
pensioner och övriga förmåner. Personalkostnader 
omfattar även tillfälliga medarbetare.

Av- och nedskrivningar
Nedskrivningar omfattar värdeminskning och nedskriv-
ningar av materiella anläggningstillgångar. Avskrivningar 
omfattar avskrivningar på immateriella anläggningstill-
gångar, inklusive goodwill. Ytterligare kostnader läggs till 
det bokförda värdet för en materiell eller immateriell 
anläggningstillgång om det är troligt att framtida ekono-
miska fördelar förknippade med kostnaden är att vänta 
och den relaterade kostnaden kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar grundar sig på tillgångarnas 
nyttjandeperiod, såvida inte tillgången i fråga har en 
obegränsad nyttjandeperiod. Vissa varumärken och 
goodwill har obegränsade nyttjandeperioder. Tillgångarna 
testas för nedskrivning under fjärde kvartalet varje år. 

Den övervägande andelen av goodwill som redovisas 
i Koncernens rapport över finansiell ställning är hänförlig 
till Huvudägarens förvärv av Handicare under 2010.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader omfattar samtliga övriga 
rörelsekostnader. De främsta kostnadsposterna omfattar 
hyra, kostnader för fordon, konsultarvoden, fraktkostna-

der (utgående frakt) samt IT-kostnader (licenser, server-
värd, osv.). 

Övriga specificerade poster
I övriga specificerade poster ingår (i) transaktionskostna-
der (t.ex. rådgivningskostnader) avseende förvärvade och 
avyttrade verksamheter, (ii) integrationskostnader (t.ex. 
kostnader för uppsägning av personal) avseende 
förvärvade verksamheter, (iii) omstruktureringskostnader 
(t.ex. advokatarvoden) avseende större projekt, t.ex. 
outsourcing av IT samt etablerandet av ett gemensamt 
servicecenter, (iv) kostnader för börsnoteringen (rådgiv-
ningskostnader) och (v) övriga kostnader som påverkar 
jämförbarheten (t.ex. avsättningar för en produktåterkal-
lelse hänförlig till ackumulatorn på vissa trapphissmodel-
ler under 2016). Se ”– Viktiga faktorer som påverkar 
jämförbarheten”. För ytterligare information om produkt-
återkallelsen, se ”Legala frågor och kompletterande 
information – Tvister”.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter omfattar ränteintäkter och en (positiv) 
påverkan från omvärdering av finansiella tillgångar eller 
skulder till följd av valutakursfluktuationer (dvs. ökat värde 
på tillgångarna eller minskade skulder). 

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader omfattar räntekostnader och en 
(negativ) påverkan från omvärdering av finansiella 
tillgångar eller skulder till följd av valutakursfluktuationer 
(dvs. minskat värde på tillgångarna eller ökade skulder). 

Skattekostnad
Skatter omfattar alla aktuella och uppskjutna skatteford-
ringar och skattekostnader beräknade i enlighet med 
relevanta, gällande skatteregler i de jurisdiktioner där 
Handicare bedriver verksamhet.

Resultat från avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet innefattar vinsten 
från Mobility-verksamheten, som såldes till Sunrise 
Medical GmbH den 30 september 2015, liksom netto-
vinsten från Mobility-avyttringen under 2015. Mobility 
designade, tillverkade och marknadsförde rullstolar och 
mobilitetsprodukter såsom permobiler och rullatorer. 
Mobilitys intäkter och resultat under perioden januari – 
september 2015 uppgick till 49,0 miljoner euro respektive 
3,3 miljoner euro. Nettovinsten från transaktionen 
uppgick till 13,7 miljoner euro. Resultat från avvecklad 
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verksamhet uppgick till 17,1 miljoner för räkenskapsåret 
2015. Under räkenskapsåret 2015 redovisade Bolaget en 
nedskrivning av goodwill om 24 miljoner euro, av vilket 

11,6 miljoner euro var relaterat till en omstrukturering efter 
avyttringen av Mobility-verksamheten.

HANDICARES RESULTAT

Tabellen nedan visar information från Bolagets resultaträkning för de angivna perioderna.

MEUR (om inte annat anges)

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter )

Rörelsens intäkter

Intäkter 153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

153,9 122,3 261,0 245,3 231,8

Rörelsens kostnader

Varukostnader –73,3 –60,5 –129,7 –121,6 –112,6

Personalkostnader –38,6 –30,2 –63,7 –64,1 –63,7

Av- och nedskrivningar –4,3 –3,0 –7,0 –29,8 –5,4

Övriga externa kostnader –25,6 –20,5 –45,3 –42,7 –41,9

Övriga specificerade poster –2,0 –3,9 –18,4 –9,9 –8,3

Rörelseresultat 10,2 4,1 –3,2 –22,8 –0,1

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 7,2 2,9 57,2 21,6 12,9

Finansiella kostnader –14,9 –12,4 –73,3 –38,3 –39,3

Resultat efter finansiella poster 2,5 –5,4 –19,3 –39,5 –26,4

Skattekostnad 0,1 –1,3 0,0 –0,1 –2,9

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 2,6 –6,7 –19,3 –39,5 –29,4

Resultat från avvecklad verksamhet – – 0,0 17,1 5,0

Periodens resultat 2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4

Resultat hänförligt till:

Handicare Group ABs aktieägare 2,4 –6,3 –18,9 –22,2 –24,4

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 –0,4 –0,4 –0,3 0,0

2,6 –6,7 –19,3 –22,5 –24,4

Perioden januari – juni 2017 jämfört med  
januari – juni 2016
Intäkter
Koncernen. Koncernens intäkter för perioden januari – 
 juni 2017 uppgick till 153,9 miljoner euro, en ökning med 
31,6 miljoner euro, eller 25,8 procent, jämfört med 122,3 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta drevs 
huvudsakligen av Prism Medical, som förvärvades i 
september 2016, som bidrog med intäkter uppgående till 
26,8 miljoner euro för perioden januari – juni 2017. 
Koncernens intäkter påverkades negativt av valutakurs-
fluktuationer, särskilt förstärkningen av euron gentemot 
GBP efter Storbritanniens beslut att lämna Europeiska 
Unionen i juni 2016 och därefter.

Organisk tillväxt var 7,2 miljoner euro, eller 6,0 procent 
drivet av tillväxt inom samtliga affärsområden. Tillväxt 
inom Accessibility drevs främst av en ökning av försälj-
ningen av trapphissar, både i Europa och Nordamerika, 
medan ökningen av Patient Handlings intäkter drevs av 
den europeiska marknaden. Puls intäkter drevs främst 
av ökad försäljning av förbrukningsartiklar.

Accessibility. Accessibilitys intäkter uppgick till 89,9 
miljoner euro, en ökning med 3,1 miljoner euro, eller 3,6 
procent, jämfört med 86,8 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2016. Organisk tillväxt uppgick till 5,7 
miljoner euro, eller 6,8 procent, främst drivet av en ökad 
försäljning av trapphissar både i Europa och Nordamerika. 
Fordonsanpassningar redovisade också organisk tillväxt.
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Patient Handling. Patient Handlings intäkter uppgick till 
44,7 miljoner euro, en ökning om 27,2 miljoner euro, eller 
155 procent, jämfört med 17,5 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2016. Organisk tillväxt uppgick till 0,7 
miljoner euro, eller 3,7 procent, drivet av Europa. Under 
andra kvartalet 2017 flyttade Handicare sin tillverkning av 
taklyftar för den Nordamerikanska marknaden från sina 
tillverkningsanläggningar i Europa till anläggningen i 
St. Louis, som förvärvades genom förvärvet av Prism 
Medical. Som ett resultat påverkades organisk tillväxt 
inom verksamheten Patient Handling, vilket exkluderar 
Prism Medical, negativt, samtidigt som Prism Medical 
bidrog med intäkter uppgående till 26,8 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2017.

Puls. Puls intäkter uppgick till 19,3 miljoner euro, en 
ökning med 1,4 miljoner euro, eller 8,1 procent, jämfört 
med 17,9 miljoner euro för perioden januari – juni 2016. 
Organisk tillväxt uppgick till 0,9 miljoner euro, eller 5,3 
procent, på grund av ökad försäljning av förbruknings-
artiklar och, i mindre utsträckning, ökade projektförsälj-
ningar. BD-verksamheten redovisade intäkter uppgående 
till 9,2 miljoner euro för perioden januari – juni 2017.

Varukostnader
Koncernens kostnader för sålda varor för perioden 
januari – juni 2017 uppgick till 73,3 miljoner euro, en 
ökning med 12,8 miljoner euro, eller 21,1 procent, jämfört 
med 60,5 miljoner euro för perioden januari – juni 2016. 
Detta var främst ett resultat av förvärvet av Prism Medical.

Varukostnader som en andel av intäkterna uppgick till 
47,6 procent för perioden januari – juni 2017 jämfört med 
49,4 procent för perioden januari – juni 2016. Detta drevs 
av förvärvet av Prism Medical, vilket förbättrade Patient 
Handlings bidrag och minskade den relativa andelen av 
Puls intäkter (som har ett lägre bidrag än genomsnittet för 
Koncernen).

Personalkostnader
Koncernens personalkostnader för perioden januari – juni 
2017 uppgick till 38,6 miljoner euro, en ökning med 8,4 
miljoner euro, eller 27,8 procent, jämfört med 30,2 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta var 
främst ett resultat av förvärvet av Prism Medical.

Personalkostnader som en procentandel av intäkter 
uppgick till 25,1 procent under perioden januari – juni 
2017 jämfört med 24,7 procent för perioden januari – juni 
2016. Ökningen var delvis hänförlig till investeringar i den 
Nordamerikanska säljstyrkan, som ett led i Handicares 
Hub-strategi.

Av- och nedskrivningar
Koncernens av- och nedskrivningar för perioden januari – 
 juni 2017 uppgick till 4,3 miljoner euro, en ökning med 1,3 
miljoner euro, eller 41,7 procent, jämfört med 3,0 miljoner 
euro för perioden januari – juni 2016. Detta var främst ett 
resultat av förvärvet av Prism Medical (inklusive avskriv-
ning på förvärvade immateriella tillgångar) och den 
betydande investeringen i det nya ERP-systemet under 
2016.

Övriga externa kostnader
Koncernens övriga externa kostnader för perioden 
januari – juni 2017 uppgick till 25,6 miljoner euro, en 
ökning med 5,1 miljoner euro, eller 24,9 procent, jämfört 
med 20,5 miljoner euro för perioden januari – juni 2016. 
Detta var främst ett resultat av förvärvet av Prism Medical.

Övriga externa kostnader som en procentandel av 
intäkter uppgick till 16,6 procent för perioden januari – juni 
2017 jämfört med 16,7 procent under perioden januari –  
juni 2016.

Övriga specificerade poster
Koncernens övriga specificerade poster för perioden 
januari – juni 2017 uppgick till 2,0 miljoner euro, minskning 
med 1,9 miljoner euro, eller 49,6 procent, jämfört med 3,9 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta var 
främst ett resultat av minskade integrationskostnader och 
kostnader relaterade till Erbjudandet.

 • Transaktionskostnader: Transaktionskostnader för 
perioden januari – juni 2017 uppgick till 0,1 miljoner 
euro och var hänförliga till förvärvet av Prism Medical. 
Transaktionskostnader för perioden januari – juni 2016 
uppgick till 0,1 miljoner euro. Huvuddelen av dessa 
kostnader var hänförliga till förvärvet av Rep-Tek.

 • Integrationskostnader: Integrationskostnader för 
perioden januari – juni 2017 uppgick till 0,3 miljoner 
euro och var huvudsakligen hänförliga till integratio-
nen av Prism Medical. Integrationskostnader för 
perioden januari – juni 2016 uppgick till 0,8 miljoner 
euro och var huvudsakligen hänförliga till förvärvet av 
Rep-Tek. Handicares målsättning för dessa förvärv är 
väsentliga synergier relaterade till minskning av 
personal och sammanslagning av affärsställen, vilket 
har drivit integrationskostnader.



Operationell och finansiell översikt

Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 139

 • Omstruktureringskostnader: Omstruktureringskost-
nader för perioden januari – juni 2017 uppgick till 1,6 
miljoner euro. Den betydande majoriteten av dessa 
kostnader är hänförliga till (i) outsourcing av IT-funk-
tioner; och (ii) omorganisationen av koncernledningen 
i mars 2017. Omstruktureringskostnader under 
perioden januari – juni 2016 uppgick till 1,8 miljoner 
euro. Huvuddelen av dessa kostnader var hänförliga 
till (i) outsourcing av IT-funktioner; (ii) etableringen av 
ett gemensamt servicecenter för finans; (iii) outsour-
cing av viss montering inom Patient Handling; och (iv) 
outsourcing av vissa logistiktjänster i Norge.

 • Kostnader för börsnoteringen: Inga kostnader 
relaterade till Erbjudandet kostnadsfördes under 
perioden januari – juni 2017 eftersom ådragna 
kostnader relaterade till Erbjudandet kvittades genom 
att avsättningar som gjorts vid årsslutet 2016 släpp-
tes. Kostnader relaterade till Erbjudandet för perioden 
januari – juni 2016 uppgick till 0,8 miljoner euro.

 • Övriga effektivitetsprojekt: Inga kostnader hänför-
liga till dessa typer av projekt redovisades för perio-
den januari – juni 2017. Kostnader hänförliga till 
effektivitetsprojekt uppgick totalt till 0,2 miljoner euro 
för räkenskapsåret 2016. Dessa kostnader var främst 
hänförliga till uppsägningen av ett hyresavtal.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden januari – juni 2017 
uppgick till 10,2 miljoner euro, en ökning med 6,1 miljoner 
euro, eller 146,8 procent, jämfört med 4,1 miljoner euro 
för perioden januari – juni 2016. Detta var främst ett 
resultat av förvärvet av Prism Medical samt minskade 
övriga specificerade poster.

Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter för perioden januari – juni 
2017 uppgick till 7,2 miljoner euro, en ökning med 4,3 
miljoner euro, eller 148 procent, jämfört med 2,9 miljoner 
euro för perioden januari – juni 2016. Detta var främst 
hänförligt till valutakursfluktuationer (i synnerhet NOK, 
USD och GBP sjönk mot EUR). Ränteintäkter uppgick till 
1,3 miljoner euro under perioden januari – juni 2017 jämför 
med 1,5 miljoner euro under perioden januari – juni 2016. 
De finansiella intäkterna är främst hänförliga till erhållen 
ränta på den till avyttringen av Mobility-verksamheten 
relaterade säljarreversen.

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för perioden januari – 
 juni 2017 uppgick till 14,9 miljoner euro, en ökning med 
2,5 miljoner euro, eller 20,2 procent, jämfört med 12,4 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta var 
främst relaterat till valutakursfluktuationer (i synnerhet 
NOK, USD och GBP sjönk mot EUR). Räntekostnader 
ökade till 9,0 miljoner euro under perioden januari – juni 
2017 från 7,4 miljoner euro under perioden januari – juni 
2016, främst relaterat till lånefinansieringen av förvärvet 
av Prism Medical.

Resultat efter finansiella poster
Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 
januari – juni 2017 uppgick till 2,5 miljoner euro, en ökning 
med 7,9 miljoner euro, jämfört med en förlust uppgående 
till 5,4 miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta 
var främst ett resultat av Koncernens ökade rörelse- 
resultat.

Skattekostnad
Koncernens skattekostnad för perioden januari – juni 2017 
uppgick till negativa 0,1 miljoner euro (intäkt), en minsk-
ning med 1,4 miljoner euro, jämfört med 1,3 miljoner euro 
(kostnad) för perioden januari – juni 2016. Detta var främst 
ett resultat av förändringar av balansen för uppskjuten 
skatt. 

Resultat från kvarvarande verksamheter
Som ett resultat av det som diskuterats ovan ökade 
Koncernens vinst från kvarvarande verksamheter för 
perioden med 9,3 miljoner euro, från en förlust om 6,7 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016 till en vinst 
om 2,6 miljoner euro för perioden januari – juni 2017.

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernens resultat från avvecklad verksamhet för 
perioden januari – juni 2016 och 2017 uppgick till 0,0 
miljoner euro. Inga avyttringar genomfördes under de 
berörda delårsperioderna.

Periodens resultat
Som ett resultat av det som diskuterats ovan uppgick 
koncernens vinst för perioden januari – juni 2017 till 2,6 
miljoner euro, en ökning med 9,3 miljoner euro jämfört 
med perioden januari – juni 2016 (förlust om 6,7 miljoner 
euro).
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Rörelseresultat/EBIT-marginal, bruttoresultat/marginal och justerad EBITA/EBITA-marginal
Tabellen nedan visar intäkter, rörelseresultat, EBIT-marginal, bruttoresultat, bruttomarginal, justerad EBITA och justerad 
EBITA-marginal för Koncernen och varje affärsområde för de perioder som anges.

MEUR

Accessibility Patient Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner Koncernen

Januari – 
juni  

2017 

Januari – 
juni  

2016

Januari – 
juni  

2017

Januari – 
juni  

2016

Januari – 
juni  

2017

Januari – 
juni  

2016

Januari – 
juni  

2017

Januari – 
juni  

2016

Januari – 
juni  

2017

Januari – 
juni  

2016

Intäkter 89,9 86,8 44,7 17,5 19,3 17,9 0,0 0,1 153,9 122,3

Rörelseresultat1) 9,2 7,0 5,0 0,2 1,7 1,5 –5,8 –4,5 10,2 4,1

EBIT-marginal (%)2) 10,3 % 8,1 % 11,2 % 1,0 % 9,0 % 8,3 % – – 6,6 % 3,4 %

Bruttoresultat2) 3) 36,4 35,3 22,6 8,2 5,7 6,1 0,0 0,1 64,8 49,8

Bruttomarginal (%)2) 3) 40,5 % 40,7 % 50,7 % 46,9 % 29,7 % 34,2 % – – 42,1 % 40,7 %

Justerad EBITA2) 3) 10,8 8,9 6,4 1,5 1,8 1,6 –4,3 –2,7 14,7 9,3

Justerad EBITA-
marginal (%)2) 3) 12,1 % 10,2 % 14,3 % 8,4 % 9,3 % 9,2 % – – 9,5 % 7,6 %

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt. Rörelseresultat (EBIT) definieras inte enligt IFRS, men 
presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar per och för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt i Bolagets oreviderade koncernredovisningar per och för perioden 
januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade detta Prospekt.

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternative nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell information – Alternativa nyckeltal”.

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller”.

Koncernen. Rörelseresultatet för perioden januari – juni 
2017 uppgick till 10,2 miljoner euro, en ökning med 6,1 
miljoner euro, eller 146,8 procent, jämfört med 4,1 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Ökningen 
drevs av ökade intäkter och förbättrade marginaler. 
EBIT-marginalen ökade från 3,4 procent för perioden 
januari – juni 2016 till 6,6 procent för perioden januari – juni 
2017. Justerad EBITA för perioden januari – juni 2017 
uppgick till 14,7 miljoner euro, en ökning med 5,4 miljoner 
euro, eller 58,2 procent, jämfört med 9,3 miljoner euro för 
perioden januari – juni 2016. Ökningen drevs framförallt 
av Patient Handling. Rörelseresultatet ökade från 49,7 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016 till 64,8 
miljoner euro, en ökning med 30,4 procent, för perioden 
januari – juni 2017.

Accessibility. Rörelseresultatet för perioden januari – juni 
2017 uppgick till 9,2 miljoner euro jämfört med 7,2 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Justerad 
EBITA för perioden januari – juni 2017 uppgick till 10,8 
miljoner euro, en ökning med 1,9 miljoner euro, eller 22,0 
procent, jämfört med 8,9 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2016. Ökningen av rörelseresultatet och 
justerad EBITA drevs av ökade intäkter och av förbättrade 
marginaler. Justerad EBITA-marginal ökade från 10,2 
procent för perioden januari – juni 2016 till 12,1 procent för 
perioden januari – juni 2017. Den förbättrade marginalen 
förklarades av ökad operativ hävstångseffekt (dvs. 
minskade rörelsekostnader som procentandel av 

intäkter). Bruttomarginalen minskade något från 40,7 
procent under perioden januari – juni 2016 till 40,5 procent 
för perioden januari – juni 2017. Bruttoresultatet ökade 
från 35,3 miljoner euro för perioden januari – juni 2016 till 
36,4 miljoner euro för perioden januari – juni 2017 som ett 
resultat av ökade intäkter.

Patient Handling. Rörelseresultatet för perioden janua-
ri – juni 2017 uppgick till 5,0 miljoner euro jämfört med 0,2 
miljoner euro för perioden januari – juni 2016. Detta 
föranleddes främst av förvärvet av Prism Medical. 
Justerad EBITA för perioden januari – juni 2017 uppgick till 
6,4 miljoner euro, en ökning med 4,9 miljoner euro jämfört 
med 1,5 miljoner för perioden januari – juni 2016. Prism 
Medical bidrog med justerad EBITA om 4,0 miljoner euro 
för perioden januari – juni 2017. Justerad EBITA-marginal 
förbättrades från 8,4 procent för perioden januari – juni 
2016 till 14,3 procent för perioden januari – juni 2017. 
Detta drevs av förbättrad bruttomarginal och ökad 
operativ hävstångseffekt (dvs. minskade rörelsekostnader 
som en procentandel av intäkter). Bruttomarginalen 
ökade från 46,9 procent under perioden januari – juni 2016 
till 50,7 procent för perioden januari – juni 2017 eftersom 
Prism Medical har haft en högre bruttomarginal än den 
övriga verksamheten inom Patient Handling. Brutto-
resultatet ökade från 8,2 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2016 till 22,6 miljoner euro för perioden 
januari – juni 2017.
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Puls. Rörelseresultatet för perioden januari – juni 2017 
uppgick till 1,7 miljoner euro jämfört med 1,5 miljoner 
euro för perioden januari – juni 2016. Detta föranleddes 
både av ökade intäkter och förbättrade marginaler. 
Justerad EBITA för perioden januari – juni 2017 uppgick 
till 1,8 miljoner euro jämfört med 1,6 miljoner euro under 
perioden januari – juni 2016. Justerad EBITA-marginal 
ökade från 8,6 procent för perioden januari – juni 2016 till 
9,3 procent för perioden januari – juni 2017 som ett 
resultat av ökad operativ hävstångseffekt (dvs. minskade 
rörelsekostnader som en procentandel av intäkter). Den 
ökade operativa hävstångseffekten förklarades delvis av 
en omklassificering av vissa kostnader från rörelsekost-
nader (för perioden januari – juni 2016) till varukostnader 
(för perioden januari – juni 2017). Följaktligen minskade 
bruttomarginalen från 34,2 procent för perioden januari –  
juni 2016 till 29,7 procent för perioden januari – juni 2017. 
Påverkan av omklassificeringen på bruttomarginalen var 
2,8 procent för perioden januari – juni 2017. BD-verksam-
heten, som avyttrades den 1 augusti 2017, bidrog med 
justerad EBITA uppgående till 1,1 miljoner euro under 
perioden januari – juni 2017.

Koncerngemensamma funktioner utgörs främst av 
kostnader för Koncernen som inte allokeras direkt till ett 
affärsområde. De främsta kostnadsposterna för perioden 
januari – juni 2017 var personalkostnader (2,3 miljoner 
euro), IT-kostnader (1,3 miljoner euro) och konsultkostna-
der (0,3 miljoner euro).

Räkenskapsåret 2016 jämfört med  
räkenskapsåret 2015
Intäkter
Koncernen. Koncernens intäkter för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 261,0 miljoner euro, en ökning med 
15,7 miljoner euro, eller 6,4 procent, jämfört med 245,3 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Ökningen var 
främst hänförlig till de två förvärv som slutfördes under 
2016. Prism Medical förvärvades med effekt från den 
1 september 2016 (redovisat inom Patient Handling) och 
Rep-Tek förvärvades med effekt från den 4 januari 2016 
(redovisat inom fordonsanpassning, som är en del av 
Accessibility). Prism Medical bidrog med 15,6 miljoner 
euro och Rep-Tek bidrog med 4,6 miljoner euro i intäkter 
för räkenskapsåret 2016. Koncernens intäkter påverka-
des negativt av valutakursfluktuationer, i synnerhet 
förstärkningen av euron gentemot GBP efter Storbritan-
niens beslut att lämna Europeiska unionen i juni 2016 och 
därefter och, i mindre utsträckning, försvagningen av 
NOK i förhållande till euro.

Den organiska tillväxten uppgick till 5,9 miljoner euro, 
eller 2,5 procent, främst till följd av en ökning av intäk-
terna som genererades inom Accessibility och Patient 
Handling. Tillväxten inom Accessibility drevs främst av en 
ökning av försäljningen av trapphissar, medan tillväxten 
inom Patient Handling drevs av en ökad försäljning på 
den nordamerikanska marknaden. Jämfört med föregå-
ende år minskade Puls intäkterna med 7,9 miljoner euro, 
eller 17,9 procent, för räkenskapsåret 2016, främst till 
följd av lägre projektförsäljning, medan försäljningen av 
förbrukningsartiklar förblev stabil, och ofördelaktiga 
valutakursfluktuationer (påverkan var 1,6 miljoner euro).

Accessibility. Accessibilitys intäkter för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 174,2 miljoner euro, en ökning med 6,5 
miljoner euro, eller 3,9 procent, jämfört med 167,7 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. För räkenskaps-
året 2016 bidrog trapphissar med intäkter uppgående till 
130,3 miljoner euro, av vilket svängda trapphissar stod 
för cirka 70 procent, och fordonsanpassning bidrog med 
intäkter uppgående till 44,0 miljoner euro. Rep-Tek bidrog 
med intäkter om 4,6 miljoner euro under räkenskapsåret 
2016. Den organiska tillväxten uppgick till 9,8 miljoner 
euro, eller 6,2 procent, orsakat av både trapphissar och 
fordonsanpassningar. Trapphissar stod för huvuddelen av 
tillväxten in absoluta tal, medan den relativa tillväxten var 
högre inom fordonsanpassning. 

Patient Handling. Patient Handlings intäkter för räken-
skapsåret 2016 uppgick till 50,5 miljoner euro, en ökning 
med 17,2 miljoner euro, eller 51,5 procent, jämfört med 
33,4 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Prism 
Medical förvärvades med effekt från den 1 september 
2016 och bidrog med intäkter om 15,6 miljoner euro 
under fyramånadersperioden september – december 
2016, av vilket majoriteten härrörde från den nordameri-
kanska marknaden. Den organiska tillväxten uppgick till 
2,5 miljoner euro, eller 7,7 procent, främst drivet av den 
nordamerikanska marknaden samt, till lägre grad, 
Storbritannien. Den övervägande delen av Prism 
 Medicals intäkter genererades på den nordamerikanska 
marknaden. 

Puls. Puls intäkter för räkenskapsåret 2016 uppgick till 
36,1 miljoner euro, en minskning med 7,9 miljoner euro, 
eller 17,9 procent, jämfört med 43,9 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015. Den organiska tillväxten uppgick till 
negativa 6,3 miljoner euro, eller 14,8 procent, främst till 
följd av en nedgång i projektförsäljningen medan försälj-
ningen av förbrukningsartiklar i var i linje med 2015. 
Projektförsäljning avser utrustning för flera användnings-
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områden (i motsats till produkter med bara ett använd-
ningsområde/förbrukningsartiklar) såsom madrasser, 
operationsbord och liknande, och beställs vanligtvis av 
institutioner på engångsbasis. Projektförsäljningen 
varierar normalt från år till år beroende på Koncernens 
förmåga att få avtal för relevanta projekt. Bidraget till 
intäkterna från BD-verksamheten var 16,3 miljoner euro 
under räkenskapsåret 2016.

Varukostnader
Koncernens varukostnader för räkenskapsåret 2016 
uppgick till 129,7 miljoner euro, en ökning med 8,1 
miljoner euro eller 6,7 procent, jämfört med 121,6 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. I linje med intäktsökningen 
mellan 2015 och 2016 var påverkan från valutafluktuatio-
ner begränsad eftersom de huvudsakliga valutorna för 
material under 2016 var desamma som för intäkterna. 
Varukostnaderna påverkades negativt av redovisningen 
av förvärvet av Prism Medical, genom vilket det verkliga 
värdet på lagret ökade med 1,1 miljoner euro på den 
ingående balansräkningen.

Varukostnader som procent av intäkterna uppgick till 
49,7 procent för räkenskapsåret 2016 jämfört med 49,6 
procent för räkenskapsåret 2015. 

Personalkostnader
Koncernens personalkostnader för räkenskapsåret 2016 
uppgick till 63,7 miljoner euro, en minskning med 0,4 
miljoner euro, eller 0,7 procent, jämfört med 64,1 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. Som ett resultat av det var 
personalkostnader som procent av intäkterna 24,4 
procent för räkenskapsåret 2016 jämfört med 26,1 
procent för räkenskapsåret 2015. Minskningen berodde i 
huvudsak på en ökad produktivitet till följd av investe-
ringar i automatisering av produktionen, samt outsourcing 
av icke kärnfunktioner (t.ex. IT-personal och vissa 
monteringsfunktioner). Minskningen av personalkostna-
derna i relation till IT motverkades delvis av en ökning av 
övriga externa kostnader (t.ex. kostnader för IT-personal 
motverkades delvis av avgifter från den oberoende 
IT-tjänsteleverantören) (se ”– Övriga externa kostnader” 
nedan). Därutöver minskade etableringen av ett gemen-
samt servicecenter för finans i Storbritannien den 
genomsnittliga kostnaden per heltidsanställd i 
finansteamet. 

Av- och nedskrivningar
Koncernens av- och nedskrivningar för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 7,0 miljoner euro, en minskning med 
22,8 miljoner euro, eller 76,4 procent, jämfört med 29,8 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Under räken-
skapsåret 2015 redovisade Bolaget en nedskrivning av 

goodwill om 24 miljoner euro orsakad av omorganisatio-
ner föranledda av avyttringen av Mobility-verksamheten 
(11,6 miljoner euro) och verksamhetsutveckling inom 
Patient Handling relaterad till ett svagare än förväntat 
resultat i USA (12,7 miljoner euro). Ingen nedskrivning 
krävdes år 2016. 

Övriga externa kostnader
Koncernens övriga externa kostnader för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 45,3 miljoner euro, en ökning med 2,6 
miljoner euro eller 6,2 procent, jämfört med 42,7 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. Detta berodde i huvudsak 
av det betydande antalet omstruktureringsprojekt som 
slutfördes under 2016 (t.ex. outsourcing av IT-personal, 
etableringen av ett nytt gemensamt servicecenter för 
finans, implementeringen av ett nytt ERP-system, 
outsourcing av logistik samt outsourcing av vissa 
monteringsfunktioner). Vissa kostnader hänförliga till 
dessa projekt redovisades under övriga specificerade 
poster, se ”– Övriga specificerade poster”. Ökade 
konsultarvoden var en av de främsta drivkrafterna bakom 
ökningen av övriga externa kostnader. Såsom noterat 
ovan ökade outsourcingen av IT-personal och monte-
ringsfunktioner övriga rörelsekostnader (även om 
Koncernens rörelsekostnader, netto efter personalkost-
nader, minskade), se ”– Personalkostnader”. 

Övriga externa kostnader som procentandel av 
intäkterna uppgick övriga externa kostnader till 17,4 
procent för vart och ett av räkenskapsåren 2015 och 
2016. 

Övriga specificerade poster
Koncernens övriga specificerade poster för räkenskaps-
året 2016 uppgick till 18,4 miljoner euro, en ökning med 
8,6 miljoner euro eller 87,0 procent, jämfört med 9,9 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Det var huvudsak-
ligen ett resultat av transaktions- och integrationskostna-
der hänförliga till förvärven av Prism Medical och Rep-Tek 
under 2016. Transaktionskostnader och integrationskost-
nader uppgick till 4,0 miljoner euro respektive 3,6 miljoner 
euro under räkenskapsåret 2016, jämfört med 1,9 
miljoner euro respektive 1,4 miljoner euro under räken-
skapsåret 2015. Därutöver påverkades 2016 av avsätt-
ningar för vissa kostnader för börsnoteringen (1,2 miljoner 
euro), avsättningar för omstruktureringskostnader 
relaterade till IT-outsourcingen (1,8 miljoner euro) samt en 
avsättning för en produktåterkallelse hänförlig till acku-
mulatorn på vissa trapphissmodeller (2,4 miljoner euro). 
Nedan ges en förklaring av de olika övriga specificerade 
poster som Handicare haft under räkenskapsåren 2016 
och 2015.
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 • Transaktionskostnader: Transaktionskostnader för 
räkenskapsåret 2016 uppgick till 4,0 miljoner euro. 
Den betydande majoriteten av dessa kostnader var 
relaterade till förvärvet av Prism Medical. Storleken på 
transaktionen tillsammans med den komplexitet som 
föranleddes av att Prism Medical var ett publikt bolag, 
drev upp transaktionskostnaderna. Transaktionskost-
naderna för räkenskapsåret 2015 uppgick till 1,9 
miljoner euro. Huvuddelen av dessa transaktions-
kostnader var relaterade till förvärvet av Rep-Tek och 
avyttringen av Mobility.

 • Integrationskostnader: Integrationskostnader för 
räkenskapsåret 2016 uppgick till 3,6 miljoner euro. 
Den betydande majoriteten av dessa kostnader var 
relaterade till integreringen av Prism Medical och 
Rep-Tek. Handicares målsättning för dessa förvärv är 
väsentliga synergier relaterade till minskning av 
personal och sammanslagning av affärsställen, vilket 
har drivit integrationskostnader. Integrationskostna-
derna för räkenskapsåret 2015 uppgick till 1,4 
miljoner euro. Huvuddelen av dessa kostnader 
relaterade till organisatoriska ändringar efter avytt-
ringen av Mobility-verksamheten.

 • Omstruktureringskostnader: Omstruktureringskost-
nader för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5,4 miljoner 
euro. Den betydande majoriteten av dessa kostnader 
var relaterade till (i) outsourcing av IT-funktioner; (ii) 
införandet av ett gemensamt servicecenter för finans; 
(iii) outsourcing av viss montering inom Patient 
Handling; och (iv) outsourcing av logistik. Omstruktu-
reringskostnaderna för räkenskapsåret 2015 uppgick 
till 6,0 miljoner euro. Huvuddelen av dessa omstruktu-
reringskostnader (särskilt avsättning för outnyttjade 
lokaler om 4,6 miljoner euro) var relaterade till flytten 
av huvudkontoret från Moss (Norge) till Kista (Sverige).

 • Kostnader för återkallelse: Kostnader hänförliga till 
återkallelse uppgick till 3,1 miljoner euro för räken-
skapsåret 2017. Den betydande majoriteten av dessa 
kostnader var hänförliga till en bristfällig ackumulator 
i vissa trapphissar. Inga kostnader hänförliga till 
återkallelse redovisades för räkenskapsåret 2015.

 • Kostnader för börsnoteringen: Kostnader relaterade 
till Erbjudandet uppgick till 1,2 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016. Dessa kostnader bestod främst 
av kostnader för rådgivning. Inga kostnader ådrogs 
under räkenskapsåret 2015.

 • Mobility-kostnader: Vissa rörelsekostnader hänför-
liga till den avyttrade Mobility-verksamheten ådrogs 
inom (och betalades av) Handicare efter avyttringen. 
Dessa kostnader uppgick till 0,3 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016 och 0,6 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015.

 • Övriga effektivitetsprojekt: Kostnader hänförliga till 
övriga effektivitetsprojekt uppgick totalt till 0,9 
miljoner euro för räkenskapsåret 2016. Dessa 
kostnader inkluderade främst kostnader för över-
skottspersonal, kostnader för uppsägning av hyres-
avtal och konsultarvoden. Inga likvärdiga kostnader 
uppkom under räkenskapsåret 2015.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2016 var 
en förlust om 3,2 miljoner euro, en positiv förändring med 
19,6 miljoner euro, eller 86,0 procent, jämfört med en 
förlust om 22,8 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 
Förändringen var främst en konsekvens av nedskrivning-
en av goodwill om 24 miljoner euro under räkenskapsåret 
2015, som diskuteras under ”– Av- och nedskrivningar” 
ovan.

Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter för räkenskapsåret 2016 
uppgick till 57,2 miljoner euro, en ökning med 35,6 
miljoner euro eller 164,7 procent, jämfört med 21,6 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Detta var främst 
ett resultat av valutakursfluktuationer (i synnerhet att 
NOK, USD och GBP sjönk i förhållande till EUR). Räntein-
täkterna ökade från 3,0 miljoner euro för räkenskapsåret 
2016 från 1,2 miljoner euro för räkenskapsåret 2015, 
huvudsakligen som ett resultat av ränta som erhölls från 
en säljrevers hänförlig till avyttringen av 
Mobility-verksamheten. 

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 73,3 miljoner euro, en ökning med 35,0 
miljoner euro eller 91,4 procent, jämfört med 38,3 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. Detta var huvudsakligen 
ett resultat av valutakursfluktuationer (i synnerhet NOK, 
USD och GBP som sjönk mot EUR). Räntekostnaderna 
minskade till 16,0 miljoner euro för räkenskapsåret 2016 
från 19,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2015, huvud-
sakligen som ett resultat av en planenlig amortering av 
räntebärande skulder.
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Resultat efter finansiella poster
Koncernens resultat efter finansiella poster för räken-
skapsåret 2016 uppgick till –19,3 miljoner euro, en ökning 
med 20,2 miljoner euro, eller 51,2 procent, jämfört med 
–39,5 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 

Skattekostnad
Koncernens skattekostnader för räkenskapsåret 2016 
uppgick till 0,0 miljoner euro, en minskning med 0,1 
miljoner euro jämfört med 0,1 miljoner euro för räken-
skapsåret 2015. 

Resultat från kvarvarande verksamheter
Som ett resultat av skälen som diskuterats ovan ökade 
Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter för 
perioden med 20,2 miljoner euro, från –39,5 miljoner euro 
för räkenskapsåret 2015 till –19,3 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016.

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernens resultat från avvecklad verksamhet för 
räkenskapsåret 2016 uppgick till 0,0 miljoner euro, 
jämfört med 17,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 
Inga avyttringar gjordes under 2016. Såsom diskuteras 
ovan är resultat från avvecklad verksamhet hänförligt till 
Mobility-verksamheten, som avyttrades den 30 septem-
ber 2015. Mobilitys resultat under perioden januari –  
september 2015 uppgick till 3,3 miljoner euro. Därutöver 
ingår nettovinsten om 13,7 miljoner euro i vinst från 
avvecklad verksamhet för 2015. 

Periodens resultat
Som ett resultat av skälen som diskuterats ovan ökade 
Koncernens resultat med 3,2 miljoner euro, från –22,5 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015 till –19,3 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2016.

Rörelseresultat/EBIT-marginal, bruttoresultat/marginal och justerad EBITA/EBITA-marginal
Tabellen nedan visar intäkter, rörelseresultat, EBIT-marginal, bruttoresultat, bruttomarginal, justerad EBITA och justerad 
EBITA-marginal för Koncernen och varje affärsområde för de perioder som anges.

MEUR

Accessibility Patient Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner Koncernen

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Intäkter1) 174,2 167,7 50,5 33,4 36,1 43,9 0,1 0,3 261,0 245,3

Rörelseresultat1) 9,9 15,1 –5,2 –16,1 2,1 3,7 –10,0 –25,5 –3,2 –22,8

EBIT-marginal (%)2) 5,7 9,0 –10,2 –48,3 5,7 8,5 – – –1,2 –9,3

Bruttoresultat2) 3) 70,2 66,4 23,2 13,1 11,9 13,9 0,1 –0,1 105,3 93,3

Bruttomarginal (%)2) 3) 40,3 39,6 45,9 39,3 32,9 31,6 – – 40,4 38,0

Justerad EBITA2) 3) 18,4 17,0 4,0 –1,5 2,8 3,8 –6,4 –5,8 18,8 13,5

Justerad EBITA-
marginal (%)2) 3) 10,6 10,2 7,8 –4,5 7,7 8,7 – – 7,2 5,5

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt. Rörelseresultat (EBIT) definieras inte enligt IFRS, men 
presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar per och för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt i Bolagets oreviderade koncernredovisningar per och för perioden 
januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade detta Prospekt.

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternative nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell information – Alternativa nyckeltal”.

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller”.

Koncernen. Rörelseresultatet för räkenskapsåret var en 
förlust om 3,2 miljoner euro, en positiv förändring med 
19,6 miljoner euro, eller 86,0 procent, jämfört med en 
förlust om 22,8 miljoner för räkenskapsåret 2015. 
Minskningen var framförallt hänförlig till nedskrivningen 
av goodwill om 24 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 
Justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 18,8 
miljoner euro, en ökning med 5,3 miljoner euro, eller 39,3 
procent, jämfört med 13,5 miljoner euro för räkenskaps-
året 2015. Ökningen drevs huvudsakligen av Patient 
Handling. Bruttoresultatet ökade med 12,9 procent från 
93,3 miljoner euro för räkenskapsåret 2015 till 105,3 
miljoner euro för räkenskapsåret 2016.

Accessibility. Rörelseresultatet för räkenskapsåret var 
9,9 miljoner euro, jämfört med 15,1 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015. Minskningen berodde framförallt 
på ökade amorteringskostnader och ökade övriga 
specificerade poster. Justerad EBITA för räkenskapsåret 
2016 uppgick till 18,4 miljoner euro, en ökning med 1,4 
miljoner euro, eller 8,0 procent, jämfört med 17,0 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. Detta orsakades huvud-
sakligen av ökade intäkter, medan Accessibility redovi-
sade en liten ökning av den justerade EBITA-marginalen. 
Bruttomarginalen ökade från 39,6 procent för räken-
skapsåret 2015 till 40,3 procent för räkenskapsåret 2016. 
Detta förklarades till övervägande del av lägre direkta 
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personalkostnader efter investeringar i automatisering av 
produktionen. Bruttoresultat ökade från 66,4 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015 till 70,2 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016, främst som ett resultat av ökade 
intäkter under perioden. 

Patient Handling. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 
var en förlust om 5,2 miljoner euro, jämfört med en förlust 
om 16,1 miljoner för räkenskapsåret 2015. Detta orsaka-
des framförallt av en nedskrivning av goodwill om 12,7 
miljoner euro under 2015 (det förekom ingen kostnad för 
nedskrivning under 2016), som delvis motverkades av 
ökade övriga specificerade poster. Justerad EBITA för 
räkenskapsåret 2016 uppgick till 4,0 miljoner euro, en 
positiv förändring med 5,5 miljoner eurojämfört med 
räkenskapsåret 2015. Bruttoresultat för räkenskapsåret 
2015 påverkades av garantinedskrivningar och ökade 
lageravsättningar om 1,9 miljoner euro (5,7 procentenhe-
ters påverkan på bruttomarginalen för 2015). Outsourcing 
av vissa monteringsfunktioner under 2016, ett ökat fokus 
på kostnaderna (inklusive personalminskningar) och det 
förändrade fokuset för produktportföljen sent under år 
2015 var de främsta drivkrafterna för den ökade lönsam-
heten. Prism Medicals bruttoresultat minskade med 1,1 
miljoner euro under räkenskapsåret 2016 jämfört med det 
föregående året (vilket hade en negativ inverkan om 2,3 
procentenheter på Patient Handlings bruttomarginal) som 
ett resultat av redovisningen av förvärvet (detta hade 
dock ingen påverkan på kassaflödet).

Puls. Rörelseresultatet för räkenskapsåret var 2,1 
miljoner euro, jämfört med 3,7 miljoner euro för räken-
skapsåret 2015. Detta var huvudsakligen ett resultat av 
minskade intäkter, vilket delvis uppvägdes av en högre 
bruttomarginal och lägre rörelsekostnader. Justerad 
EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 2,8 miljoner 
euro, en minskning med 1,0 miljoner euro jämfört med 3,8 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Bruttomarginalen 
ökade från 31,6 procent under räkenskapsåret 2015 till 
32,9 procent för räkenskapsåret 2016 som ett resultat av 
en förändrad produktmix (ökad försäljning av produkter 
med högre marginal). BD-verksamheten, som avyttrades 
den 1 augusti 2017, bidrog med justerad EBITA om 1,8 
miljoner euro under räkenskapsåret 2016.

Koncerngemensamma funktioner utgörs huvudsakli-
gen av kostnader för Koncernen som inte allokeras direkt 
till ett verksamhetsområde. De främsta kostnadsposterna 
under räkenskapsåret 2016 omfattade personalkostnader 
(3,0 miljoner euro), IT-kostnader (1,5 miljoner euro) och 
konsultarvoden (0,7 miljoner euro). 

Räkenskapsåret 2015 jämfört med  
räkenskapsåret 2014 
Intäkter
Koncernen. Koncernens intäkter för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 245,3 miljoner euro, en ökning med 13,5 
miljoner euro, eller 5,8 procent, jämfört med 231,8 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Inga förvärv 
gjordes under räkenskapsåren 2015 och 2014. Mobility-
verksamheten avyttrades under 2015. I årsredovisningen 
för år 2015 redovisas Mobility-verksamheten under 
resultat från avvecklad verksamhet för räkenskapsåren 
2015 och 2014, och påverkar därmed inte de rapporte-
rade intäkterna för dessa perioder. Under 2015 påverka-
des intäkterna negativt av valutakursfluktuationer, främst 
att EUR stärktes mot NOK. Den organiska tillväxten 
uppgick till 7,6 miljoner euro, eller 3,2 procent, främst till 
följd av en ökning av intäkterna som genererades av 
Koncernens Accessibility- och Patient Handling- 
verksamheter. 

Accessibility. Accessibilitys intäkter för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 167,7 miljoner euro, en ökning med 
14,0 miljoner euro, eller 9,1 procent, jämfört med 153,7 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Den Organiska 
tillväxten uppgick till 6,5 miljoner euro, eller 4,0 procent. 
För trapphissar redovisades en positiv organisk tillväxt 
mellan perioderna, huvudsakligen driven av ökade 
intäkter på den europeiska marknaden (särskilt Storbri-
tannien och Tyskland). Intäkterna inom fordonsanpass-
ningar minskade något. 

Patient Handling. Patient Handlings intäkter för räken-
skapsåret 2015 uppgick till 33,4 miljoner euro, en ökning 
med 2,0 miljoner euro, eller 6,1 procent, jämfört med 31,4 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Den organiska 
tillväxten uppgick till 0,7 miljoner euro, eller 2,3 procent, 
främst drivet av tillväxt i Storbritannien samt införlivandet 
av en stor återförsäljare i Japan i Koncernens 
återförsäljarnätverk. 

Puls. Puls intäkter för räkenskapsåret 2015 uppgick till 
43,9 miljoner euro, en minskning med 2,6 miljoner euro, 
eller 5,6 procent, jämfört med 46,5 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014, framförallt orsakad av valutakurs-
fluktuationer (depreciering av NOK mot euro). Den 
organiska tillväxten uppgick till 0,2 miljoner euro, eller 
0,5 procent, främst driven av en ökad försäljning av 
förbrukningsvaror. 
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Varukostnader
Koncernens varukostnader för räkenskapsåret 2015 
uppgick till 121,6 miljoner euro, en ökning med 9,0 
miljoner euro, eller 8,0 procent, jämfört med 112,6 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Ökningen drevs 
främst av intäktsökningen under perioden, då kostnaden 
för sålda varor till sin natur är rörlig. 

Varukostnader i procent av intäkterna uppgick till 49,6 
procent för räkenskapsåret 2015 jämfört med 48,6 
procent för räkenskapsåret 2014. Minskningen berodde 
framförallt på nedskrivningen av varulagret och ökade 
avsättningar för garantier (relaterade till lansering av nya 
produkter) inom Patient Handling, under 2015, vilket 
påverkade varukostnader med 1,9 miljoner euro och 
varukostnader i förhållande till intäkterna med 0,7 
procentenheter. Därutöver implementerades i slutet av 
2014 ett program för strategiska inköp, vilket bland annat 
omfattande omförhandlingar av samtliga fraktavtal.

Personalkostnader
Koncernens personalkostnader för räkenskapsåret 2015 
uppgick till 64,1 miljoner euro, en ökning med 0,5 miljoner 
euro eller 0,7 procent, jämfört med 63,7 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014. Ökningen berodde framförallt på 
sedvanliga löneökningar. Ökningen motverkades delvis 
av en minskning av det genomsnittliga antalet heltidsan-
ställda (exklusive Mobility-verksamheten) från 925 under 
räkenskapsåret 2014 till 900 under räkenskapsåret 2015 
till följd av ett personalminskningsprogram (i synnerhet 
inom Patient Handling). 

Personalkostnader i procent av intäkterna uppgick till 
26,1 procent för räkenskapsåret 2015 jämfört med 27,5 
procent för räkenskapsåret 2014. 

Av- och nedskrivningar
Koncernens av- och nedskrivningar för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 29,8 miljoner euro, en ökning med 24,4 
miljoner euro, jämfört med 5,4 miljoner euro för räken-
skapsåret 2014. Under räkenskapsåret 2015 redovisade 
Bolaget en nedskrivning av goodwill om 24 miljoner euro, 
driven av omorganiseringar efter avyttringen av Mobility-
verksamheten (11,6 miljoner euro) och operationell 
utveckling inom Patient Handling relaterad till svagare än 
väntat resultat i USA (12,6 miljoner euro). Ingen nedskriv-
ning krävdes år 2014. 

Övriga externa kostnader
Koncernens övriga externa kostnader för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 42,7 miljoner euro, en ökning med 0,8 
miljoner euro eller 1,9 procent, jämfört med 41,9 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014. Detta var främst ett resultat 
av ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Övriga externa kostnader i procent av intäkterna 
uppgick till 17,4 procent för räkenskapsåret 2015 jämfört 
med 18,1 procent för räkenskapsåret 2014. Minskningen 
var främst ett resultat av att intäkterna ökade mer i 
relation till övriga externa kostnader, då vissa kostnader 
(t.ex. hyra) är fasta eller delvis fasta till sin natur (dvs. de 
förändras inte proportionerligt med förändringar i 
intäkterna).

Övriga specificerade poster
Koncernens övriga specificerade poster för räkenskaps-
året 2015 uppgick till 9,9 miljoner euro, en ökning med 1,6 
miljoner euro eller 19,3 procent, jämfört med 8,3 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014. Detta var främst ett resultat 
av ökade transaktionskostnader, huvudsakligen relate-
rade till avyttringen av Mobility-verksamheten. Totala 
transaktionskostnader uppgick till 1,9 miljoner euro under 
räkenskapsåret 2015 jämfört med 0,8 miljoner under 
räkenskapsåret 2014. Nedan ges en förklaring av de olika 
övriga specificerade poster som Handicare haft under 
räkenskapsåren 2015 och 2014.

 • Transaktionskostnader: Transaktionskostnader för 
räkenskapsåret 2015 uppgick till 1,9 miljoner euro. 
Huvuddelen av dessa kostnader var relaterade till 
förvärvet av Rep-Tek och avyttringen av Mobility-
verksamheten. Transaktionskostnaderna för räken-
skapsåret 2014 uppgick till 0,8 miljoner euro. Huvud-
delen av dessa kostnader var relaterade till förvärvet 
av YouQ B.V. (vilket därefter avyttrades som en del av 
avyttringen av Mobility-verksamheten 2015).

 • Integrationskostnader: Integrationskostnader för 
räkenskapsåret 2015 uppgick till 1,4 miljoner euro. 
Huvuddelen av dessa kostnader var relaterade 
organisatoriska ändringar efter avyttringen av 
Mobility-verksamheten. Integrationskostnaderna för 
räkenskapsåret 2014 uppgick till 1,0 miljoner euro. 
Dessa kostnader var relaterade till utbetalningen av en 
så kallad stay-on bonus till VD:n för Mid Atlantic Care, 
ett bolag som Handicare förvärvade 2013. 
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 • Omstruktureringskostnader: Omstruktureringskost-
nader för räkenskapsåret 2015 uppgick till 6,0 miljoner 
euro. Huvuddelen av dessa kostnader (särskilt en 
avsättning för outnyttjade lokaler om 4,6 miljoner 
euro) var relaterade till flytten av Koncernens huvud-
kontor från Moss (Norge) till Kista (Sverige). Omstruk-
tureringskostnader för räkenskapsåret 2014 uppgick 
till 6,5 miljoner euro och var relaterade till ett koncern-
gemensamt program för oförutsägbara utgifter. 

 • Mobility-kostnader: Vissa rörelsekostnader hänför-
liga till den avyttrande Mobility-verksamheten ådrogs 
inom (och betalades av) Handicare efter avyttringen. 
Dessa kostnader uppgick till 0,6 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015. Mobility-verksamheten 
avyttrades under räkenskapsåret 2015.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2015 var 
en förlust om 22,8 miljoner euro, en negativ förändring 
med 22,7 miljoner euro, jämfört med en förlust om 
0,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Detta var i 
huvudsak hänförligt till nedskrivning av goodwill om 
24 miljoner euro under räkenskapsåret 2015. 

Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter för räkenskapsåret 2015 
uppgick till 21,6 miljoner euro, en ökning med 8,7 miljoner 
euro eller 67,5 procent, jämfört med 12,9 miljoner euro 
för räkenskapsåret 2014. Detta var främst ett resultat av 
valutakursfluktuationer. Ränteintäkterna uppgick till 1,2 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015 jämfört med 1,0 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för räkenskapsåret 
2015 uppgick till 38,3 miljoner euro, en minskning med 
1,0 miljoner euro, eller 2,6 procent, jämfört med 39,3 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Detta berodde i 
huvudsak på lägre räntekostnader. Räntekostnaderna 
minskade till 19,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2015, 
från 24,6 miljoner euro för räkenskapsåret 2014, huvud-
sakligen som ett resultat av planenlig amortering av 
räntebärande skulder. 

Resultat efter finansiella poster
Koncernens resultat efter finansiella poster för räken-
skapsåret 2015 uppgick till –39,5 miljoner euro, en 
minskning med 13,1 miljoner euro, eller 49,6 procent, 
jämfört med –26,4 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 

Skattekostnad
Koncernens skattekostnad för räkenskapsåret 2015 
uppgick till 0,1 miljoner euro, en minskning med 2,8 
miljoner euro, eller 96,6 procent, jämfört med 2,9 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014. Detta var huvudsakligen 
ett resultat av förändringar av uppskjuten skatt relaterad 
till immateriella anläggningstillgångar, materiella anlägg-
ningstillgångar, orealiserade vinster/förluster hänförliga till 
förändringar av valutaväxlingskurser, eller andra upplupna 
kostnader/intäkter och skattemässiga underskotts- 
avdrag. 

Resultat från kvarvarande verksamheter
Som ett resultat av skälen som diskuterats ovan mins-
kade Bolagets resultat från kvarvarande verksamheter för 
perioden med 10,2 miljoner euro, från –29,4 miljoner euro 
för räkenskapsåret 2014 till –39,5 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015. 

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernens resultat från avvecklad verksamhet för 
räkenskapsåret 2015 uppgick till 17,1 miljoner euro, en 
ökning med 12,1 miljoner euro, eller 243,6 procent, 
jämfört med 5,0 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 
Resultatet från avvecklad verksamhet för 2015 och 2014 
var relaterat till Mobility-verksamheten, som avyttrades 
den 30 september 2015. Mobilitys resultat under perio-
den januari – september 2015 uppgick till 3,3 miljoner 
euro. Nettovinsten från transaktionen om 13,7 miljoner 
euro ingår också i resultat från avvecklad verksamhet för 
2015. Mobilitys resultat för 2014 uppgick till 3,5 miljoner 
euro.

Periodens resultat
Som ett resultat av skälen som diskuterats ovan ökade 
Bolagets resultat från kvarvarande verksamheter för 
perioden med 1,9 miljoner euro, från ett resultat om –24,4 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014 till –22,5 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. 
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Rörelseresultat/EBIT-marginal, bruttoresultat/marginal och justerad EBITA/EBITA-marginal
Tabellen nedan visar intäkter, rörelseresultat, EBIT-marginal, bruttoresultat, bruttomarginal, justerad EBITA och justerad 
EBITA-marginal för Bolagets affärsområden för de perioder som anges.

MEUR

Accessibility Patient Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner Koncernen

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Intäkter1) 167,7 153,7 33,4 31,4 43,9 46,5 0,3 0,1 245,3 231,8

Rörelseresultat1) 15,1 11,7 –16,1 –0,8 3,7 3,8 –25,5 –14,8 –22,8 –0,1

EBIT-marginal (%)2) 9,0 7,6 –2,5 –48,3 8,5 8,2 – – –9,3 –0,0

Bruttoresultat2) 3) 66,4 57,9 13,1 15,2 13,9 14,5 –0,1 0,7 93,3 88,3

Bruttomarginal (%)2) 3) 39,6 37,7 39,3 48,4 31,6 31,2 – – 38,0 38,1

Justerad EBITA2) 3) 17,0 12,8 –1,5 0,8 3,8 3,9 –5,8 –7,5 13,5 10,0

Justerade EBITA-
marginal (%)2) 3) 10,2 8,3 –4,5 2,6 8,7 8,5 – – 5,5 4,3

1)  Nyckeltal som definieras enligt IFRS och som presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt Bolagets oreviderade 
koncernredovisningar för perioden januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade på annan plats i detta Prospekt. Rörelseresultat (EBIT) definieras inte enligt IFRS, men 
presenteras i Bolagets reviderade koncernredovisningar per och för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, samt i Bolagets oreviderade koncernredovisningar per och för perioden 
januari – juni 2017 och 2016, vilka finns inkluderade detta Prospekt.

2)  Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För ytterligare information om 
dessa alternative nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av finansiell information – Alternativa nyckeltal”.

3)  För en avstämning av alternativa nyckeltal mot närmaste IFRS-nyckeltal, se ”Utvald historisk finansiell information – Avstämningstabeller”.

Koncernen. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2015 
var en förlust med 22,8 miljoner euro, en negativ föränd-
ring med 22,7 miljoner euro, jämfört med en förlust med 
0,1 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Förändringen 
var framförallt ett resultat av en nedskrivning av goodwill 
om 24 miljoner euro för 2015. Koncernens justerade 
EBITA för räkenskapsåret 2015 uppgick till 13,5 miljoner 
euro, en ökning med 3,5 miljoner euro, eller 34,6 procent, 
jämfört med 10,0 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 
Ökningen drevs huvudsakligen av högre intäkter och 
marginal inom Accessibility. Bruttoresultatet ökade från 
88,3 miljoner euro för räkenskapsåret 2014 till 93,3 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015, främst som ett 
resultat av ökade intäkter under perioden. Bruttomargina-
len förblev stabil över perioderna.

Accessibility. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2015 
var 15,1 miljoner euro, en ökning med 3,4 miljoner euro, 
eller 29,1 procent, jämfört med 11,7 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014. Ökningen var främst orsakad av 
ökade intäkter och förbättrad bruttomarginal, vilken delvis 
motverkades av ökade amorteringskostnader. Justerad 
EBITA för räkenskapsåret 2015 uppgick till 17,0 miljoner 
euro, en ökning med 4,3 miljoner euro, eller 33,3 procent, 
jämfört med 12,8 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 
Bruttomarginalen ökade från 37,7 procent för räken-
skapsåret 2014 till 39,6 procent för räkenskapsåret 2015, 
främst till följd av ett program för strategiska inköp som 

initierades i slutet av 2014 (minskade både material- och 
fraktkostnader) samt investeringar i en automatisering av 
produktionen (vilket minskade de direkta arbetskostna-
derna). Den justerade EBITA-marginalen ökade från 8,3 
procent för räkenskapsåret 2014 till 10,2 procent för 
räkenskapsåret 2015.

Patient Handling. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 
2015 var en förlust om 16,1 miljoner euro jämfört med en 
förlust om 0,8 miljoner euro för räkenskapsåret 2014. 
Denna förändring berodde främst på nedskrivning av 
goodwill om 12,7 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 
Därutöver hade nedskrivning av lager och ökade avsätt-
ningar för garantier en negativ påverkan (1,9 miljoner 
euro). Nedskrivningen av lagret skedde i samband med 
omstruktureringen av verksamheten (t.ex. koncentratio-
nen av produktportföljen). Avsättningen för garantier 
gjordes i samband med lansering av nya produkter. 
Justerad EBITA inom Patient Handling för räkenskapsåret 
2015 uppgick till en förlust om 1,5 miljoner euro, en 
negativ förändring med 2,3 miljoner euro jämfört med 0,8 
miljoner euro i vinst för räkenskapsåret 2014. Bruttoresul-
tatet för räkenskapsåret 2015 påverkades av lagerned-
skrivningar och ökade avsättningar för garantier om 1,9 
miljoner euro (5,7 procentenheters påverkan på brutto-
marginalen för 2015). Därutöver hade förändringar i 
produktmixen och mixen av försäljningskanaler en 
negativ påverkan på bruttomarginalen under 2015. 
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Puls. Rörelseresultatet för 2015 var 3,7 miljoner, en 
minskning med 0,1 miljoner, jämfört med 3,8 miljoner för 
räkenskapsåret 2014. Justerad EBITA för Puls för 
räkenskapsåret 2015 uppgick till 3,8 miljoner euro, en 
minskning med 0,1 miljoner euro jämfört med 3,9 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014. Bruttomarginalen ökade 
från 31,2 procent för räkenskapsåret 2014 till 31,6 
procent för räkenskapsåret 2015. Detta drevs främst av 
förändringar i produktmixen (ökad försäljning av produk-
ter med lägre marginaler). Den justerade EBITA-margina-
len ökade från 8,5 procent för räkenskapsåret 2014 till 8,7 
procent för räkenskapsåret 2015 som ett resultat av den 
förbättrade bruttomarginalen. 

Koncerngemensamma funktioner består huvudsakli-
gen av Koncernens icke-allokerade kostnader. Dessa 
kostnader minskade från 7,5 miljoner euro för räken-
skapsåret 2014 till 5,8 miljoner euro för räkenskapsåret 
2015. Koncernens kostnader minskade som en del av 
avyttringen av Mobility-verksamheten under 2015. 
Därutöver ändrades vissa allokeringsprinciper, så att 
vissa kostnader belastade affärsområdena direkt under 
2015 och inte Koncernen (som var fallet under 2014). 

LIKVIDITET OCH KAPITALRESURSER 

Översikt 
Bolagets främsta källor till likviditet har varit kassaflöden 
från den löpande verksamheten och lån under befintliga 
kreditfaciliteter samt aktieägarlån. Efter Erbjudandet 
förväntar sig Bolaget att främst förlita sig till kassaflöden 
från den löpande verksamheten samt ett utnyttjande av 
den revolverande kreditfaciliteten under de Nya kreditfa-
ciliteterna för att få fram de medel som krävs för verksam-
heten, se ”– Skuldsättning – Nya kreditfaciliteter”. 

Likviditetshantering är av kritisk betydelse för 
Koncernen. Handicare övervakar därför sin likviditet 

dagligen och dess kassaställning utvärderas månatligen. 
Handicare har som mål att upprätthålla en tillräcklig 
likviditet genom ett fokus på resultat i verksamheten, en 
aktiv förvaltning av rörelsekapitalet, riktade investeringar 
samt, från tid till annan, utnyttjanden av dess kreditfacili-
teter. Målet med Handicares finansieringspolicy är att vid 
varje given tidpunkt säkra tillräckliga likviditetsreserver för 
att tillgodose de operationella och strategiska finansiella 
behoven hos Koncernföretagen. 

Per den 30 juni 2017 hade Koncernen 6,2 miljoner 
euro i likvida medel. Därutöver hade Koncernen outnytt-
jade checkräkningskrediter (revolverande kreditfacilitet) 
om 7,8 miljoner euro. Handicare eftersträvar att upprätt-
hålla tillgång till tillräckliga likvida medel och kortfristig 
finansiering genom överenskomna kreditfaciliteter för att 
hantera likviditetsrisk.

Investeringar 
Koncernens investeringar utgörs av investeringar i 
materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar är främst 
hänförliga till investeringar i maskiner och utrustning, 
förbättringar av hyrd egendom samt kontorsutrustning. 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
omfattar främst forskning och utveckling och IT (t.ex. 
ERP-systemet). Under de perioder som granskas har 
Koncernens investeringar i materiella anläggningstill-
gångar ökat till följd av Handicares tillväxt och dess 
pågående arbete med att expandera och förbättra sin 
produktion och sin utrustning. Bolaget har exempelvis 
gjort betydande investeringar i automatisering av 
produktionen i Koncernens tillverkningsanläggningar för 
Accessibility i Nederländerna och Storbritannien. 

Tabellen nedan visar information om Koncernens 
investeringar för de angivna perioderna. 

MEUR (om inte annat anges)

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (oreviderat)

Anläggningstillgångar 1,5 1,0 3,8 3,2 2,9

Forskning och utveckling 0,8 1,1 2,4 2,0 2,1

IT-mjukvara 1,1 1,5 5,1 2,4 2,2

Övrigt 0,1 0,0 0,1 0,3 –0,3

Summa investeringar (exklusive Mobility1)) 3,5 3,6 11,4 7,9 6,9

Investeringar hänförliga till Mobility1) – – – 1,7 2,1

1) Mobility-verksamheten avyttrades under 2015.
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Under perioden januari – juni 2017 investerade Koncernen 
i 1,5 miljoner euro i maskiner och utrustning, främst för 
produktionsanläggningarna i Nederländerna, Storbritan-
nien och USA. Investeringarna var främst relaterade till 
underhåll i den löpande verksamheten. Under räken-
skapsåren 2016, 2015 och 2014 har Koncernens investe-
ringar i materiella anläggningstillgångar främst varit 
hänförliga till maskiner och utrustning, samt förbättringar 
av Koncernens hyrda anläggningar. Investeringarna för 
räkenskapsåret 2016 omfattar investeringar om 1,0 
miljoner euro (av vilket 0,8 miljoner euro var hänförligt till 
investeringar i materiella anläggningstillgångar) avseende 
Prism Medical. 

Investeringar i anläggningstillgångar omfattar 
investeringar i automatisering av produktionen och andra 
investeringar för att öka produktiviteten eller kapaciteten, 
vilka klassificeras som expansionsinvesteringar. Expan-
sionsinvesteringar är ett mått som inte definieras enligt 
IFRS och relaterar till investeringar för att förbättra 
produktionskapaciteten och det nya ERP-systemet. 
Investeringar i underhåll av materiella anläggningstill-
gångar avser sedvanliga investeringar i reservdelar för att 
upprätthålla den rådande funktionen och effektiviteten av 
t.ex. maskiner och utrustning.

Investeringar i forskning och utveckling omfattar 
kapitaliserade kostnader samt investeringar i viss 
utrustning som används i produktutvecklingssyften. De 
totala investeringarna i forskning och utveckling har legat 
relativt stabilt under de perioder som granskas. Investe-
ringar i forskning och utveckling för perioden januari – juni 
2017 var i linje med investeringarna i forskning och 
utveckling för perioden januari – juni 2016, och uppgick till 
2,4 miljoner euro, 2,0 miljoner euro och 2,1 miljoner euro 
för räkenskapsåren 2016, 2015 respektive 2014.

Investeringarna i IT-mjukvara för perioden januari – juni 
2017 var främst hänförliga till investeringar i det nya 
ERP-systemet (sammanlagt 0,8 miljoner euro). Investe-
ringar i IT-mjukvara ökade från 2,2 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2014 till 2,4 miljoner euro för räkenskaps-
året 2015 och vidare till 5,1 miljoner euro för räkenskaps-
året 2016. Investeringar i underhåll av IT har varit begrän-
sade under räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014, vilket 
främst förklaras av det faktum att i princip all maskinvara 
är leasad. Investeringarna i IT under räkenskapsåren 
2016, 2015 och 2014 är främst hänförliga till det nya 
ERP-systemet (sådana investeringar klassificeras som 
expansionsinvesteringar). 

De totala investeringarna för räkenskapsåren 2014 
och 2015 omfattar investeringar hänförliga till Mobility-
verksamheten, som avyttrades under 2015. Investeringar 
hänförliga till Mobility-verksamheten uppgick till 2,1 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014 och till 1,7 miljoner 
euro under räkenskapsåret 2015.

Bolaget har fattat beslut om investeringar som 
kommer att påbörjas, eller redan har påbörjats, under 
räkenskapsåret 2017, inklusive investeringar hänförliga till 
implementeringen av ett nytt ERP-system (implemente-
ring i Prism Medical och delar av verksamheten i Storbri-
tannien återstår och förväntas vara genomfört vid 
utgången av 2018). De totala investeringarna uppskattas 
till 2,0–3,0 miljoner euro under 2017 och 2018 (per den 30 
juni hade Koncernen ådragit sig 0,8 miljoner euro). 
Investeringarna avses finansieras av Handicares kassa-
flöde från den löpande verksamheten. Bolaget förväntar 
sig att dess investeringar, som procentandel av Koncer-
nens intäkter, kommer att minska för räkenskapsåret 
2017 jämfört med investeringarna under räkenskapsåren 
2016, 2015 och 2014 eftersom Bolagets tillverkningsan-
läggningar gynnas av de investeringar automatisering av 
produktionen som har gjorts på senare år. Därutöver 
kommer investeringarna relaterade till ERP-systemet 
minska jämfört med räkenskapsåret 2017. På medellång 
sikt bedömer Bolaget att investeringar i underhåll 
kommer att uppgå till cirka två procent av Koncernens 
intäkter. Investeringar i underhåll är ett mått som inte 
definieras enligt IFRS och relaterar till underhåll av den 
löpande verksamheten.1)

Informationen i detta underavsnitt avseende Handicares 
investeringar i underhåll av materiella anläggningstill-
gångar som procentandel av intäkter på medellång sikt, 
beskrivna ovan, utgör framåtblickande uttalanden. Dessa 
framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida 
finansiella resultat eller utveckling och det verkliga utfallet 
kan komma att väsentligen avvika från vad som direkt eller 
indirekt uttrycks i dessa framåtblickande uttalanden, som 
ett resultat av många faktorer, inklusive, men inte begrän-
sat till, de som beskrivs under ”Viktig information till 
investerare – Framåtriktade uttalanden” och ”Riskfakto-
rer”. Investerare uppmanas att inte fästa otillbörlig vikt vid 
något av uttalandena ovan.

1) Oreviderat alternativt nyckeltal som inte definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal är inte något substitut för nyckeltal som definieras enligt IFRS. För 
ytterligare information om dessa alternativa nyckeltal, inklusive definitioner och förklaringar till användningen av alternativa nyckeltal, se ”Presentation av 
finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal”.
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Kassaflöden
Tabellen nedan visar de viktigaste delarna i Koncernens kassaflöden för de angivna perioderna.

MEUR (om inte annat anges)

Januari – juni Helåret

2017 2016 2016 2015 2014

(oreviderat) (från reviderade finansiella rapporter)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,3 4,5 5,7 21,6 7,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3,4 –4,4 –60,6 34,3 –11,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3,9 –8,6 43,4 –60,7 –6,4

Periodens kassaflöde –1,0 –8,5 –11,5 –4,8 –10,9

Likvida medel vid periodens slut 6,2 9,9 6,7 18,9 23,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Koncernens kassaflöden från den löpande verksamheten 
ökade med 1,8 miljoner euro från 4,5 miljoner euro under 
perioden januari – juni 2016 till 6,3 miljoner euro under 
perioden januari – juni 2017. Denna ökning berodde 
främst på ett ökat rörelseresultat, som delvis motverka-
des av ett ökat utgående nettorörelsekapital. Det utgå-
ende rörelsekapitalet per den 30 juni 2017 inkluderade 
Prism Medical (vilket inte var fallet under perioden 
januari – juni 2016).

Koncernens kassainflöden från den löpande verksam-
heten minskade med 15,9 miljoner euro från 21,6 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015 till 5,7 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2016. Minskningen berodde främst på ett 
lägre rörelseresultat till följd av ökade övriga specifice-
rade poster. Utöver det var förändringarna i rörelsekapita-
let mindre gynnsamma under 2016 (positivt 5,6 miljoner 
euro) jämfört med 2015 (positivt 21,6 miljoner euro). Det 
utgående rörelsekapitalet per den 31 december 2016 
inkluderade Prism Medical och Rep-Tek, till skillnad från 
utgången av 2015. 

Koncernens kassautflöden från den löpande verk-
samheten ökade med 14,5 miljoner euro från 7,1 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2014 till 21,6 miljoner euro för 
räkenskapsåret 2015. Ökningen berodde både på ett 
högre rörelseresultat och på ett minskat rörelsekapital. 
Rörelsekapitalet minskade delvis som ett resultat av 
avyttringen av Mobility-verksamheten. Det utgående 
rörelsekapitalet per den 31 december 2014 om 38,9 
miljoner euro omfattar Mobility-verksamheten (vilket inte 
var fallet per den 31 december 2015). 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Koncernens kassautflöden från investeringsverksamhe-
ten minskade med 1,0 miljoner euro från 4,4 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2016 till 3,4 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2017. Denna minskning 

berodde främst på förvärvet av Rep-Tek under 2016 (som 
innebar en kontantbetalning uppgående till 1,5 miljoner 
euro under perioden januari – juni 2016). Inga förvärv 
genomfördes under perioden januari – juni 2017.

Koncernens kassautflöden i investeringsverksamhe-
ten för räkenskapsåret 2016 uppgick till –60,6 miljoner 
euro, en negativ förändring med 94,9 miljoner euro 
jämfört med ett positivt kassainflöde från investerings-
aktiviteter om 34,3 miljoner euro för räkenskapsåret 2015. 
Denna förändring berodde främst på förvärven av Prism 
Medical och Rep-Tek eftersom köpeskillingen för båda 
förvärven betalades kontant. 

Koncernens kassainflöden från investeringsverksam-
heten för räkenskapsåret 2015 var 34,3 miljoner euro, en 
positiv förändring med 45,9 miljoner euro, jämfört med 
kassautflödet från investeringsverksamheten om –11,6 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014. Denna förändring 
berodde främst på avyttringen av Mobility-verksamheten 
eftersom köpeskillingen betalades genom en räntebä-
rande säljrevers. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Koncernens kassainflöden från finansieringsverksamhe-
ten minskade med 4,7 miljoner euro från 8,6 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2016 till 3,9 miljoner euro 
under perioden januari – juni 2017. Denna minskning 
berodde främst på räntebetalningar på Koncernens 
revolverande kreditfacilitet under 2016.

Koncernens kassainflöden från finansieringsverksam-
heten för räkenskapsåret 2016 var 43,4 miljoner euro, en 
positiv förändring med 104,1 miljoner euro, jämfört med 
kassautflöden från finansieringsverksamheten om –60,7 
miljoner euro för räkenskapsåret 2015. Denna förändring 
berodde främst på nya lån om 40,4 miljoner euro samt ett 
tillskott till eget kapital om 24,1 miljoner euro för räken-
skapsåret 2016, vilka båda syftade till att finansiera 
förvärvet av Prism Medical under 2016. 
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Koncernens kassautflöden använda i finansierings-
verksamheten ökade med 54,3 miljoner euro från –6,4 
miljoner euro för räkenskapsåret 2014 till –60,7 miljoner 
euro för räkenskapsåret 2015. Denna ökning berodde 
främst på avbetalningar på externa lån om 53,3 miljoner 
euro under 2014. 

Säsongsvariationer
Koncernens intäkter är föremål för begränsade säsongs-
variationer. Vanligtvis är intäktsgenereringen relativt jämnt 
fördelad mellan första och andra halvåret, då Handicares 
produkter inom Accessibility är tidskritiska produkter som 
slutanvändarna behöver så fort deras rörlighet försämras. 
Därutöver skiljer sig budgetåret för sjukhus, vårdanlägg-
ningar och myndigheter åt mellan länder (t.ex. motsvarar 
budgetåret kalenderåret i Norden, medan det i Storbritan-
nien är 1 april–31 mars). Som en följd av det är utgifterna 
i slutet av budgetåret spridda över är Bolagets räken-
skapsår. För utvald kvartalsdata, se ”Utvald historisk 
finansiell information – Kvartalsdata för 2015–2017”.

Skuldsättning
I samband med Erbjudandet kommer Handicare att 
ersätta sitt befintliga avtal om tidsbundet lån i flera valutor 
och revolverande kreditfacilitet med de Nya kreditfacilite-
terna. Handicare avser att använda nettolikviden från 
Erbjudandet för att återbetala och refinansiera Bolagets 
befintliga kreditfaciliteter, se ”Bakgrund och motiv – 
Användning av emissionslikviden”. Som beskrivs i 
”Kapitalisering och skuldsättning” kommer utestående 
aktieägarlån att refinansieras i samband med Erbjudandet 
genom (1) kvittning mot att Handicare, till Huvudägaren, 
överlåter till sin fordran på Sunrise Medical GmbH 
relaterad till Handicares avyttring av Mobility-verksam-
heten samt (2) en apportemission till Huvudägaren och 
andra innehavare av aktieägarlån till Bolagets dotterbolag 
Handicare Group AS, varigenom Bolaget förvärvar dessa 
fordringar på sitt dotterbolag. Som en följd av detta 
kommer Handicares finansieringsarrangemang efter 
Erbjudandet att utgöras av de Nya kreditfaciliteterna.

Nya kreditfaciliteter
I samband med Erbjudandet kommer Handicare att 
refinansiera viss existerande skuldsättning genom att 
ersätta sina befintliga kreditfaciliteter med ett nytt 
kreditavtal för ett tidsbundet lån i flera valutor och en 
revolverande kreditfacilitet, som tillhandahålls av Danske 
Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB och 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som ursprung-
liga långivare, Danske Bank A/S Investment Banking, 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank 

ASA, filial Sverige som arrangörer samt DNB Bank ASA, 
filial Sverige som ombud. Kreditavtalet kommer att bestå 
av en amorteringsfri tidsbunden lånefacilitet på 100 
miljoner euro och en revolverande kreditfacilitet i flera 
valutor på 40 miljoner euro, vilka båda kommer vara 
tillgängliga för utnyttjande i valbara valutor såsom CAD, 
GBP och NOK, i enlighet med vissa procedurer som 
anges i Kreditavtalet (tillsammans de ”Nya kredit- 
faciliteterna”).

Var och en av de Nya kreditfaciliteterna kommer att ha 
en slutlig förfallodag fem år från Erbjudandets likviddag. 
Efter Erbjudandets slutförande kommer Koncernens 
skuldfinansiering därför att bestå av de Nya Kreditfacilite-
terna, vilka kommer att vara osäkrade. De Nya kreditfaci-
liteterna kräver att första dag för handel i Bolagets aktier 
på Nasdaq Stockholm och likviddag för Erbjudandet 
infaller på eller före den 31 december 2017.

Räntan på ett lån under de nya Kreditfaciliteterna är, 
för varje ränteperiod, den tillämpliga LIBOR-räntan (med 
ett golv på 0 procent för den tillämpliga räntan) med 
tillägg av en initial marginalränta på (i) 1,75 procent per år 
på lån under den tidsbundna lånefaciliteten, och (ii) 1,60 
procent per år på lån under den revolverande kreditfacili-
teten i flera valutor. Marginalräntan under varje facilitet är 
därefter föremål för justering baserat på förhållandet 
mellan total nettoskuldsättning för Koncernen och 
EBITDA för Koncernen för den relevanta perioden. 
Bolaget är också skyldigt att betala en löftesprovision, 
förmedlingsprovision, agentprovision och så kallad 
ticking fee enligt Kreditavtalet.

De Nya kreditfaciliteterna kommer att innehålla 
sedvanliga utfästelser och garantier lämnade på dagen 
för Kreditavtalets ingående och, avseende vissa utfästel-
ser och garantier, per vissa efterföljande datum. Vidare 
kommer de Nya kreditfaciliteterna även innehålla sedvan-
liga åtaganden för Bolaget och dess dotterbolag, såsom 
efterlevnad av lagar (inklusive sanktioner), restriktioner 
avseende förändringar av Koncernens verksamhet, 
restriktioner avseende sammanslagningar, restriktioner 
avseende avyttringar, negativåtaganden, restriktioner för 
Koncernen att ådra sig ytterligare skulder, restriktioner 
avseende givandet av lån och säkerheter, och uppfyllel-
sen av vissa krav vid förvärv. Vidare kommer de Nya 
kreditfaciliteterna att innehålla en finansiell utfästelse som 
kräver att förhållandet mellan Koncernens totala netto-
skuldsättning och Koncernens EBITDA (med beaktande 
av vissa justeringar) inte avviker negativt från vissa nivåer. 
Keditavtalet kommer inte att innehålla några restriktioner 
avseende vinstutbetalningar.

De Nya kreditfaciliteterna kan bli föremål för obligato-
riskt förtida inlösen och uppsägning vid inträffandet av 
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vissa sedvanliga omständigheter, inklusive en förändring 
av kontrollen över Bolaget eller en avnotering av Bolagets 
aktier från Nasdaq Stockholm. De Nya kreditfaciliteterna 
kan vidare sägas upp och helt eller delvis förfalla till 
betalning om vissa uppsägningsgrunder inträffar, 
inklusive, men inte begränsat till, utebliven betalning, 
insolvens och korsvisa klausuler om förfall. Grunderna för 
hävning kommer att vara föremål för sedvanliga undan-
tagsbestämmelser, kvalifikationer och avhjälpandeperio-
der i enlighet med Kreditavtalet.

Uttalande angående rörelsekapital
Det är Bolagets bedömning att Handicares befintliga 
rörelsekapital är tillräckligt för Handicares aktuella behov 
under den kommande tolvmånadersperioden från dagen 
för detta Prospekt. Med rörelsekapital avses här ett 
bolags möjlighet att få tillgång till likvida medel för att 
fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller 
till betalning.

Åtaganden utanför balansräkningen och 
eventualförpliktelser
Bolaget har inga åtaganden utanför balansräkningen eller 
eventualförpliktelser utöver de ställda säkerheter som 
anges i ”Historisk finansiell information – Finansiell 
information för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 – 
Not 28 (Eventualförpliktelser och ställda säkerheter)”. Det 
finns inga andra krav eller pågående tvister utöver det 
som beskrivits i ”Legala frågor och kompletterande 
information – Tvister”.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Per den 31 december 2016 uppgick Handicares mate-
riella anläggningstillgångar till 12,6 miljoner euro. Till-
gångarna utgörs huvudsakligen av maskiner, inventarier 
och utrustning samt byggnader och mark. För information 
om ställda säkerheter, se ”Historisk finansiell information 
– Finansiell information för räkenskapsåren 2016, 2015 
och 2014 – Not 28 (Eventualförpliktelser och ställda 
säkerheter)”.

KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA UPPLYSNINGAR OM 

HANTERING AV FINANSIELLA RISKER

Handicare är exponerat för olika typer av finansiella risker, 
både marknadsrisker och andra finansiella risker. I 
marknadsriskerna ingår valutarisk, ränterisk och prisrisk. 
Andra finansiella risker delas in i kreditrisk, likviditetsrisk 
och finansieringsrisk. Koncernens övergripande finans-
verksamhet och hantering av finansiella risker är centrali-
serad till Handicares finansavdelning och utgår från de 
riktlinjer som har godkänts av styrelsen. Den styrande 

principen är att minimera varje form av negativ påverkan 
på Koncernens intäkter och kassaflöde från kortsiktiga 
rörelser på de finansiella marknaderna samt att säker-
ställa en effektiv kontroll och hög kvalitet på riskhante-
ringen. Koncernen har möjlighet att använda finansiella 
derivat för att säkra sig mot finansiella risker. Se vidare 
”Historisk finansiell information – Finansiell information för 
räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 – Not 4 (Finansiell 
riskhantering)”.

Hantering av valutarisk
Koncernen är genom sin internationella verksamhet 
exponerad för valutarisk i flera valutor, främst NOK, SEK, 
USD, GBP och DKK. Efter förvärvet av Prism Medical har 
Koncernens exponering mot USD och CAD ökat. 
Koncernen begränsar kassaflödesexponeringen genom 
valutaklausuler i kundavtal, optimering av interna flöden 
(intern valutasäkring) samt styrning av inköpsvaluta för 
externa inköp. Bokfört värde på Koncernens utländska 
nettotillgångar fluktuerar i värde med förändringar i EUR 
mot lokala valutor. Resultat är för Koncernen också 
påverkat av förändringar i valutakurser, då resultaten från 
utländska dotterbolag räknas om till EUR till genomsnitts-
kurs för perioden. Valutaexponering från Koncernens 
utländska nettoinvesteringar begränsas via lån i de 
aktuella valutorna och valutakursdifferensen redovisas i 
Övrigt totalresultat. 

Tabellen nedan visar netto eget kapital i Koncernens 
dotterbolag per valuta tillsammans med en översikt av 
Koncernens lån i motsvarande valuta per den 31 decem-
ber 2016. Koncernen har även mindre exponering i 
exempelvis CNY och CAD.

Nettotillgångar  
i lokal valuta i tusental i EUR i tusental

NOK –862 151 –94 885

EUR 79 582 79 362

SEK 156 604 16 394 

DKK 122 874 16 528

GBP 11 971 13 982

USD 6 333 6 008

CAD 56 627 39 912

Övriga valutor – –615

SUMMA 77 916

Upplåning per valuta  
i tusental

Upplåning i EUR  
i tusental

NOK 785 941 86 497

GBP 20 825 24 324

CAD 10 000 7 048
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Följande känslighetsanalys visar omräkningseffekter på 
eget kapital netto inlåning vid en fluktuation i respektive 
valutakurs på +/– 5 procent.

Valutakurs per den 
31 december 2016 –5 procent 5 procent

NOK 9,0863 7,206 –7,206

GBP 0,8561 –1,287 1,287

USD 1,0541 –268 268

SEK 9,5525 –656 656

DKK 7,4344 –826 826

CAD 1,4188 –229 229

EUR  – – –

Se även ”Riskfaktorer – Risker relaterade till Handicares 
verksamhet och produktion – Handicare är exponerat för 
valutarisker”.

Hantering av prisrisk
Koncernen är inte utsatt för någon väsentlig prisrisk 
knutet till råvarupriser eller investeringar i aktier.

Hantering av ränterisk
Handicares mål är att begränsa oönskade effekter på 
Bolagets resultat och kassaflöde som ett resultat av 
oväntade förändringar i räntor genom att använda 
varierade ränteperioder. 

Ränterisk för koncernen är begränsad till långfristig 
finansiering. Under 2016 har Koncernens skuld ökat med 
41 miljoner euro i samband med förvärvet av Prism 
Medical. Koncernen hade per 31 december 2016 banklån 
och utnyttjade kreditfaciliteter på totalt 153 miljoner euro. 

En ränteförändring i den rörliga räntan i respektive 
valuta per den 31 december 2016 med 1 procentenhet 
skulle påverka Koncernens räntekostnader enligt tabellen 
nedan. Vid utgången av 2016 fanns inga positioner i 
räntederivat.

Upplåning 
per valuta

Upplåning  
i EUR

Rörlig  
ränta

+/–1  
procent- 

enhet

NOK 785 941 86 497  NIBOR 865

GBP 20 825 24 324  LIBOR 243

EUR 27 359 27 359 EURIBOR 274

CAD 10 000 7 048  CAD LIBOR 70

Se även ”Riskfaktorer – Risker relaterade till Handicares 
verksamhet och marknad – Handicare är exponerat för 
ränterisker”.

Hantering av kreditrisk
Risken för att en finansiell motpart inte kan fullgöra sina 
åtaganden gentemot Handicare begränsas genom att alla 
finansiella transaktioner genomförs med etablerade 
nordiska banker med god kreditrating. Koncernen har 
inga finansiella placeringar och därmed ingen emit-
tentrisk. Kreditrisken på banktillgodohavanden (6,7 
miljoner euro per den 31 december 2016) bedöms vara 
låg. Den finansiella kreditrisken hanteras centralt. 
Historiskt har förluster på övriga fordringar varit låg och 
bedöms förbli begränsad tillföljd av att motparterna i stor 
utsträckning består av offentliga organisationer och 
försäkringsbolag. Nya kunder godkänns innan de ges 
kredit. Per den 31 december 2016 hade Koncernen 44,3 
miljoner euro i kundfordringar efter reserveringar för 
osäkra fordringar. Reserveringar för osäkra fordringar 
uppgick per den 31 december 2016 till 1,2 miljoner euro. 
Nya kunder godkänns innan de ges kredit. Se även 
”Historisk finansiell information – Finansiell information för 
räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 – Not 14 (Klassifice-
ring av finansiella skulder och tillgångar)” för detaljerad 
information avseende kundfordringarnas kreditrisk.

Hantering av likviditetsrisk
Likviditetsrisken hanteras genom att koncernen innehar 
tillräckligt med likvida medel och tillgänglig kortfristig 
finansiering genom avtalade kreditfaciliteter. Nästan hela 
Koncernens tillgängliga likviditet är koncentrerad till 
Handicares koncernkontostruktur och därmed säkerställs 
både effektivisering och god kontroll av likvida medel. 
Både kortfristiga och långfristiga kassaflödesprognoser 
upprättas löpande av de olika dotterbolagen i koncernen. 
Vid utgången av 2016 uppgick likvida medel till 6,7 
miljoner euro och outnyttjade kreditfaciliteter till 10,4 
miljoner euro.

Se även ”Riskfaktorer – Risker relaterade till 
Handicares verksamhet och marknad – Handicare 
kommer kanske inte kunna erhålla finansiering på förmån-
liga villkor, eller erhålla finansiering överhuvudtaget, eller 
genomföra betalningar på grund av bristande likviditet”.

Hantering av finansieringsrisk
Koncernen bibehåller flexibiliteten i finansieringen genom 
att via kreditavtal säkerställa såväl omedelbar som 
långsiktig tillgänglighet till kreditfaciliteter, styra låne-
stockens förfallostruktur och genom att uppta lån hos 
flera kreditvärdiga långivare. 

I samband med Erbjudandet kommer Handicare att 
refinansiera vissa av Bolagets befintliga lån genom de 
Nya kreditfaciliteterna. Se ”– Likviditet och kapitalresurser 
– Skuldsättning – Nya kreditfaciliteter”. 
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FÖRÄNDRINGAR AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolagets finansiella rapporter kan påverkas av föränd-
ringar av redovisningsprinciper som kan inverka på 
jämförbarheten av resultatet från olika perioder samt 
Bolagets rapport över finansiell ställning. Se ”Historisk 
finansiell information – Finansiell information för räken-
skapsåren 2016, 2015 och 2014 – Not 1 (Grunder för 
upprättande av redovisningen)” och ”Riskfaktorer – Risker 
relaterade till Handicares verksamhet och marknad – 
 Förändringar i redovisningsregler kan inverka negativt på 
Handicares finansiella rapporter”.

VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Se ”Historisk finansiell information – Finansiell information 
för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 – Not 1 (Grunder 
för upprättande av redovisningen)” och ”– Not 2 (Viktiga 
uppskattningar och bedömningar)” för en beskrivning av 
Handicares redovisningsprinciper och uppskattningar vid 
upprättandet av de finansiella rapporterna. 
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Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 juni 2017:

 • på faktisk basis återgivande redovisade belopp i Bolagets koncernbalansräkning; och

 • på justerad basis för att återspegla:
(i)  ingåendet av de Nya kreditfaciliteterna och utnyttjandet av cirka 100 miljoner euro av de Nya kreditfaciliteterna 

för att återbetala befintlig skuld;
(ii)  (A) en minsking av Huvudägarens aktieägarlån till Handicare med 11,4 miljoner euro (109 miljoner NOK) som 

betalning av köpeskillingen för BD-verksamheten i enlighet med vad som beskrivs i ”Legala frågor och komplet-
terande information – Förvärv och avyttringar – Avyttring av BD-verksamheten”; och (B) refinansieringen av 
återstående aktieägarlån (70,3 miljoner euro inklusive upplupen ränta) genom (1) kvittning mot att Handicare, till 
Huvudägaren, överlåter till sin fordran på Sunrise Medical GmbH om 35,3 miljoner euro relaterad till Handicares 
avyttring av Mobility-verksamheten samt (2) en ökning av Bolagets aktiekapital om 9 206 euro genom nyemis-
sion av 6 681 468 aktier till Huvudägaren och andra innehavare av aktieägarlån till Bolagets dotterbolag 
Handicare Group AS, varigenom Bolaget förvärvar dessa fordringar (uppgående till 35,0 miljoner euro inklusive 
upplupen ränta) på sitt dotterbolag (se vidare ”Aktier och aktiekapital – Vissa förändringar av aktiekapitalstruktu-
ren i samband med Erbjudandet”);

(iii)  en ökning av Bolagets aktiekapital om 3 232 euro genom nyemission av 2 345 686 aktier med anledning av 
överföringen av koncernledningens aktieinnehav (som det definieras och beskrivs i ”Aktier och aktiekapital – 
Överföring av koncernledningens aktieinnehav”) och den relaterade fondemissionen om 232 euro genom 
emissionen av 168 646 nya aktier till Huvudägaren;

(iv)  en ökning av Bolagets aktiekapital om 15 760 euro genom nyemission av 11 439 000 aktier med anledning av 
Erbjudandet; och

(v)  användningen av den beräknade nettolikviden om cirka 550 miljoner kronor (57,7 miljoner euro1)) (dvs. efter 
avdrag för transaktionskostnader om 22 miljoner kronor (2,3 miljoner euro1)) som ska bäras av Bolaget) för 
att minska Bolagets skuldsättning relaterad till befintliga kreditfaciliteter.

För information om Bolagets aktiekapital och antalet utgivna aktier liksom förändringar i samband med Erbjudandet, 
se ”Aktier och aktiekapital”. Se ”Operationell och finansiell översikt – Likviditet och kapitalresurser – Skuldsättning” 
för information om refinansieringen. Informationen som presenteras nedan bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets konsoliderade finansiella rapporter med tillhörande noter som 
finns inkluderade i avsnittet ”Historisk finansiell information”.

Kapitalisering och skuldsättning

1) Uträkningen av beloppet i euro baseras på en SEK/EUR-kurs om 9,53.
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MEUR

Per den 30 juni 2017

Redovisat Justeringar Justerat

(oreviderat)

Kortfristiga skulder:

 Mot garanti eller borgen1) 3,0 –3,0 –

 Mot säkerhet1) 9,0 –9,0 –

 Utan garanti/borgen eller säkerhet 0,1 –0,1 –

 Summa kortfristiga skulder 12,2 –12,2 –

Långfristiga skulder:

 Mot garanti eller borgen1) 135,5 –35,5 100,0

 Mot säkerhet – – –

 Utan garanti/borgen eller säkerhet 79,7 –77,7 2,0

 Summa långfristiga skulder 215,2 –113,2 102,0

Total skuldsättning 227,4 –125,4 102,0

Eget kapital:

 Aktiekapital 0,0 0,0 0,0

 Reservfond 168,2 – 168,2

 Andra reserver –86,5 57,7 –28,8

Totalt eget kapital 81,7 57,7 139,4

Total kapitalisering 309,1 –67,7 241,4

1) Främst pantsättning i dotterbolagsaktier.

MEUR

Nettoskuldsättning:

Per den 30 juni 2017

Redovisat Justeringar Justerat

(oreviderat)

A. Kassa 6,2 10,0 16,3

B. Andra likvida medel (kortfristing inlåning) – – –

C. Lätt realiserbara värdepapper – – –

D. Summa likviditet (A+B+C) 6,2 10,0 16,3

E. Kortfristiga finansiella fordringar 34,5 –34,5 –

F. Kortfristiga bankskulder1) 9,0 –9,0 –

G. Kortfristig del av långfristiga skulder1) 3,0 –3,0 –

H. Andra kortfristiga finansiella skulder 0,1 –0,1 –

I. Summa kortfristiga finansiella skulder (F+G+H) 12,2 –12,2 –

J. Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I – E – D) –28,6 12,3 –16,3

K. Långfristiga banklån1) 135,5 –35,5 100,0

L. Emitterade obligationer – – –

M. Andra långfristiga lån1) 2) 79,7 –77,7 2,0

N. Långfristig finansiell skuldsättning (K+L+M) 215,2 –113,1 102,0

O. Finansiell nettoskuldsättning (J+N) 186,6 –100,9 85,8

1) Räntebärande skulder.
2) Inkluderar även vissa icke-räntebärande komponenter, såsom pensioner.

Informationen om Handicares kapitalisering och skuldsättning på justerad basis utgör framåtriktad information som till sin 
natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och lämnas enbart i illustrativt syfte. Framåtriktad information utgör 
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen avvika från vad 
som direkt eller indirekt uttrycks i framåtriktad information till följd av ett antal faktorer, bland annat de som beskrivs under 
”Viktig information till investerare – Framåtriktade uttalanden” och i ”Riskfaktorer”.

Efter den 30 juni 2017 har Handicare (i) utnyttjat sin befintliga revolverande kreditfacilitet med 2,0 miljoner euro, och 
(ii) beslutat om en fondemission om 47 497,52 euro genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet, utan 
utgivande av några aktier. Bolaget har inte någon anledning att tro att det har skett någon väsentlig förändring av 
Bolagets faktiska kapitalisering sedan den 30 juni 2017 utöver vad som anges ovan. För information om den senaste 
tidens utveckling, se ”Operationell och finansiell översikt – Den senaste utvecklingen och aktuella trender”.



158 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

STYRELSE

Av tabellen nedan framgår viss information om ledamöterna i Bolagets styrelse per dagen för detta Prospekt.  
Per dagen för detta Prospekt består Bolagets styrelse av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, som  
är valda av årsstämman 2017 för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Namn Invald Befattning

Oberoende  
i förhållande till 

Bolaget och 
koncernledningen

Oberoende  
i förhållande till 

Huvudägaren
Aktie- 

innehav1)

Lars Marcher 20142) Ordförande Ja Nej 213 513

Joakim Andreasson 2016 Styrelseledamot Ja Nej –

Maria Carell 2016 Styrelseledamot Ja Ja 27 183

Johan Ek 20132) Styrelseledamot (vice ordförande) Nej Nej 95 083

Elisabeth Thand Ringqvist 2016 Styrelseledamot Ja Ja –

Claes Magnus Åkesson 2017 Styrelseledamot Ja Ja 6 956

1)  Avser eget aktieinnehav samt innehav för närstående fysiska och juridiska personer samt aktieinnehav i en kapitalförsäkring efter slutförandet av Erbjudandet och implementering 
av överföringen av koncernledningens aktieinnehav.

2)  Avser året för inval i styrelsen i Koncernens tidigare moderbolag Handicare Group AS.

Lars Marcher  
(född 1962)

Position: Styrelseledamot (sedan 2014) samt styrelse-
ordförande (sedan 2017) och ordförande i ersättnings- 
utskottet.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
Aarhus University och Macquarie University of Sydney, 
Australien.

Nuvarande uppdrag: VD, Ambu A/S, styrelseordförande 
i Danish Medico Business och Danish Industry IMU samt 
vice ordförande i Danish American Business Forum. 
Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capital 
Funds.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Ordförande i diverse 
bolag inom Ambu A/S-koncernen.

Innehav i Bolaget: 213 513 aktier efter Erbjudandet.

Joakim Andreasson  
(född 1982)

Position: Styrelseledamot (sedan 2016) och ledamot 
i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan 
i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i KSG Holding AB. 
Director på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital 
Funds.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Styrelseordförande i 
Cidron Picture HoldCo AB och Cidron Picture MidCo AB. 
Styrelseledamot i BUFAB AB (publ) och styrelsesuppleant 
i Lindorff AB, Lindorff Second Holding AB, Lindorff 
Coinvest AB, Lindorff Institutional Management AB och 
Indif AB.

Innehav i Bolaget: –

Styrelse, koncernledning och revisorer
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Maria Carell  
(född 1973)

Position: Styrelseledamot (sedan 2016) och ledamot 
i revisionsutskottet.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Masterexamen i Social Science in Internatio-
nal Business/Business Administration från Linköpings 
universitet.

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef för Revision 
Skincare and Goodier Cosmetics. 

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Styrelseordförande i 
Pharmalink AB. Styrelseledamot i Meda AB och Akademi-
kliniken AB. VD för Exeltis USA och Granda AB. VD och 
koncernchef i Q-Med. VD för Meda U.S. och vice VD för 
Meda North America & South Pacific.

Innehav i Bolaget: 27 183 aktier efter Erbjudandet.

Johan Ek  
(född 1968)

Position: Styrelseledamot (sedan 2013) och vice 
 ordförande (sedan 2017).

Nationalitet: Svensk och finsk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
Hanken Svenska handelshögskolan.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Aveniro, 
Saferoad Holding och Sunrise Medical. Styrelseledamot i 
Acino. Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic 
Capital Funds.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Styrelseordförande i 
Corob, CPS Color och Handicare-koncernen. Styrelse-
ledamot i Ramirent. VD och koncernchef i Handicare-
koncernen och Relacom-koncernen.

Innehav i Bolaget: 95 083 aktier efter Erbjudandet.

Elisabeth Thand Ringqvist  
(född 1972)

Position: Styrelseledamot (sedan 2016) och ledamot 
i ersättningsutskottet.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot, Marsnen 
AB. Styrelseordförande i SVCA, TicWorks AB och 
Simplex AB, styrelseledamot i Docu Nordic Group 
Holding AB, IP Only Holding AB, Finsk-Svenska Handels-
kammaren, Amcham Sverige, Swedish Fintech Associa-
tion, Stiftelsen Fritt Näringsliv och Rättvis Skatteprocess.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: VD för Företagarna och 
Företagarna Service AB, samt styrelseledamot i Centrala 
Försvarsmaktsrådet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav i Bolaget: –

Claes Magnus Åkesson  
(född 1959)

Position: Styrelseledamot (sedan 2017) och ordförande 
i revisionsutskottet.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen i företagsekonomi och 
nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: CFO för JM AB och styrelseleda-
mot i Concentric AB.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Styrelseledamot i 
Smedslättens Tennisbanor AB, Smedslättens Tennis-
klubb, IF Brommapojkarna och Brommapojkarnas 
Fotbollshall.

Innehav i Bolaget: 6 956 aktier efter Erbjudandet.
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KONCERNLEDNING

Av tabellen nedan framgår viss information om personerna i Handicares koncernledning per dagen för detta Prospekt.

Namn Anställd sedan1)

Ingår i koncern- 
ledningen sedan Befattning

Aktie- 
innehav2)

Innehav  
av tecknings- 

optioner3)

Asbjørn Eskild 2011 2011 VD och Koncernchef 174 973 185 472

Stephan Révay 2016 2016 CFO 148 298 61 824

Boel Sundvall – 2016 IR Manager – –

Helena Skarle 2015 2016 Group Vice President, IT and Strategy – –

Peter Lindquist 2014 2014 Executive Commercial Director 164 737 30 912

Charles Wallace 2006 2016 President, North America 222 531 247 296

Francois Roblin 2014 2015 Group Vice President, Purchasing and 
Product Development – 30 912

Peter Slack 2013 2017 Vice President, Operations Europe – –

1) Avser första året som anställd i Koncernen.
2)  Avser eget aktieinnehav samt innehav för närstående fysiska och juridiska personer samt aktieinnehav i en kapitalförsäkring efter slutförandet av Erbjudandet och 

implementeringen av överföringen av koncernledningens aktieinnehav.
3)  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav, samt innehav i en kapitalförsäkring efter Erbjudandet.

Asbjørn Eskild  
(född 1964)

Position: VD och Koncernchef.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Kandidatexamen i Maskinteknik från Horten 
Ingeniørhøgskole och Marketing Management vid Oslo 
handelshögskola.

Nuvarande uppdrag: -

Tidigare uppdrag /erfarenhet: VD för Hamax AS. 
Styrelseledamot i Alfa Skofabrikk AS och Medtek Norge.

Innehav i Bolaget: 174 973 aktier och 185 472 tecknings-
optioner efter Erbjudandet.

Stephan Révay  
(född 1976)

Position: CFO.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Kurtirion 8 AB.

Tidigare uppdrag /erfarenhet: Managing Partner för 
PwC Transaction Services (Sverige), Director för PwC 
Transaction Services (Australien) och Manager för PwC 
Transaction Services (Kanada).

Innehav i Bolaget: 148 298 aktier och 61 824 tecknings-
optioner efter Erbjudandet.
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Boel Sundvall  
(född 1959)

Position: IR Manager.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: IR Manager på MIPS AB (publ).

Tidigare uppdrag/erfarenhet: IR & Communication 
Director på BUFAB AB (publ), IR Manager på Troax Group 
AB (publ) och SVP, Communications & IR på Husqvarna 
Group AB (publ). Grundare av EBS Invest AB.

Innehav i Bolaget: –

Helena Skarle  
(född 1985)

Position: Group Vice President, IT and Strategy.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan i Stockholm och Erasmus University 
Rotterdam.

Nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Hansa Energi & 
Logistik AB, Peter Johansson AB och Hansa Energi AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Managementkonsult på 
Ernst & Young Sweden AB.

Innehav i Bolaget: –

Peter Lindquist  
(född 1961)

Position: Executive Commercial Director.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i finansiell ekonomi från 
Schiller University, London.

Nuvarande uppdrag: -

Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för AxIndustries AB 
och VD för Human Care AB.

Innehav i Bolaget: 164 737 aktier och 30 912 tecknings-
optioner efter Erbjudandet.

Charles Wallace  
(född 1963)

Position: President North America.

Nationalitet: Amerikansk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från 
St. Lawrence University, magisterexamen från Olin 
School of Business, Washington University.

Nuvarande uppdrag: -

Tidigare uppdrag/erfarenhet: President U.S., Prism 
Medical Ltd.

Innehav i Bolaget: 222 531 aktier och 247 296 tecknings-
optioner efter Erbjudandet.
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François Roblin  
(född 1965)

Position: Group Vice President, Purchasing and Product 
Development.

Nationalitet: Fransk.

Utbildning: Ingenjörsexamen i fysik (Grande Ecole 
d’Ingénieurs) från CUST-Polytech Clermont.

Nuvarande uppdrag: -

Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD, SXP Sourcing 
eXPerts SARL, Group Vice President Supply Chain 
Management, ABB.

Innehav i Bolaget: 30 912 teckningsoptioner efter 
Erbjudandet.

Peter Slack  
(född 1974)

Position: Vice President, Operations.

Nationalitet: Brittisk.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från 
University of Liverpool.

Nuvarande uppdrag: Vice styrelseordförande i Wem 
Rural Parish Council, Group Treasurer på 1st Wem Scouts 
samt styrelseledamot och ordförande i Finance 
 Committee of Newhampton Federation of CofE Schools.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Operations Director på 
Prinovis U.K. Ltd samt ordförande, vice ordförande och 
ledamot av den regionala rådgivningspanelen NW i 
Engineering Employers’ Federation, Storbritannien. 

Innehav i Bolaget: –

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH 

KONCERNLEDNINGEN

Adressen till Bolagets styrelse och koncernledning är 
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. 

Det föreligger inga identifierade intressekonflikter eller 
potentiella intressekonflikter mellan förpliktelserna för 
styrelseledamöterna och koncernledningen gentemot 
Bolaget och deras privata intressen och/eller andra 
förpliktelser (vissa styrelseledamöter och personer i 
koncernledningen vissa har dock ekonomiska intressen 
i Bolaget till följd av deras aktieinnehav i Bolaget).

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseleda-
möter och/eller koncernledningen.

Inga medlemmar i styrelsen eller koncernledningen 
har, under de senaste fem åren, dömts för bedrägligt 
beteende eller varit föremål anklagelser eller sanktioner 
från i lag eller förordning bemyndigade och ingen medlem 
i styrelsen eller koncernledningen har förbjudits av en 
domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan, eller från att ingå i styrelsen 
eller ledningen, eller annars från att sköta ett bolags 
verksamhet under de senaste fem åren. Ingen av med-
lemmarna i styrelsen eller koncernledningen har heller, 
under de senaste fem åren, varit inblandad i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av 
styrelseledamot, styrelsesuppleant eller som medlemmar 
av ett sådant bolags ledning.

REVISORER

Ernst & Young AB är Bolagets revisorer. Vid årsstämman 
2017 omvaldes Ernst & Young AB till revisor intill slutet av 
årsstämman 2018, med Stefan Andersson Berglund som 
huvudansvarig revisor. Stefan Andersson Berglund (född 
1964) är auktoriserad revisor och medlem i Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (”FAR”). Vid sidan om Bolaget är 
Stefan Andersson Berglund huvudansvarig revisor för 
bland annat Philips Aktiebolag, Canon Svenska Aktiebo-
lag, Menigo Foodservice AB och Omega Pharma Nordic 
AB. Besöksadress till Ernst & Young AB är Jakobsbergs-
gatan 24, 103 99 Stockholm.
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Bolagsstyrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag, 
huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredo-
visningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på 
Nasdaq Stockholm måste Bolaget följa Nasdaq Stock-
holms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den 
svenska aktiemarknaden. 

Ett bolag är inte skyldigt att följa samtliga regler i 
Koden då Koden i sig ger utrymme för att avvika från 
reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser 
och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att 
anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyr-
ningsrapporten (den så kallade ”följ eller förklara”- 
principen). 

Handicare avser att följa samtliga regler i Koden från 
det att aktierna noteras på Nasdaq Stockholm, med 
undantag för regel 9.7 i Koden. Handicare kommer att 
avvika från regel 9.7 i Koden med anledning av det 
teckningsoptionsprogram som beskrivs under ”Aktier och 
aktiekapital – konvertibler, teckningsoptioner, etc.” på så 
sätt att Deltagarna får teckna sig för nya aktier under en 
av serierna efter en tvåårsperiod och därmed avviker från 
Kodens föreskrivna treårsperiod. Den andra teckningsop-
tionsserien ger Deltagaren rätt att teckna sig för aktier 
efter en treårsperiod. Teckningsoptionserbjudandet med 
två respektive tre års löptid anses vara i linje med 
Handicares långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella 
mål. Genom att införa två serier av teckningsoptioner 
hamnar Handicare i ett läge som i större utsträckning 
liknar den för andra redan noterade bolag, vilka har 
pågående treårsprogram utestående. När Handicare väl 
är noterat på Nasdaq Stockholm avser Bolaget att endast 
införa treårsprogram. Avvikelser från Koden kommer att 
redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport.

BOLAGSSTÄMMOR

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar 
sin rösträtt.

Årsstämman måste hållas inom sex månader efter det 
föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta 
upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition 
av resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webb-
plats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska 
Dagbladet. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det 
lämpligt eller när antingen revisorn eller aktieägare som 
representerar minst 10 procent av samtliga emitterade 
aktier skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av 
specifika skäl. Kallelse till en extra bolagsstämma ska ske 
på samma sätt som kallelse till årsstämman, enligt ovan. 
Enligt aktiebolagslagen måste en kallelse till en extra 
bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före datumet för den extra bolagsstämman 
om den extra bolagsstämman ska fatta beslut om en 
föreslagen ändring av bolagsordningen. Till övriga extra 
bolagsstämmor ska kallelsen gå ut tidigast sex veckor 
och senast tre veckor före datumet för stämman.

Enligt aktiebolagslagen får en bolagsstämma inte anta 
något förlag som sannolikt kan ge otillbörliga fördelar till 
en aktieägare eller en oberoende part till men för bolaget 
eller en annan aktieägare i bolaget.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara 
införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear Sweden”) på den dag som infaller fem 
vardagar före stämman och även anmäla sitt deltagande 
till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. 

Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personli-
gen eller genom fullmakt bemyndigat ombud och får 
åtföljas av högst två biträden. Det är i regel möjligt för en 
aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika 
sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

En aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägare 
Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling 
av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran 
härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen 
tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. 

Bolagsstyrning
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VALBEREDNING

Enligt Koden måste Bolaget ha en valberedning. Valbe-
redningens syfte är att lämna förslag beträffande ordfö-
randen på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamö-
ter, inklusive ordföranden, arvoden och övrig ersättning 
till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsar-
bete, samt val av och ersättning till externa revisorer.

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 30 
augusti 2017 beslutades att valberedningen fram till 
årsstämman 2018 ska bestå av representanter från de 
fyra största ägarregistrerade aktieägarna (baserat på 
rösträtt) enligt Euroclear Sweden per den 31 oktober 
2017 samt styrelsens ordförande. Till ordförande i 
valberedningen ska utses den ledamot som företräder 
den största aktieägaren. Om det sker en förändring i 
Bolagets ägarstruktur efter den 31 oktober 2017, men 
före det datum som infaller tre månader före årsstämman 
2018, och om en aktieägare som efter denna förändring 
har blivit en av de fyra största aktieägarna i termer av 
rösträtt och är registrerad i Bolagets aktiebok, framför en 
begäran till valberedningens ordförande om att delta i 
valberedningen, ska aktieägaren ha rätt, enligt valbered-
ningens bestämmande, antingen att utse ytterligare en 
ledamot av valberedningen eller att utse en ledamot som 
blivit utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av 
ägarstrukturen, inte längre är en av de fyra största 
aktieägarna i termer av röster. Om en ledamot lämnar 
valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat 
och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta 
honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant 
representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte 
längre är en av de fyra största aktieägarna, den största 
aktieägaren i turordningen. Ändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras så snart de 
uppkommer.

Valberedningens sammansättning för årsstämman 
ska kungöras senast sex månader före stämman. Inget 
arvode utgår till valberedningens ledamöter. Valbered-
ningen har rätt att begära ersättning från Bolaget för 
rimliga kostnader som är nödvändiga för att valbered-
ningen ska kunna slutföra sitt uppdrag. Valberedningens 
mandatperiod varar till dess att en ny valberedning har 
utsetts.

STYRELSEN

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets 
organisation samt förvaltningen av Bolagets verksamhet, 
vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat 
fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och 
system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande 
utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt 

utvärdera den operativa ledningen. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie 
ledamöter och högst tio ordinarie ledamöter, varav 
samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Enligt Koden ska styrelseordförande 
väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för 
ledningen av styrelsens arbete samt tillse att styrelsens 
arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt 
sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa 
ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revide-
ras årligen och fastställs på det konstituerande styrelse-
mötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat 
styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av 
arbete mellan styrelseledamöterna och VD. I samband 
med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrel-
sen även instruktionen för VD, inklusive finansiell 
rapportering.

Per datumet för detta Prospekt består Bolagets 
styrelse av sex ordinarie styrelseledamöter, utan supple-
anter, som är valda av årsstämman 2017 för tiden intill 
slutet av årsstämman 2018. För en presentation av 
Bolagets styrelse, se ”Styrelse, koncernledning och 
revisorer”.

STYRELSENS UTSKOTT

För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare 
i fråga om ersättning och revision utser styrelsen årligen 
ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten 
utses på högst ett år, och utses bland styrelsens ledamö-
ter. Utskottens främsta syfte är att tillhandahålla förbere-
dande och administrativt stöd till styrelsen.

Ersättningsutskottet
Per datumet för detta Prospekt har Bolaget ett ersätt-
ningsutskott bestående av tre ledamöter: Lars Marcher 
(ordförande), Joakim Andreasson och Elisabeth Thand 
Ringqvist. Ersättningsutskottet ska bereda förslag 
avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för VD:n och koncernledningen. 
Ersättningsutskottets uppgifter styrs av Bolagets 
instruktioner för ersättningsutskottet. Utskottet har också 
till uppgift att följa upp och utvärdera Bolagets ersätt-
ningspolicy, ersättningsprogram och ersättningsstruktur.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska bland annat, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka 
bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommen-
dationer och förslag för att säkerställa rapporteringens 
tillförlitlighet, med avseende på den finansiella rapporte-
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ringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll 
och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt om 
slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll, 
informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på 
vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporte-
ringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har 
haft, granska och övervaka revisorns opartiskhet och 
självständighet och då särskilt uppmärksamma om 
revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, 
och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstäm-
mans beslut om revisorsval. 

Per datumet för detta Prospekt är Claes Magnus 
Åkesson (ordförande), Joakim Andreasson och Maria 
Carell revisionsutskottets ledamöter.

VD OCH KONCERNLEDNING

VD är underordnad styrelsen och ansvarar främst för den 
löpande förvaltningen och driften av Bolagets verksam-
het. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår 
av Bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruk-
tionerna. VD har också ansvaret för att förbereda rappor-
ter och sammanställa information till styrelsemötena samt 
för att presentera sådant underlag på styrelsemötena. 

Enligt VD-instruktionerna ansvarar VD:n för den 
finansiella rapporteringen i Bolaget och måste således 
säkerställa att styrelsen får fullgod information så att 
styrelsen ska kunna utvärdera Bolagets finansiella 
ställning. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad 
om Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och 
finansiella ställning, samt om eventuella övriga villkor eller 
omständigheter som inte kan anses vara av oväsentlig 
betydelse för Bolagets aktieägare.

ERSÄTTNING OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Styrelsen
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive 
ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. 
På Bolagets årsstämma den 28 april 2017 beslutades att 
ersättning ska utgå till styrelsens ordförande med 
450 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter 
ska utgå med 180 000 kronor.

Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens 
utskott ska utgå med 100 000 kronor vardera till ordföran-
den och 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. 
Vidare beslutades att arvode för arbete i ersättningsut-
skottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 
25 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Styrelsens 
ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras 
uppdrag som styrelseledamöter har upphört. 

Av följande tabell framgår de ersättningar som har utgått 
till Bolagets styrelse under 2016 (belopp i kronor):

Namn Ersättning

Lars Marcher 130 000

Joakim Andreasson –

Fredrik Näslund1) –

Johan Ek 260 000

Nathanael Weitzberg1) –

Summa 390 000

1) Ingår inte längre som ledamot i Bolagets styrelse.

VD och koncernledning 
Styrelsen beslutar om ersättningspolicyn för VD och 
koncernledningen. Policyn är i enlighet med riktlinjerna 
för ersättning till VD och koncernledningen, såsom de har 
antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning till VD:n 
godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till 
övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av VD:n 
med godkännande från styrelsens ordförande. Samtliga 
beslut om individuell ersättning till medlemmar i koncern-
ledningen ligger inom ramen för den godkända ersätt-
ningspolicy som har antagits av styrelsen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD gäller en uppsägningstid om sex månader om 
hans anställningsavtal avslutas av Bolaget eller VD. Fem 
övriga medlemmar av koncernledningen har också en 
uppsägningstid om sex månader, om Bolaget eller den 
ledande befattningshavaren avslutar avtalet. Det förelig-
ger ingen uppsägningstid för Charley Wallace, om hans 
anställningsavtal avslutas av Prism Medical, medan 
uppsägningstiden är 90 dagar om avtalet avslutas av 
Charley Wallace. För Francois Roblins anställningsavtal, 
inklusive uppsägningsvillkor, tillämpas fransk lag.

Vidare har Bolaget ingått ett konsultavtal med EBS 
Invest AB, enligt vilket Boel Sundvall har utsetts till 
IR-chef under en period fram till 30 september 2018. 
Avtalet kan när som helst under perioden avslutas av 
Bolaget eller EBS Invest AB, med en ömsesidig uppsäg-
ningstid om 60 dagar.

VD har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till sex 
månadslöner, om hans anställningsavtal avslutas av 
Bolaget. Charley Wallace har rätt till ett avgångsvederlag 
uppgående till tolv månadslöner om Prism Medical eller 
Charley Wallace avslutar hans anställningsavtal. 

Utöver de betalningar som anges ovan har ingen 
medlem av koncernledningen rätt till ersättning efter 
avslutad anställning. 
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Ersättning
Av följande tabell framgår de ersättningar som har utgått till medlemmarna i koncernledningen under 2016 (belopp i euro):

Namn
Lön och övriga 

ersättningar Pension1)

Avgångs- 
vederlag

Aktiebaserad  
ersättning Summa

Asbjørn Eskild, VD 205 000 4 000 – – 209 000

Övriga medlemmar av 
koncernledningen (7 personer) 1 687 000 193 000 – – 1 880 000

Summa 1 892 000 197 000 – – 2 089 000

1)  Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets pensionsskulder till 0,8 miljoner euro enligt årsredovisningen. Inga andra belopp har avsatts eller ackumulerats för att tillhandahålla 
pensioner eller liknande förmåner till den nuvarande koncernledningen.

REVISION

Bolagets lagstadgade revisor utses vid årsstämman. 
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och 
räkenskaper, tillämpade redovisningsprinciper samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår 
ska revisorn lämna en revisionsberättelse till aktieägarna 
vid årsstämman. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en 
och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter. 
För information om Bolagets revisorer, se ”Styrelse, 
koncernledning och revisorer”.

Under 2016 uppgick den totala ersättningen till 
Bolagets revisor till 0,7 miljoner euro.

INTERN KONTROLL

Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras 
främst i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och 
Koden. Information om de viktigaste inslagen i Bolagets 
system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i 
Bolagets bolagsstyrningsrapport.

Intern kontroll och ledning är en integrerad del av 
Bolagets verksamhet och definieras brett som en process 
som har inrättats av Bolagets styrelse, koncernledningen 
och annan personal, utformad för att erbjuda en rimlig 
försäkran att de mål som beskrivs härefter uppnås. 
Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollakti-
viteter samt övervakning med avseende på den finansiella 
rapporteringen har utformats för att säkerställa en 
tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern 
finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga 
lagar och regler samt andra krav som kan gälla för bolag 
noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar 
styrelsen, Handicares koncernledning och övrig personal. 
Rutinerna för den interna kontrollen har också till syfte att 
främja Handicares utveckling och lönsamhet, samt säkra 
Bolagets tillgångar och upptäcka eventuella bedrägerier 
eller felaktigheter. 

Styrelsens ansvar och skyldighet gällande den interna 
kontrollen kan inte delegeras till en annan part. 

Handicare har inte någon oberoende funktion för 
internrevision. Styrelsen har bland annat utsett en 
projektledare som ansvarar för att koordinera, övervaka 
och rapportera händelser rörande intern kontroll. Se  
”– Kontrollmiljö”.

Beskrivningen av Handicares internkontrollprocess 
baseras på COSO, vilket publiceras av Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

Kontrollmiljö
Faktorer inom kontrollmiljön omfattar bland annat 
integriteten, de etiska värderingarna samt kompetensen 
hos Koncernens anställda, koncernledningens sätt att 
driva och organisera verksamheten och delegera 
behörigheter och ansvar, samt instruktionerna som 
tillhandahålls av styrelsen.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom Koncernen och godkänner årligen ett 
antal styrdokument för att ge stöd till styrelsen och 
koncernledningen för att agera på ett sätt som främjar en 
korrekt och grundlig intern kontroll och riskhantering inom 
Koncernen. Bland de centrala styrdokumenten ingår 
bland annat styrelsens arbetsordning, instruktioner till 
utskotten och riktlinjer för ersättning. Viktiga policyer 
inkluderar finanspolicyn, som syftar till att hantera den 
finansiella exponeringen, auktorisationspolicyn, informa-
tions- och kommunikationspolicyn, insiderpolicyn, och 
Handicares code of conduct. Därutöver ger Koncernens 
ekonomihandbok, som CFO ansvarar för, vägledning i 
fråga om finansiell rapportering, redovisningsprinciper, 
intern kontroll och viktiga processer såsom stängning av 
böckerna och nedskrivningstest. Koncernens ekonomi-
handbok, som godkänns av revisionsutskottet, innehåller 
också Handicares handbok för internkontroll.

Det finns ett antal rutiner på plats för att säkerställa att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker som kan 
förhindra att Koncernens mål uppnås. Kontrollaktiviteter 
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sker i hela organisationen, på alla nivåer och i alla 
funktioner, och ansvaret för att kontrollera efterlevnad och 
övervaka verksamheten fördelas mellan olika funktioner 
inom Koncernen. VD är till exempel ansvarig för att införa 
internkontrollriktlinjer och att säkerställa övergripande 
övervakning av den interna kontrollen. Operativt ansvar 
för den finansiella rapporteringen och den interna 
kontrollen inklusive den övergripande riskbedömningen 
har delegerats till CFO. Medlemmarna i koncernledningen 
ansvarar för internkontrollarbetet inom varje ansvarsom-
råde, inklusive samordning av självutvärdering och den 
egna internkontrollprocessen som utförs varje år. Den av 
styrelsen utsedda projektledaren ansvarar för samord-
ning, övervakning och rapportering av interna kontrollak-
tiviteter över hela Koncernen.

Handicare har en årlig återkommande internkontroll-
process under året. Detta arbete, inklusive självutvärde-
ringen, rapporteras årligen till revisionsutskottet. En 
handlingsplan för internkontroll ingår också i rapporten 
och framsteg följs upp vid revisionsutskottets möten 
under hela året.

Under det fjärde kvartalet varje år är Handicare 
föremål för en extern revision av intern kontroll. Resultatet 
av denna revision rapporteras av revisorerna till revisions-
utskottet i oktober eller november. Baserat på resultaten 
från den egna internkontrollprocessen (inklusive självut-
värderingen) och den externa revisionen tillhandahåller 
den av styrelsen utsedda projektledaren en handlingsplan 
för internrevision med specifika åtgärder för varje 
affärsområde inom Koncernen.

Interna kontrollaktiviteter genomförs under första och 
andra kvartalet i varje år. Omvärderingar och ad hoc-
revisioner utförs också av den interna kontrollfunktionen 
baserat på behov och diskussioner med CFO och VD.

Risker, riskbedömning och kontrollaktiviteter
Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer 
att inträffa och dess effekt på en enhets förmåga att 
uppnå sina affärsmål under en given tidsperiod (ett till tre 
år). Riskhantering är en viktig del av den interna kontrol-
len. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen i 
Koncernen. Det är koncernledningens ansvar att identi-
fiera, utvärdera och hantera risker samt att rapportera till 
styrelsen. 

De främsta riskerna som Koncernen står inför fördelar 
sig på följande kategorier: strategiska risker, efterlevnads- 
och rättsliga risker, operationella risker samt finansiella 
risker. 

 • Strategiska risker innefattar exempelvis risker för att 
Koncernen inte lyckas nå sina affärsmål, risker i 
samband med utveckling och marknadsföring av 
produkter och tjänster, ekonomiska risker som 
påverkar försäljning och kostnader för produkter och 
tjänster samt risker som uppstår genom förändringar 
i den teknologiska miljön som påverkar försäljning och 
produktion.

 • Efterlevnads- och rättsliga risker innefattar risker för 
rättsliga sanktioner och materiell ekonomisk förlust 
som följd av Koncernens bristande överensstäm-
melse med lagar och regler.

 • Operativa risker innefattar risker i samband med 
interna resurser, system, processer och anställda. 
Till exempel, om produktionen störs av maskinfel, om 
nyckelmedarbetare lämnar Koncernen på grund av 
missnöje eller minskad försäljning på grund av dålig 
produktkvalitet.

 • Finansiella risker innefattar risker för finansiell förlust 
på grund av Koncernens exponering mot till exempel 
valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. För ytterligare 
information om Koncernens hantering av dessa risker, 
se ”Operationell och finansiell översikt – Kvantitativa 
och kvalitativa upplysningar om hantering av finan-
siella risker”. Finansiella risker inkluderar även risker 
kopplade till Handicares interna redovisnings- och 
rapporteringsprocesser.

Handicare utvärderar löpande riskerna i verksamheten, 
såväl finansiella som operationella, samt kontrollerar och 
övervakar faktorer som kan påverka Handicares rörelse-
resultat. Riskbedömningen är även en central del av den 
årliga strategiprocessen, där särskilda risker i förhållande 
till Bolagets förmåga att uppnå sina strategiska mål och 
ambitioner utvärderas. Bolagets styrelse är slutligen 
ansvarig för riskhanteringen i Handicare. Koncernled-
ningen ansvarar för att identifiera, utvärdera och hantera 
risker och rapportering till styrelsen. Riskbedömningen 
omfattar följande steg: (i) riskerna identifieras genom en 
workshop med koncernledningen, (ii) eventuella identifie-
rade risker bedöms på en skala för att avgöra graden av 
allvar, (iii) planer för riskdämpning tas fram för att minska, 
eliminera eller exportera en oönskad riskexponering och 
(iv) resultaten av koncernledningens riskbedömning 
rapporteras till revisionsutskottet, som i sin tur rapporte-
rar till styrelsen. Vid behov rapporteras incidenter 
vartefter de uppkommer. Den riskprioritering som avses i 
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(ii) ovan är baserad på att utvärdera två parametrar, 
påverkan och sannolikhet, i skalan 1-5, där produkten av 
de två parametrarna utgör det totala riskvärdet. Det totala 
riskvärdet förs upp på en riskkarta som innehåller riskerna 
för alla fyra riskkategorier. Alla identifierade risker 
behandlas i en avhjälpande plan. Utsedda personer i 
koncernledningen ansvarar för att presentera en hand-
lingsplan för de identifierade riskerna. Status på identifie-
rade risker rapporteras till Bolagets styrelse via 
revisionsutskottet.

Kontrollaktiviteterna omfattar de riktlinjer och rutiner 
som har utformats för att säkerställa att koncernledning-
ens direktiv genomförs och att nödvändiga åtgärder 
vidtas för att hantera relevanta risker. Kontrollaktiviteterna 
återfinns i hela Handicares organisation, på olika nivåer 
och inom olika funktioner. Dessa aktiviteter är av förebyg-
gande eller upptäckande art och omfattar en rad natur 
manuella och automatiserade aktiviteter, såsom godkän-
nande, givande av behörigheter, verifieringar, avstäm-
ningar, granskning av rörelseresultatet samt ansvarsför-
delning. Nyckelprocesser har kartlagts och 
kontrollmatriser dokumenterats. Den interna kontrollen 
kring finansiell rapportering är uppbyggd kring följande 
komponenter: (i) väl definierade affärsprocesser, (ii) 
ansvarsfördelning och adekvat delegering av ansvar, (iii) 
manuella och automatiserade kontroller samt verifikatio-
ner och avstämningar, (iv) den dokumentation över 
finansiella processer och policyer som återfinns i Koncer-
nens ekonomihandbok och Koncernens handbok för 
internkontroll, (v) den process varvid personer på flera 
nivåer i organisationen analyserar de finansiella resultaten 
innan extern rapportering sker, samt (vi) revisionsutskot-
tets uppdrag att övervaka den finansiella rapporteringen 
och den interna kontrollen.

Information och kommunikation
Koncernledningen i Handicare ansvarar för att informera 
Handicares personal om att kontrollansvar ska tas på 
största allvar, samt att försäkra sig om att personalen är 
medveten om och förstår det interna kontrollsystemet. 
För denna funktion måste det finnas en effektiv kanal för 
intern kommunikation. Handicares kommunikationsstruk-
tur syftar till att relevant information ska kommuniceras 
på rätt sätt, till rätt mottagare och vid rätt tidpunkt. Att 
kommunicera relevant information, både uppåt och nedåt 
i organisationen samt till externa parter är en integrerad 
del av Handicares verksamhetsstyrning samt en viktig del 
av god intern kontroll. Koncernledningen verkar för att 
säkerställa att de inom Handicare som ansvarar för 
processer har tillräckligt med kunskap om väsentliga 

risker och de kontrollaktiviteter som är relevanta för den 
specifika processen. Vidare finns det ett etablerat 
arbetssätt för att säkerställa att medarbetarna rapporterar 
brister och avvikelser som upptäckts vid kontroller även 
om dessa har korrigerats. Syftet är att få en god bild av 
hur arbetet sker och kunna vidta åtgärder och förbätt-
ringar i processerna. Handicare har en informations- och 
kommunikationspolicy som styr både den interna och 
externa kommunikationen. Informations- och kommuni-
kationspolicyn erbjuder bland annat vägledning gällande 
informationsspridning till allmänheten. Den har utformats i 
syfte att säkerställa att Bolaget lever upp till kraven på att 
sprida korrekt information till marknaden.

Övervakning, utvärdering och rapportering
Övervakning sker fortlöpande och separata utvärderingar 
genomförs inom ramen för den löpande verksamheten. 
Den omfattar sedvanliga lednings- och övervakningsakti-
viteter och andra åtgärder som de anställda vidtar inom 
ramen för sitt arbete. De separata utvärderingarnas 
omfattning och hur ofta de sker beror huvudsakligen på 
bedömningen av risken i fråga och hur effektiva de 
pågående övervakningsrutinerna är. 

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för 
samtliga beslut gällande efterlevnad av lagar och regler 
inom Handicare. Avvikelser inom internkontroll rapporte-
ras till en högre nivå inom Koncernen, och allvarliga frågor 
rapporteras till koncernledningen och styrelsen. 

Enligt de rutiner om riskbedömning och riskhantering 
som Bolaget har implementerat under 2017 ska koncern-
ledningen rapportera om aktiviteterna för övervakning av 
risker tillsammans med en övergripande riskbedömning 
till styrelsen halvårsvis.

Styrelsen granskar och godkänner årligen policyer för 
intern kontroll. Vid behov sker en sådan granskning och 
ett sådant godkännande oftare. 

INSIDER- OCH INFORMATIONSPOLICY

Bolaget har upprättat en policy i syfte att informera 
anställda och andra berörda inom Bolaget om tillämpliga 
regler och föreskrifter för Bolagets informationsgivning 
och de särskilda krav som gäller för personer aktiva inom 
ett noterat bolag, till exempel när det gäller insiderinfor-
mation. I det sammanhanget har Bolaget etablerat rutiner 
för att hantera spridning av information som ännu inte har 
offentliggjorts (en så kallad insiderförteckning).
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ÄGARSTRUKTUR

Nedanstående tabell innehåller viss information om den nuvarande ägarstrukturen i Bolaget per dagen för detta Prospekt 
och justerat för Erbjudandet. Tabellen är baserad på antagandet att Bolaget har implementerat de förändringar av 
Bolagets aktiekapitalstruktur som beskrivs under ”Aktier och aktiekapital – Vissa förändringar av aktiekapitalstrukturen 
i samband med Erbjudandet”.

Innehav  
före Erbjudandet

Innehav efter  
Erbjudandet om 

Övertilldelningsoptionen 
inte utnyttjas  

Innehav efter  
Erbjudandet om 

Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas fullt ut1)

Aktieägarens namn Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Huvudägaren

Cidron Liberty Systems S.à r.l.2) 45 131 734 95,0 % 39 612 747 67,2 % 37 048 900 62,9 %

Aktieägande styrelseledamöter, medlemmar i 
koncernledingen och andra anställda samt  
övriga aktieägare3)

Charles Wallace 222 531 0,5 % 222 531 0,4 % 222 531 0,4 %

Lars Marcher 213 080 0,4 % 493 080 0,8 % 493 080 0,8 %

Asbjørn Eskild 186 973 0,4 % 174 973 0,3 % 174 973 0,3 %

Stephan Révay 154 477 0,3 % 148 298 0,3 % 148 298 0,3 %

Peter Lindquist 167 385 0,4 % 164 737 0,3 % 164 737 0,3 %

Steve Clark 128 195 0,3 % 79 103 0,1 % 79 103 0,1 %

Johan Ek 93 626 0,2 % 293 626 0,5 % 293 626 0,5 %

Tony Øvrevik 85 760 0,2 % 85 760 0,1 % 85 760 0,1 %

Maria Carell 48 205 0,1 % 31 333 0,1 % 31 333 0,1 %

Claes Magnus Åkesson 6 910 0,0 % 25 000 0,0 % 25 000 0,0 %

Övriga aktieägare 1 061 124 2,2 % 1 013 592 1,7 % 1 013 592 1,7 %

Totalt 47 500 000 100,0 % 42 344 780 71,8 % 39 780 933 67,5 %

Nya aktieägare4) – – 16 594 220 28,2 % 19 158 067 32,5 %

Totalt 47 500 000 100,0 % 58 939 000 100,0 % 58 939 000 100,0 %

1) Det maximala antalet aktier som får säljas under Övertilldelningsoptionen är 2 563 847.
2) Verksamhetsadress: 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg.
3)  Avser eget aktieinnehav samt innehav för närstående fysiska och juridiska personer samt aktieinnehav i en kapitalförsäkring efter slutförandet av Erbjudandet. I anslutning till 

Erbjudandet har Lars Marcher (styrelseordförande), Johan Ek (vice styrelseordförande och styrelseledamot) och Claes Magnus Åkesson (styrelseledamot) åtagit sig att förvärva 
aktier i Bolaget från Huvudägaren, till ett värde av 14 miljoner kronor, 10 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor.

4)  Avser personer som erhåller aktier som ett resultat av tilldelningen i Erbjudandet, inklusive Ankarinvesterarna Fjärde AP-fonden (5,09 procent), Danica Pension (4,19 procent) och 
Holta Life Sciences AS (3,39 procent) (se ”Legala frågor och kompletterande information – Åtaganden från Ankarinvesterare och vissa styrelseledamöter”).

Efter Erbjudandet kommer Huvudägaren att inneha sammanlagt 67,2 procent av Bolagets aktier om Övertilldelnings-
optionen inte utnyttjas och 62,9 procent om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Följaktligen kommer Huvudägaren 
fortsätta att utöva ett betydande inflytande över Bolaget efter Erbjudandet. Som ett noterat bolag kommer Bolaget att 
vara föremål för ett omfattande ramverk av lagar och regler avsedda att, bland annat, förhindra missbruk av en majoritets-
aktieägare. Dessa lagar och regler omfattar, men är inte begränsade till, bestämmelser som skyddar minoritetsaktieägare 
i aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Koden. 

AKTIEÄGARAVTAL

Efter Erbjudandets fullföljande kommer, såvitt styrelsen känner till, ingen av Bolagets aktieägare vara part till något 
aktieägaravtal eller någon liknande överenskommelse relaterad till Bolagets aktier. Därutöver känner styrelsen inte till 
några avtal eller liknande överenskommelser som kan leda till en förändring av kontrollen över Bolaget.

LOCK-UP-ÅTAGANDEN

Se ”Legala frågor och kompletterande information – Avtal om placering av aktier”.

Ägarförhållanden
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Nedan följer en sammanfattning av viss information rörande Bolagets aktier och vissa villkor för bolag-
sordningen, samt svensk lag som gäller per dagen för detta Prospekt. Denna sammanfattning innehåller 
väsentligen all information angående aktierna. Sammanfattningen gör dock inte anspråk på att vara 
fullständig och är till alla delar villkorad av bolagsordningen och tillämplig svensk lag.

ALLMÄNT

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte 
understiga 50 000 euro och inte överstiga 200 000 euro, 
och antalet aktier får inte understiga 30 000 000 och inte 
överstiga 120 000 000. Per dagen för detta Prospekt 
uppgick Bolagets aktiekapital till 52 775 euro fördelat på 
totalt 38 304 200 aktier. Aktierna är denominerade i euro 
och varje aktie har ett kvotvärde om 0,001378 euro. 
Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk 
rätt. Samtliga utgivna aktier är fullt betalda och fritt 
överlåtbara.

Före Erbjudandet fanns det ingen publik marknad för 
Bolagets aktier. Handeln i Bolagets aktier beräknas 
påbörjas omkring den 10 oktober 2017. Aktierna som 
omfattas av Erbjudandet är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-
ningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har 
lämnats avseende de erbjudna aktierna under inneva-
rande eller föregående räkenskapsår.

VISSA FÖRÄNDRINGAR AV AKTIEKAPITALSTRUKTUREN 

I SAMBAND MED ERBJUDANDET

I samband med noteringen av aktierna på Nasdaq 
Stockholm kommer Bolaget att anta följande beslut 
rörande Bolagets aktiekapitalstruktur.

(i)  En fondemission med utgivande av nya aktier till 
Huvudägaren. Totalt kommer 168 646 aktier emitteras 
i fondemissionen. Fondemissionen kommer att 
beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att 
hållas före första dag för handel i Bolagets aktie på 
Nasdaq Stockholm. Fondemissionen förväntas 
registreras hos Bolagsverket omkring den 12 oktober 
2017.

(ii)  En apportemission av nya aktier till Huvudägaren och 
övriga innehavare av aktieägarlån i Bolagets dotterbo-
lag Handicare Group AS varigenom Bolaget förvärvar 
dessa fordringar på sitt dotterbolag. Det samman-
lagda värdet av aktieägarlånen inklusive den upplupna 
räntan för lånen uppgår till 70,3 miljoner euro, per den 
12 oktober 2017. Totalt kommer 6 681 468 aktier att 
emitteras i apportemissionen. Apportemissionen 
kommer att beslutas vid en extra bolagsstämma som 
kommer att hållas före första dag för handel i Bolagets 
aktie på Nasdaq Stockholm. Apportemissionen 
förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 
12 oktober 2017.

(iii)  En apportemission i syfte att implementera överfö-
ringen av koncernledningens aktieinnehav (såsom det 
definieras och beskrivs nedan, se ”– Överföring av 
koncernledningens aktieinnehav”). 2 345 686 aktier 
kommer att emitteras i samband med överföringen av 
koncernledningens aktieinnehav. Apportemissionen 
för implementeringen av överföringen av koncern-
ledningens aktieinnehav kommer att beslutas vid den 
extra bolagsstämma som kommer att hållas före 
första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm. Apportemissionen förväntas registreras 
hos Bolagsverket omkring den 12 oktober 2017.

Efter implementeringen av ovan nämnda förändringar i 
Bolagets aktiekapital kommer antalet aktier i Bolaget att 
uppgå till 47 500 000. För befintliga aktieägare uppkom-
mer således i sådana fall en utspädning om 9 195 800 nya 
aktier, motsvarande 15,6 procent av det totala antalet 
aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Aktier och aktiekapital
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NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND MED 

ERBJUDANDET

Bolagets styrelse har för avsikt att, med stöd av bemyndi-
gande från en extra bolagsstämma som hölls den 30 
augusti 2017, att besluta om de slutgiltiga villkoren för 
emissionen i syfte att genomföra Erbjudandet. Tecknings-
kursen kommer att bestämmas till Erbjudandepriset. 
Rätt att teckna sig för nya aktier ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, ges till allmänheten i Sverige, 
institutionella investerare i Sverige samt till institutionella 
investerare i vissa andra jurisdiktioner. Antalet nyemitte-
rade aktier i Erbjudandet kommer att uppgå till 
11 439 000, innebärande en ökning av antalet aktier i 
Bolaget från 47 500 000 (efter implementeringen av de 
förändringar i aktiekapitalet som beskrivs i ”– Vissa 
förändringar i aktiekapitalstrukturen i samband med 
Erbjudandet”) till 58 939 000aktier, motsvarande en 
ökning om 24,1 procent. För befintliga aktieägare 
uppkommer således en utspädning om 11 439 000 nya 
aktier, motsvarande 19,4 procent av det totala antalet 
aktier efter Erbjudandet. Nyemissionen förväntas 
registreras hos Bolagsverket omkring den 12 oktober 
2017.

ÖVERFÖRING AV KONCERNLEDNINGENS AKTIEINNEHAV

Per dagen för detta Prospekt äger vissa medlemmar av 
koncernledningen samt vissa andra personer aktier 
(direkt eller indirekt) i Handicare Group AS, ett dotterbolag 
till Bolaget, motsvarande sammanlagt 5 procent av 
aktierna i Handicare Group AS. I samband med Erbjudan-
det kommer Bolaget, genom en apportemission, att 
förvärva samtliga dessa aktier i Handicare Group AS i 
utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget.

De aktuella aktieinnehavarana i Handicare Group AS, 
inklusive vissa medlemmar i styrelsen och koncernled-
ningen, är berättigade att, genom Huvudägaren, sälja 
aktier i Erbjudandet för att täcka skatt som uppkommer 
som ett resultat av överföringen av koncernledningens 
aktieinnehav och för att finansiera förvärvet av tecknings-
optioner som förvärvas inom ramen för det incitaments-
program som beskrivs nedan.

Efter genomförandet av överföringen av koncernled-
ningens aktieinnehav kommer de aktuella aktieinneha-
varana i Handicare Group AS, inklusive vissa medlemmar 
av koncernledningen, att äga aktier direkt i Bolaget. 
Totalt kommer 2 345 686 aktier att emitteras i samband 
med överföringen av koncernledningens aktieinnehav. 
Se vidare ”Styrelse, koncernledning och revisorer – 
 Koncernledning” och ”Ägarförhållanden – Ägarstruktur”.

Bolaget kommer att genomföra en fondemission till 
Huvudägaren för att balansera antalet aktier som 
emitteras i samband med den apportemission som 
genomförs för att implementera överföringen av koncern-
ledningens aktieinnehav. De nya aktierna i denna fond-
emission kommer att emitteras till aktiens kvotvärde 
(0,001378 euro) genom en överföring av fritt eget kapital 
till aktiekapital. Antalet aktier i fondemissionen kommer 
att vara 168 646 aktier.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna som omfattas 
av Erbjudandet är samma slag. Rättigheter förenade med 
aktier som emitterats av Bolaget, inklusive de som följer 
av bolagsordningen, får endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

Rösträtt
Samtliga aktier i Bolaget berättigar innehavaren till en röst 
på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta 
för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. 

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till 
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation. Bolagets aktier som är föremål för Erbjudan-
det kommer i alla avseenden att betraktas som likställda 
med varandra samt med alla befintliga aktier, och ge 
innehavarna rätt att delta i utbetalningen av utdelning för 
första gången per det utbetalningsdatum som infaller 
närmast efter noteringen av aktierna.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. 
Samtliga aktieägare som är registrerade aktieägare i den 
av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstäm-
man beslutad avstämningsdag är berättigad till utdelning. 
Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom 
Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men 
betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdel-
ning). Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är 
föremål för en preskriptionstid om tio år. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det finns inga inskränkningar i rätten till utdelning för 
aktieägare med hemvist utanför Sverige. Aktieägare som 
saknar skatterättslig hemvist i Sverige är normalt föremål 
för svensk källskatt. Se även ”Skattefrågor i Sverige”.
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Företrädesrätt till teckning av nya aktier 
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemission 
har aktieägarna företrädesrätt att teckna sig för sådana 
värdepapper i förhållande till det antal aktier som inne-
hades före emissionen. Det finns inga bestämmelser i 
Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att 
emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt 
i enlighet med aktiebolagslagen.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING 

Bolagets aktier är registrerade hos, och aktieregistret 
förvaltas av, det datoriserade aktieregister som adminis-
treras av Euroclear Sweden (Box 191, 101 23 Stockholm). 
Inga aktiebrev har, eller kommer att, utfärdas för Bolagets 
aktier. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0010298109.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Av följande tabell framgår förändringarna i Bolagets aktiekapital under åren före detta Prospekt, samt förändringar som 
kommer att ske i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm: 

År Transaktion
Förändring av  

antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet  

(i euro)
Totalt aktiekapital  

(i euro om ej annat anges)
Totalt  

antal aktier

2014 – – – 50 000 SEK 50 000

2015 Förändring av rapportvaluta – – 5 277,27 50 000

2015 Nyemission av aktier 2 0,21 EUR 5 277,48 50 002

1/1 2017 5 277,48 50 002

2017 Fondemission – 47 497,52 52 775,0 50 002

2017 Aktiesplit 38 254 198 – 52 775,0 38 304 200

2017 Fondemission1) 2) 168 646 232,36 53 007,4 38 472 846

2017 Apportemission1) 2 345 686 3 231,85 62 213,0 45 154 314

2017 Apportemission2) 6 681 468 9 205,63 65 444,8 47 500 000

2017 Nyemission, som en del av Erbjudandet3) 11 439 000 15 760,50 81 205,3 58 939 000

1) Se ”– Överföring av koncernledningens aktieinnehav”.
2) Se ”– Vissa förändringar av aktiekapitalstrukturen i samband med Erbjudandet”.
3) Se ”– Nyemission av aktier i samband med Erbjudandet”.

UTDELNINGSHISTORIK

Per dagen för detta Prospekt har ingen utdelning betalats 
ut för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, ETC.

Utöver det nedannämnda har Bolaget inga utestående 
värdepapper som går att omvandla till eget kapital, 
teckningsoptioner eller övriga aktierelaterade finansiella 
instrument.

Incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas före 
första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stock-
holm kommer Bolaget att besluta om att emittera 
teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram 
för medlemmar i koncernledningen (”Deltagarna”). 
Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet fem 
personer och sammanlagt högst 556 416 tecknings-
optioner. Teckningsoptionerna kommer att emitteras till 
Erbjudandepriset. Det maximala antalet aktier som får 
tecknas av Deltagarna genom utnyttjande av tecknings-
optionerna (baserat på fullt utnyttjande av tecknings-
optionerna) kommer uppgå till 556 416 aktier, motsva-
rande cirka 0,94 procent av Bolagets aktiekapital efter 
genom förandet av Erbjudandet. 
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Teckningsoptionerna ges ut i två separata serier. 
Varje Deltagare tecknar ett lika antal teckningsoptioner 
av respektive serie. Detta antal teckningsoptioner per 
Deltagare och serie är beroende av Deltagarens position 
inom Koncernen samt det antal aktier i Bolaget som 
Deltagaren har när programmet inleds. 

Serie 2017/2019 består av högst 278 208 tecknings-
optioner som kan utnyttjas under följande tecknings-
period: 10 oktober 2019 –10 januari 2020, med undantag 
för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentlig-
görandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 
2019 och (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets 
kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019. 

Serie 2017/2020 består av högst 278 208 tecknings-
optioner som kan utnyttjas under följande tecknings-
period: 10 oktober 2020 –10 januari 2021, med undantag 
för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentlig-
görandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 
2020 och (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets 
kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020. 

Deltagarna har åtagit sig att teckna sig för det antal 
teckningsoptioner som anges i anslutning till respektive 
Deltagare i ”Styrelse, koncernledning och revisorer –  
Koncernledning”.

Lösenpriset i serie 2017/2019 kommer att motsvara 
118,91 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst 
kvotvärdet för Bolagets aktier. Vidare, om vid utnyttjande 
av teckningsoptionerna, senaste betalkurs för Bolagets 
aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast 
föregår nyteckning överstiger 138,95 procent av det 
fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett 
belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs 
som överstiger 138,95 procent av lösenpriset. 

Lösenpriset i serie 2017/2020 kommer att motsvara 
128,42 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst 
kvotvärdet för Bolagets aktier. Vidare, om vid nyteckning 
av aktie, senaste betalkurs för Bolagets aktie vid börsens 
stängning den handelsdag som närmast föregår nyteck-
ning överstiger 160,82 procent av det fastställda lösenpri-
set, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar 
det belopp av nämnda börskurs som överstiger 160,82 
procent av lösenpriset. 

Villkoren för båda optionsserierna innehåller sedvan-
liga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar 
som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. 

Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa optioner 
bland annat om Deltagarens anställning i Bolaget 
avslutas. Bolagets totala kostnad för incitaments-
programmet under programmets löptid förväntas vara 
begränsad och huvudsakligen hänförlig till socialavgifter 
för deltagare i jurisdiktioner där deltagande i incitaments-
programmet beskattas som inkomst av tjänst.

ANSÖKAN OM UPPTAGANDE TILL HANDEL 

Bolagets styrelse har ansökt om att Bolagets aktier ska 
upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Nasdaq 
Stockholms bolagskommitté har den 6 september 2017 
beslutat att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq 
Stockholm på sedvanliga villkor, däribland att spridnings-
kravet för Bolagets aktie är uppfyllt. Kortnamnet för 
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att vara 
HANDI.
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Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 26 september 2017.

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Handicare Group AB. Bolaget är publikt 
(publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolagets ska bedriva drift och investering i verksamheter 
inom hälsa- och rehabilitering, förvalta fast och lös 
egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 REDOVISNINGSVALUTA

Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta och aktieka-
pitalet ska vara bestämt i euro.

§ 5 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 euro och högst 200 000 
euro.

§ 6 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och 
högst 120 000 000 stycken.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) 
ledamöter utan suppleanter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst 
två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses ett 
registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 
Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-

sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två 
biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet 
biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående 
stycke.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad;
6)  Föredragning av framlagd årsredovisning och 

revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncern redovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut
a)  om fastställande av resultaträkning och balans-

räkning samt, i förekommande fall, koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning;

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

c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
verkställande direktör;

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9)  Val av styrelse och revisorer, samt eventuella revisors-

suppleanter; och
10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning



Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 175

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION OCH ANNAN JURIDISK INFORMATION 

Bolagets firma (och handelsbeteckning) är Handicare Group AB (publ). Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag  
bildat i Sverige den 4 september 2014 och registrerat hos Bolagsverket den 11 september 2014. Bolagets har sitt säte 
i Stockholms kommun och Bolagets organisationsnummer är 556982-7115. Enligt bolagsordningen är Bolagets 
 verksamhetsföremål att bedriva drift och investering i verksamheter inom hälsa- och rehabilitering, förvalta fast och lös 
egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget är moderbolag i Koncernen, vilken per dagen för detta Prospekt består av nedanstående 27 dotterbolag  
i 10 olika länder:

Dotterbolag Ort Aktier och röster

Handicare Group AS Moss, Norge 95 %1)

Magsum B.V. Heerhugowaard, Nederländerna 100 %

Crystal Amethyst B.V. Heerhugowaard, Nederländerna 100 %

Handicare Bathroom Safety B.V. Pijnacker, Nederländerna 100 %

Handicare Accessibility B.V. Heerhugowaard, Nederländerna 100 %

Handicare Stairlifts B.V. Heerhugowaard, Nederländerna 100 %

Handicare Treppenlifte GmbH Kleve, Tyskland 100 %

Handicare Monte-escaliers Saint Genevieve les Bois, Frankrike 100 %

Handicare AS Moss, Norge 100 %

Puls AS Oslo, Norge 100 %

Handicare A/S Brøndby, Danmark 100 %

Handicare Auto AS Herning, Danmark 100 %

Handicare AB Kista, Sverige 100 %

Alemedic Care AB Kista, Sverige 100 %

Handicare Sverige AB Kista, Sverige 100 %

Handicare Holding Ltd. Kingswinford, Storbritannien 100 %

Minivator Group Ltd. Kingswinford, Storbritannien 100 %

Companion Stairlifts Ltd. Leeds, Storbritannien 100 %

Handicare Accessibility Ltd. Kingswinford, Storbritannien 100 %

YouQ B.V. Helmond, Nederländerna 100 %

Handicare Accessibility (Xiamen) Co. LTD Xiamen, Kina 100 %

Handicare Accessibility GmbH Minden, Tyskland 100 %

Handicare Patient Handling AS Moss, Norge 100 %

Puls Homecare A/S (DK) Herning, Danmark 100 %

Prism Medical Ltd Toronto, Ontario, Kanada 100 %

Mid-AtlanticCare South (vilande) Pennsylvania, USA 100 %

Ergosafe Products LLC Delaware, USA 100 %

1)  Återstående fem procent av aktierna och rösterna i Handicare Group AS ägs av medlemmar i koncernledningen samt vissa andra personer. Aktierna kommer att förvärvas av 
Bolaget i samband med överföringen av koncernledningens aktieinnehav. Se ”Aktier och aktiekapital – Överföring av koncernledningens aktieinnehav”.

Legala frågor och kompletterande 
information
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VÄSENTLIGA AVTAL

Nedan följer de enda avtal (exklusive avtal som ingåtts i 
Handicares löpande verksamhet) som Bolaget ingått och 
som är, eller kan ha varit, väsentliga under de tre år som 
föregått dagen för detta Prospekt, eller som ingåtts av 
Bolaget och innehåller bestämmelser enligt vilka någon 
medlem i Handicares koncernledning har skyldigheter 
eller rättigheter som är, eller kan vara, väsentliga för 
Koncernen i dess helhet per dagen för detta Prospekt.

Låneavtal
Se ”Operationell och finansiell översikt – Likviditet och 
kapitalresurser – Nya kreditfaciliteter”.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Avyttring av BD-verksamheten
Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag 
till Bolaget, ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttringen 
av BD-verksamheten (som var en verksamhet inom Puls 
och en distributör av medicinsk utrustning från leverantö-
ren Becton Dickinson) till Cidron Liberty Systems Limited 
(kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, Handicares 
huvudägare). Avyttringen slutfördes den 1 augusti 2017. 
Köpe skillingen för BD-verksamheten var 11,4 miljoner 
euro (109 miljoner NOK), motsvarande det skäliga 
marknadsvärdet för verksam heten, och betalades genom 
en minskning av Huvudägarens aktieägarlån till Handicare. 
Handicare har upprättat proformaresultaträkningar för 
perioden 1 januari till 31 december 2016 samt 1 januari till 
30 juni 2017 i syfte att visa den hypotetiska påverkan som 
Handicares avyttring av BD-verksamheten, som genom-
fördes per den 1 augusti 2017, skulle kunna ha haft på 
Handicares resultat för 2016 och perioden januari – juni 
2017 om denna avyttring genomförts den 1 januari 2016 
respektive den 1 januari 2017. Den upprättade proforma-
redovisningen visar även den hypotetiska påverkan på 
Handicare balansräkning per den 30 juni 2017 som 
avyttringen av BD-verksamheten skulle kunna ha haft 
om denna avyttring genomförts den 30 juni 2017. Se 
”Proforma”.

Avyttringen föregicks av diskussioner med Becton 
Dickinson, som redan bedriver verksamhet i Norge, och 
drevs bland annat, av att BD-verksamheten i allt väsent-
ligt var en oberoende verksamhet inom Puls som inte 
ansågs passa in strategiskt med Handicares övriga 
verksamhet. Avsikten med denna avyttring till Cidron 
Liberty Systems Limited var att förbereda för en försälj-
ning av BD-verksamheten till en extern köpare.

Aktieöverlåtelseavtalet för försäljningen av BD-verk-
samheten innehåller sedvanliga grundläggande garantier 
och åtaganden.

Förvärv av Prism Medical
Den 27 juni 2016 ingick Handicare ett så kallat arrang-
ement agreement avseende förvärvet av Prism Medical, 
en Ontariobaserad leverantör av produkter inom patient 
handling noterad på TSX Venture Exchange. Prism 
Medical erbjuder ett omfattande utbud av produkter för 
att lösa rörlighets- och tillgänglighetsrelaterade utma-
ningar, inklusive takhissar, golvhissar, selar, badprodukter 
samt hjälpmedel för förflyttningar och byte av kropps-
ställning, och förvärvet stödjer Handicares strategi att 
expandera Patient Handling i USA.

Transaktionen genomfördes med en domstolsgod-
känd så kallad plan of arrangement, i enlighet med 
Business Corporations Act (Ontario). Enligt det arrang-
ement agreement, såsom ändrat den 4 augusti 2016, 
ingånget mellan Handicare Holding Ltd. och Prism 
Medical, förvärvade Handicare samtliga utestående aktier 
i Prism Medical mot en kontantbetalning på 9,5 euro (14,0 
CAD) per aktie, samt samtliga utestående aktieoptioner i 
utbyte mot en kontantbetalning motsvarande skillnaden 
mellan ersättningen per aktie i Prism Medical i enlighet 
med arrangemanget och optionskursen för sådan option. 
Den totala köpeskillingen var 48 miljoner euro (70,5 
miljoner CAD) vid full utspädning. Handicares förvärv av 
Prism Medical slutfördes den 1 september 2016.

Förvärvet finansierades genom utökning av en 
befintlig kreditfacilitet i kombination med aktieägarlån 
från Huvudägaren. Aktieägarlånen, med beaktande av 
minskningen som beskrivs i ”– Avyttring av BD-verksam-
heten” ovan, kommer att refinansieras i anlutning till 
Erbjudandet genom emission av 6 681 468 nya aktier till 
Huvudägaren och andra innehavare av aktieägarlån, se 
”Aktier och aktiekapital – Vissa för ändringar av aktiekapi-
talstrukturen i samband med Erbjudandet”.

Prism Medical bidrog med intäkter om 15,6 miljoner 
euro under de fyra månaderna som slutade den 31 
december 2016. Prism Medical ingår i segmentet Patient 
Handling. Bolaget har förberett en proformaresultaträk-
ning för räkenskapsåret 2016, såväl som en proforma-
rapport över finansiell ställning för den 31 december 
2016, för att visa de hypotetiska effekter som avyttringen 
av BD-verksamheten hade kunnat få på Bolagets resultat 
och finansiella ställning om en sådan avyttring hade 
utförts den 1 januari 2016. Se ”Proforma”.

Förvärv av Rep-Tek
Den 23 december 2015 ingick Handicare AS ett aktie-
överlåtelseavtal avseende förvärvet av samtliga aktier i 
Rep-Tek. Rep-Tek bedriver verksamhet inom fordonsan-
passningsbranschen i Norge och förvärvet stärker 
Handicares tillväxtstrategi för produktsegmentet fordons-
anpassning. Den justerade initiala köpeskillingen uppgick 
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till 0,6 miljoner euro (6,2 miljoner NOK). Baserat på 
Rep-Teks finansiella resultat, betalade Handicare en 
tilläggsköpeskilling på 0,8 miljoner euro (7,5 miljoner 
NOK) under 2016. En mindre resultatbaserad tilläggs-
köpeskilling kan komma att betalas till säljaren under det 
andra halvåret 2017. Vid tiden för förvärvet hade Rep-Tek 
cirka 40 anställda med huvudkontor i Solberga i Dram-
men (Norge) och lokala kontor i Tønsberg, Stavanger, 
Bergen, Førde och Trondheim. Förvärvet av Rep-Tek 
slutfördes den 4 januari 2016. Rep-Tek ingår i segmentet 
Accessibility. Förvärvet finansierades genom utökning av 
en befintlig kreditfacilitet.

Avyttring av Mobility-verksamheten
Den 7 juli 2015 ingick Handicare AS, Handicare 
 Accessibility Ltd., Handicare AB och Handicare A/S ett 
aktie- och inkråmsöverlåtelseavtal avseende Handicares 
avyttring av segmentet Mobility till Sunrise Medical 
GmbH. Mobility designade, tillverkade och marknads-
förde rullstolar och mobilitetslösningar såsom skotrar och 
rullatorer. Köpeskillingen var 80 miljoner euro, varav 50 
miljoner euro betalades kontant och 30 miljoner euro 
betalades genom en säljarrevers. Avyttringen av segmen-
tet Mobility slutfördes den 30 september 2015.

Den finansiella påverkan av avyttringen av segmentet 
Mobility har beaktats i Handicares vinst från avvecklade 
verksamheter under åren 2014 och 2015. Avyttringen av 
Mobility-verksamheten har dock inte reflekterats i 
balanskräkningen för räkenskapsåret 2015 eller vad gäller 
kassaflöde för räkenskapsåren 2015 och 2014, i enlighet 
med IFRS.

AVTAL OM PLACERING AV AKTIER

Bolaget, Huvudägaren och Managers avser att ingå ett 
avtal om placering av aktier i Bolaget omkring den 9 
oktober 2017 (”Placeringsavtalet”). Erbjudandet är 
villkorat av att Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i 
avtalet uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. 
I Placeringsavtalet kommer Managers åtaga sig att 
förmedla köpare till eller, för det fall Managers misslyckas 
med detta, själva köpa de aktier som omfattas av 
Erbjudandet till Erbjudandepriset.

Placeringsavtalet föreskriver att Managers åtaganden 
att förmedla köpare till eller, för det fall Managers miss-
lyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas av 
Erbjudandet är villkorade bl.a. av att de garantier som 
lämnas av Bolaget är korrekta, att inga händelser inträffar 
som har så väsentlig negativ inverkan på Bolaget samt 
vissa andra villkor. Managers kan säga upp Placeringsav-
talet fram till och med likviddagen, den 12 oktober 2017, 
om några väsentligt negativa händelser inträffar, om de 
garantier som Bolaget givit Managers skulle visa sig 

brista eller om några av de övriga villkor som följer av 
Placeringsavtalet inte uppfylls. Om ovan angivna villkor 
inte uppfylls och om Managers säger upp Placeringsavta-
let kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare 
sig leverans av eller betalning för aktier genomföras under 
Erbjudandet. I enlighet med Placeringsavtalet kommer 
Bolaget att åta sig att ersätta Managers för vissa krav 
under vissa villkor.

Huvudägaren, styrelseledamöter och medlemmar i 
koncernledningen som äger aktier och/eller tecknings-
optioner i Bolaget samt vissa anställda och f.d. anställda 
i Handicare, kommer att åta sig, med vissa undantag, att 
inte sälja sina respektive innehav under en lock-up-period 
(”Lock-up-period”). Lock-up-perioden för Huvudägaren 
kommer att vara 180 dagar från och med dagen för 
Placeringsavtalet, medan Lock-up-perioden för övriga 
personer kommer att vara 360 dagar från och med dagen 
för Placeringsavtalet. Efter utgången av respektive 
Lock-up-period kan värdepapprena komma att bjudas ut 
till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på 
Bolagets aktier. Joint Global Coordinators kan komma att 
medge undantag från ifrågavarande åtaganden. Bolaget 
kommer i Placeringsavtalet att åta sig bland annat att, 
med vissa undantag, under en period av 180 dagar från 
och med dagen för Placeringsavtalet, inte utan skriftligt 
medgivande från Joint Global Coordinators (i) erbjuda, 
pantsätta, tilldela, emittera, sälja, åta sig att sälja eller 
annars överföra eller avyttra, direkt eller indirekt, några 
aktier i Bolaget eller några andra värdepapper som kan 
konverteras till eller möjliga att utnyttja eller byta till 
sådana aktier, eller (ii) ingå swap-avtal eller andra 
arrangemang som helt eller delvis överlåter den ekono-
miska risken förknippad med ägandet av aktier i Bolaget. 

Ankarinvesterarna kommer inte att vara föremål för 
lock up-åtaganden för respektive tilldelningar.

ÅTAGANDEN FRÅN ANKARINVESTERARE OCH VISSA 

STYRELSELEDAMÖTER

Ankarinvesterarna har åtagit sig att förvärva sammanlagt 
upp till 12,7 procent av aktierna efter Erbjudandets 
genomförande. Fjärde AP-fonden, Danica Pension och 
Holta Life Sciences AS har åtagit sig att förvärva aktier i 
Erbjudandet, till Erbjudandepriset, motsvarande 5,09 
procent, 4,19 procent respektive 3,39 procent av det 
totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudan-
dets genomförande, villkorat bl.a. av att (i) första dag för 
handel i aktierna inträffar senast den 10 oktober 2017, (ii) 
varje Ankarinvesterare erhåller full tilldelning i förhållande 
till sitt åtagande, (iii) Bolagets totala marknadsvärde efter 
Erbjudandets genomförande inte överstiger 3,0 miljarder 
kronor, och (iv) att det inte sker några förändringar av 
informationen i Prospektet som skulle kräva registrering 
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av ett tilläggsprospekt. Baserat på Erbjudandepriset 
uppgår Bolagets marknadsvärde efter Erbjudandets 
genomförande till strax under 3,0 miljarder kronor. Om 
dessa villkor inte är uppfyllda kan Ankarinvesterarna inte 
åläggas att förvärva aktier.

Ankarinvesterarna erhåller ingen ersättning för sina 
respektive åtaganden och Ankarinvesterarnas investering 
görs till Erbjudandepriset. Dessa åtaganden är emellertid 
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller 
pantsättning eller liknande arrangemang.

Ankarinvesterare
Åtagande (%) av det totala antalet aktier i 

Bolaget efter Erbjudandets genomförande Antal aktier

Fjärde AP-fonden 5,09 % 2 999 995

Danica Pension 4,19 % 2 469 544

Holta Life Sciences AS 3,39 % 1 998 032

Totalt 12,7 % 7 467 571

I tillägg till Danica Pensions åtagande att förvärva aktier i 
Erbjudandet motsvarande cirka 4,19 procent av de 
utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets fullgö-
rande, har Huvudägaren erbjudit Danica Pension en 
option att förvärva upp till ytterligare 0,8 procent av det 
totala antalet utestående aktier i Bolaget omedelbart efter 
Erbjudandets fullgörande till ett pris som motsvarar 
Erbjudandepriset. Optionen kan utnyttjas inom 180 dagar 
från Erbjudandets fullgörande.

Beskrivning av Ankarinvesterare
Om Fjärde AP-fonden 
Fjärde AP-fonden är en svensk statlig myndighet med 
uppdraget att bidra till stabiliteten i pensionssystemet 
genom förvaltning av fondkapitalet till högsta möjliga 
avkastning med låg risk. Fonden är inriktad på att skapa 
långsiktig avkastning genom aktiv förvaltning och vid 
2017-06-30 förvaltade fonden cirka 348 miljarder kronor.

Danica Pension
Danica Pension är ett av de största pensionsbolagen i 
Danmark. Danica Pension specialiserar sig på pensioner, 
livsförsäkringar samt hälsoförsäkringar och förvaltar 
sammanlagt 380 miljarder DKK i pensionsfonder. Bolaget 
grundades 1842 som Danmarks första försäkringsbolag.
Danica Pension är ett helägt dotterbolag till Danske 
Bankkoncernen och har dotterbolag i Norge och Sverige.

Holta Life Science
Holta Life Science är en skandinavisk specialistinveste-
rare inom sektorn för vetenskaper om organismers 
beskaffenhet. Bolaget grundades 2014 som ett dotterbo-
lag till Holta Invest AS. Holta Invest är ett privatägt 
investmentbolag med rötter som sträcker sig till 
1890-talet. Det är helägt av Kjetil Holta.

Holta Life Science förvaltar för närvarande en global 
sjukvårdsportfölj på approximativt 400 miljoner NOK, 
medan Holta Invest har eget kapital överstigande 3 
miljarder NOK och inga skulder. Holta Investkoncernens 

intäkter uppgick till 7,3 miljarder NOK under 2016.
Holta Life Sciences eftersträvar att tillhandahålla 

bolag med mer än kapital eftersom teamet har betydande 
erfarenhet inom sektorn för vetenskaper om organismers 
beskaffenhet och ett omfattande nätverk.

I anslutning till Erbjudandet har Lars Marcher (styrelse-
ordförande), Johan Ek (vice styrelseordförande och 
styrelseledamot) och Claes Magnus Åkesson (styrelse-
ledamot) åtagit sig att förvärva aktier i Bolaget från 
Huvudägaren, till ett värde av 14 miljoner kronor, 10 
miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor. Åtagan-
dena av Lars Marcher, Johan Ek och Claes Magnus 
Åkesson är inte säkerställda genom bankgaranti, 
spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. 
Det finns således en risk att betalning för aktier och 
leverans av aktier till Lars Marcher, Johan Ek och Claes 
Magnus Åkesson inte kan ske i samband med slutföran-
det av Erbjudandet, vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på slutförandet av Erbjudandet.

STABILISERING

I samband med Erbjudandet får Stabiliseringsagenten i 
den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genom-
föra transaktioner i syfte att stabilisera, upprätthålla eller 
annars stödja marknadspriset på Bolagets aktier, under 
upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets aktier 
inleds på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten får 
övertilldela aktier eller verkställa transaktioner för att hålla 
marknadspriset på aktierna på nivåer över de som annars 
skulle råda på marknaden. Stabiliseringsagenten är dock 
inte tvungen att utföra sådana transaktioner och det finns 
ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att företas. 
Sådana transaktioner kan verkställas på alla typer av 
värdepappersmarknader, OTC-marknader eller på annat 
sätt. Transaktionerna, om påbörjade, får avbrytas 
närsomhelst utan förvarning, men får inte avslutas senare 
än under den ovannämnda 30-dagarsperioden. Senast 
vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabilise-
ringstransaktioner utförts ska det offentliggöras att 
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stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 
5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom 
en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer 
Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilise-
ring utförts eller inte, det datum då stabiliseringen 
inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, 
samt det prisintervall för Erbjudandet inom vilket stabili-
seringen genomfördes för vart och ett av de datum då 
stabiliseringstransaktioner genomfördes. Förutom när så 
krävs av lagar eller regler kommer varken Managers eller 
Stabiliseringsagenten offentliggöra omfattningen av 
eventuella stabiliserings- och/eller övertilldelningstrans-
aktioner i samband med Erbjudandet.

TVISTER

Bolaget och dess dotterbolag är, från tid till annan, parter 
i tvister eller föremål för krav som uppstår inom ramen för 
Handicares löpande verksamhet, såsom sedvanliga 
garantikrav, krav relaterade till produkter som förstörts 
under transport, andra produktkrav (såsom påståenden 
om att Handicare har tillhandahållit produkter som inte 
möter kravspecifikationer), och krav från anställda 
relaterade till arbetsskador eller felaktig uppsägning. 
Handicare förväntar sig inte att något ansvar från något 
av dessa rättsliga förfaranden ska få en väsentlig inverkan 
på Handicares resultat, likviditet, kapital eller finansiella 
ställning. 

Handicare Stairlifts B.V. (ett dotterbolag till Bolaget) är 
för närvarande involverad i en rättslig process med en av 
Koncernens leverantörer, Eriks B.V., ett bolag med säte i 
Nederländerna, rörande en produktåterkallelse av den 
ackumulator som Eriks B.V. har levererat till Handicare. 
I oktober 2016 upptäckte Handicare B.V. defekter på en 
växellåda till en ackumulator som används i produktionen 
av vissa svängda trapphissar. Med anledning av detta 
initierade en produktåterkallelse av sådana trapphissar 
som använder den relevanta ackumulatorn i nära 
samarbete med tillämpliga nationella produktsäkerhets-
myndigheter. Utöver detta krävde Handicare också 
kompensation för Eriks B.V. för skador på grund av den 
upptäcka defekten i den relevanta ackumulatorn. Eriks 
B.V. har bestridit detta krav och stoppade leveranser av 
ersättningsackumulatorer i maj 2017, på grund av 
påstådda säkerhetsrisker relaterade till Handicares 
design av trapphissar. Handicare initierade en tvist om 
föreläggande mot Eriks B.V. rörande leveransstoppet och 
i slutet av maj 2017 fann domstolen i Alkmaar i Nederlän-
derna att kravet var ogrundat och beordrade Eriks B.V. att 
återuppta leveranserna. Per dagen för detta Prospekt har 
en majoritet av de defekta ackumulatorerna blivit utbytta. 
Handicare vidtar för närvarande åtgärder för att tillse att 
samtliga ackumulatorer byts ut av dess återförsäljare. Ett 

skiljeförfarande rörande produktåterkallelsen förväntas 
inledas under det fjärde kvartalet 2017. Handicare 
beräknar att de totala kostnaderna hänförliga till pro-
duktåterkallelsen uppgår till 1,5–3,5 miljoner euro. 
Bolaget har ådragit sig kostnader om 0,3 miljoner euro 
under räkenskapsåret 2016 och har gjort en avsättning 
om 2,4 miljoner euro hänförlig till denna 
produktåterkallelse.

Med undantag för vad som angetts ovan är inte, och 
har inte Handicare varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande (inklusive pågående eller potentiella 
processer som Bolaget känner till), under de senaste tolv 
månaderna, som kan få, eller har haft, betydande effekter 
på Handicares finansiella ställning eller 
verksamhetsresultat.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Handicare äger eller har rätt till vissa varumärken, 
handelsbeteckningar, servicemärken och patent som 
Koncernen använder i sin verksamhet. Handicare hävdar, 
i högsta möjliga utsträckning under tillämplig lag, sin rätt 
till sina varumärken, handelsbeteckningar, servicemärken 
och patent. För vidare information om risker förenade 
med Handicares immateriella rättigheter, se ”Riskfaktorer 
– Risker relaterade till Handicares verksamhet och 
marknad – Handicare är utsatt för risker relaterade till 
immateriella rättigheter”.

Varje varumärke, handelsbeteckning, servicemärke 
eller patent tillhörigt något annat bolag, som förekommer 
i detta Prospekt, tillhör dess innehavare. De varumärken, 
handelsbeteckningar eller servicemärken som det 
refereras till i detta Prospekt är angivna utan symbolerna 
™, ® och © i förenklande syfte.

FÖRSÄKRING

Bolaget har försäkringar som omfattar egendom och 
driftstopp, allmänt ansvar och produktansvar, styrelse- 
och ledningsansvar samt transportansvar. Försäkringarna 
har tecknats för hela Koncernen med Bolaget som 
försäkringstagare och täcker samtliga dotterbolag, under 
förutsättning att tillkommande krav, huvudsakligen på att 
lokal försäkring tecknas av vissa enheter, är uppfyllda.

Bolagets försäkringar omfattas av vissa begräns-
ningar som varierar beroende på typ av ansvar och 
försäkringarna är föremål för sedvanliga begränsningar 
som uppställs av de aktuella försäkringsbolagen. 
Bolagets försäkringar är utformade för att skydda Bolaget 
från väsentliga förluster hänförliga till exempelvis skador 
på Koncernens tillverkningsanläggningar och egendom, 
driftstopp och skador på tredjemansegendom. Bolaget 
anser att dess försäkringsskydd är i linje med marknads-
praxis för liknande verksamheter. Det finns dock ingen 
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garanti för att Bolaget inte kommer att lida förluster eller 
ådra sig krav som överstiger gränserna för eller inte 
omfattas av dess försäkringar. För mer information om 
risker förenade med Handicares försäkringsskydd, se 
”Riskfaktorer – Risker relaterade till Handicares verksam-
het och marknad – Handicares försäkringsskydd, inklusive 
med avseende på produktansvar, kan komma att inte 
förse Handicare med tillräckliga medel för att täcka 
samtliga skadeståndsanspråk som kan följa av dess 
verksamhet”.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag 
till Bolaget, ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttringen 
av BD-verksamheten (som var en verksamhet inom Puls 
och en distributör av medicinsk utrustning från leverantö-
ren Becton Dickinson) till Cidron Liberty Systems Limited 
(kontrollerat av Nordic Capital Fund VII, Handicares 
huvudägare). Avyttringen slutfördes den 1 augusti 2017. 
Köpe skillingen för BD-verksamheten var 11,4 miljoner 
euro (109 miljoner NOK), motsvarande det skäliga 
marknadsvärdet för verksam heten, och betalades genom 
en minskning av Huvudägarens aktieägarlån till Handicare. 
Se ”Legala frågor och kompletterande information – 
 Förvärv och avyttringar – Avyttring av BD-verksamheten”.

Utöver de närståendetransaktioner som beskrivits i 
det föregående och i noterna till Handicares koncernre-
dovisning (inkluderat i andra delar av detta Prospekt) har 
inte Handicare varit part till några närståendetransaktio-
ner under den period som täcks av den finansiella 
informationen i detta Prospekt, fram till och inklusive 
dagen för detta Prospekt.

För information om ersättning till styrelsemedlemmar 
och koncernledningen, se ”Bolagsstyrning – Styrelsen” 
och ”Bolagsstyrning – Verkställande direktören och 
koncernledningen”. 

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Följande handlingar (med undantag för dotterbolags 
årsredovisningar) kan laddas ned från Bolagets hemsida, 
www . handicaregroup . com. Kopior av samtliga handlingar 
kan också erhållas på Bolagets huvudkontor (Torshamns-
gatan 35, SE-164 40 Kista, Sverige) på veckodagar under 
kontorstid:

1) Bolagets bolagsordning;

2) Bolagets ej reviderade delårsrapport för januari – juni 
2017 som upprättats i enlighet med IFRS;

3) Bolagets reviderade finansiella rapporter för räken-
skapsåren 2016, 2015 och 2014 som upprättats i 
enlighet med IFRS; samt

4) årsredovisningar för Bolagets dotterbolag för räken-
skapsåren 2016 och 2015.

RÅDGIVARE OCH MANAGERS

BofAML och Carnegie är Joint Global Coordinators i 
samband med Erbjudandet och DNB är Joint Bookrunner 
i samband med Erbjudandet för vilken de kommer att få 
sedvanlig ersättning. Den sammanlagda ersättningen 
kommer att vara beroende av hur framgångsrikt erbju-
dandet genomförs.

Från tid till annan har Managers tillhandahållit, och 
kan de i framtiden komma att tillhandahålla, tjänster i sin 
löpande verksamhet åt Huvudägaren eller till dem 
närstående parter för vilken de har erhållit, och i framtiden 
kan komma att erhålla, ersättning.

Vidare är DNB Sweden AB en av långivarna och DNB 
Bank ASA, filial Sverige en av arrangörerna samt ombud 
under de Nya kreditfaciliteterna som beskrivs i ”Operatio-
nell och finansiell översikt – Likviditet och kapitalresurser 
– Skuldsättning – Nya kreditfaciliteter”.

White & Case LLP tillhandahåller juridisk rådgivning 
till Handicare och Huvudägaren i samband med 
Erbjudandet.

KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET OCH NOTERINGEN

Huvudägaren och Bolaget kommer att betala provision till 
Managers baserad på bruttointäkterna från försäljningen 
av Bolagets aktier i Erbjudandet. Därutöver kan Huvud-
ägaren och Bolaget välja att betala en diskretionär 
provision till Managers som också beräknas baserat på 
bruttointäkterna från Bolagets aktier som sålts i Erbjudan-
det. Total provision och diskretionär provision kommer 
inte att överstiga 3,3 miljoner euro under förutsättning av 
ett Erbjudande av 17 092 310 miljoner aktier. Bolaget 
kommer att bära vissa kostnader relaterade till Erbjudan-
det och noteringen på Nasdaq Stockholm. Sådana 
kostnader är främst hänförliga till kostnader för revisorer, 
legala rådgivare, tryckning av prospekt, kostnader 
relaterade till presentationer av bolagsledningen etc. 
De transaktionskostnader som ska bäras av Bolaget 
förväntas uppgå till cirka 22 miljoner kronor (2,3 miljoner 
euro), varav cirka 4–6 miljoner kronor (0,4–0,6 miljoner 
euro) förväntas belasta resultatet under andra halvåret 
2017.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet och 
upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudmarknad för fysiska personer 
och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är 
baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd att förmedla endast generell information om aktierna i 
Bolaget från och med det att aktierna har upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Sammanfattningen 
behandlar inte: situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet; situationer då aktier 
innehas av kommandit- eller handelsbolag; situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto 
och omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning; de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst 
(inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då 
investeraren innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbetingade (skattemässigt); de särskilda 
regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier 
som förvärvats med stöd av sådana aktier; de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer 
som gör eller återför investeraravdrag; utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige; eller utländska företag som har varit svenska företag. Särskilda skatteregler gäller vidare för 
vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes 
speciella situation. Varje framtida aktieägare rekommenderas att konsultera en oberoende skatteråd-
givare om de skattekonsekvenser som kan följa av Erbjudandet och upptagandet till handel av aktierna 
i Bolaget på Nasdaq Stockholm, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler (inklusive 
förordningar) och skatteavtal.

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, 
utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag 
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag 
och sort läggs samman och beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden 
användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet 
får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av 
fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer 
samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade 
värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar 
i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). 
Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget 
kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor 
och 21 procent av det återstående underskottet. Under-
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.

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

TILLDELNING AV AKTIER TILL ANSTÄLLDA

Normalt sker ingen beskattning vid tilldelning av aktier. 
Beträffande anställda kan dock tilldelning av aktier i vissa 
fall aktualisera förmånsbeskattning. Någon förmånsbe-
skattning bör dock inte aktualiseras om de anställda 
(inklusive styrelseledamöter och suppleanter samt 
nuvarande aktieägare), på samma villkor som andra, 
förvärvar högst 20 procent av det totala antalet utbjudna 
aktier och den anställde därvid inte förvärvar aktier för 
mer än 30 000 kronor.

Skattefrågor i Sverige
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AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procents skatt. 
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma 
sätt som beskrivits för fysiska personer ovan. Avdrag för 
avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värde-
papper som beskattas som aktier. En nettokapitalförlust 
på aktier som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas 
(hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värde-
papper som beskattas som aktier under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapital-
förlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten 
får den dras av mot en annan juridisk persons skatteplik-
tiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier, förutsatt att det föreligger koncern-
bidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär 
det för ett beskattningsår som har samma deklarations-
tidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av 
företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda 
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskate-
gorier eller vissa juridiska personer (exempelvis 
investmentföretag).

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I 

SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebo-
lag uttas normalt svensk kupongskatt. Samma kupong-
skatt äger tillämpning på vissa andra betalningar som 
görs av ett svenskt aktiebolag, såsom utbetalning i 
samband med bland annat inlösen av aktier och återköp 
av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har 
riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till 
aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. 

Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad 
genom skatteavtal. Till exempel är skattesatsen, generellt 
sett, reducerad med 15 procent för utdelningar som 
betalas ut till amerikanska aktieägare som är berättigade 
till förmåner enligt skatteavtal. I Sverige verkställer 
normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarre-
gistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. De 
skatteavtal Sverige ingått medger generellt nedsättning 
av kupongskatten till avtalets skattesats direkt vid 
utdelningstillfället förutsatt att Euroclear Sweden eller 
förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter om den utdel-
ningsberättigades skattemässiga hemvist. Vidare kan 
investerare med rätt till en reducerad skattesats enligt 
skatteavtal begära återbetalning från Skatteverket om 
kupongskatt har innehållits med en högre skattesats.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring 
av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapital-
vinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, 
om de vid något tillfälle under det kalenderår då avytt-
ringen sker eller under de föregående tio kalenderåren 
har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom skatteavtal.
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Utöver de nyckeltal som finns definierade i ”Presentation av finansiell och annan information – Alternativa nyckeltal” följer 
nedan definitioner av vissa andra begrepp som används i detta Prospekt: 

”Ankarinvesterarna” avser Fjärde AP-fonden, Danica 
Pension, Livsforsikringsaktieselskab och Holta Life 
Sciences AS.

”BD-verksamheten” avser den del av Puls som avyttra-
des den 1 juli 2017.

”BEPS” avser OECD:s pågående projekt mot urholkning 
av skattebasen och överföring av vinster.

”BofAML” avser Merrill Lynch International.

”Bolaget” avser Handicare Group AB eller Handicare 
Group AB och dess dotterbolag, där tillämpligt.

”CAD” avser kanadensisk dollar.

”CAGR” avser Compound Annual Growth Rate, dvs. 
Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ).

”D2C” avser direct-to-customer – direkt till kund.

”Deltagare” avser vissa medlemmar av koncernledningen 
som deltar i det incitamentsprogram som kommer att 
beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att 
hållas omkring den 10 oktober.

”DKK” avser dansk krona.

”DNB” avser DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, 
filial Sverige.

”ECE 14” avser föreskrift nr 14 från Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga 
bestämmelser för typgodkännande av fordon med 
avseende på säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förank-
ringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem.

”EES” avser Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet.

”EMC-direktivet” avser direktiv 2014/30/EU om harmo-
nisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektro-
magnetisk kompatibilitet.

”Erbjudande” avser erbjudandet av aktier i samband 
med detta Prospekt (såsom definierat häri) och notering-
en av samtliga aktier i Handicare Group AB (publ) på 
Nasdaq Stockholm.

”Erbjudandepris” avser priset per aktie i Erbjudandet 
(såsom definierat häri).

”ERP” avser enterprise resource planning system.

”EU” avser Europeiska unionen.

”EUR”, ”€”, ”MEUR” avser euro eller miljoner euro.

”Euroclear Sweden” avser Euroclear Sweden AB. 
Värdepapperscentral för avstämningsbolag.

”FAR” avser Föreningen Auktoriserade Revisorer.

”FCPA” avser USA:s Foreign Corrupt Practices Act.

”FDA” avser USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndig-
het – the U.S. Food and Drug Administration.

”FDCA” avser USA:s Federal Food, Drug and Cosmetic 
Act.

”FoU” avser Forskning och Utveckling.

”Förvärvaren” avser den som anmält sig i Erbjudandet 
(såsom definierat häri).

”GBP” avser det brittiska pundet.

”Handicare” avser Bolaget (såsom definierat häri) eller 
Koncernen (såsom definierat häri).

”Huvudägare” avser Cidron Liberty Systems S.à r.l.

”Joint Global Coordinators” avser Carnegie och 
BofAML (såsom definierat häri).

”Koden” avser Svensk kod för bolagsstyrning.

”Koncern” avser Handicare Group AB (publ) och dess 
dotterföretag.

”Kreditavtalet” avser Handicares nya kreditavtal för ett 
tidsbundet lån i flera valutor och en revolverande kreditfa-
cilitet, som tillhandahålls av Danske Bank A/S, Danmark, 
Sverige Filial, DNB Sweden AB och Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) som ursprungliga långivare, 
Danske Bank A/S Investment Banking, Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank ASA, filial 
Sverige som arrangörer samt DNB Bank ASA, filial 
Sverige som ombud.

Definitioner
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”Lock-up-period” avser den period om 180 dagar från 
och med dagen för Placeringsavtalet (såsom definierat 
häri) för Huvudägaren, och den period om 360 dagar från 
och med dagen för Placeringsavtalet övriga personer åtar 
sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive 
innehav.

”Managers” avser BofAML, Carnegie och DNB (såsom 
definierat häri).

”MDD” avser direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter.

”MDR” avser förordning 2017/745/EU om medicin-
tekniska produkter

”Medlemsstat” avser medlemsstat i EU.

”NAV” avser den norska arbets- och 
välfärdsmyndigheten.

”NHS” avser den brittiska hälsovårdsmyndigheten – 
National Health Service.

”NOK” avser norsk krona.

”Nordic Capital Fund VII” avser Nordic Capital VII 
Limited, agerande i sin egenskap av komplementär för 
Nordic Capital VII Alpha L.P. och Nordic Capital VII Beta 
L.P., tillsammans med eventuella närstående 
saminvesteringsbolag.

”Nordic Capital Funds” avser Nordic Capital Fund VII 
och alla eller någon fond som föregått eller efterträder 
denna fond.

”Nya kreditfaciliteterna” avser en amorteringsfri 
tidsbunden lånefacilitet på 100 miljoner euro och en 
revolverande kreditfacilitet i flera valutor på 40 miljoner 
euro, vilka båda kommer vara tillgängliga för utnyttjande 
i valbara valutor såsom CAD, GBP och NOK, i enlighet 
med vissa procedurer som anges i Kreditavtalet (såsom 
definierat häri).

”OECD” avser Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling.

”Placeringsavtalet” avser avtalet om placering av aktier 
som beskrivs i ”Villkor och anvisningar – Villkor för 
Erbjudandets fullföljande”.

”Prospektdirektivet” avser direktiv 2003/71/EG.

”Prospekt” avser detta prospekt.

”QIB” avser qualified institutional buyers, enligt Rule 
144A (såsom definierat häri).

”QSR” avser USA:s Quality System Regulation.

”RFR” avser Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2

”RoHS-direktivet” avser direktiv 2011/65/EU om 
begränsning av användning av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning.

”Rule 144A” avser Rule 144A under U.S. Securities Act.

”SEC” avser USA:s Securities and Exchange 
Commission.

”SEK” avser svensk krona.

”Stabiliseringsagenten” avser Carnegie.

”UDI” avser produktidentifiering enligt MDR (såsom 
definierat häri).

”UK Bribery Act” avser den brittiska Bribery Act 2010.

”U.S. Securities Act” avser United States Securities Act 
från 1933.

”USD” avser amerikanska dollar.

”Övertilldelningsoptionen” avser den övertilldelnings- 
option som beskrivs i ”Villkor och anvisningar –  
Övertilldelningsoption”.

”Övriga världen” avser övriga länder i Västeuropa (som 
inte ingår i huvudmarknaderna), Central- och Östeuropa, 
Ryssland, Turkiet och Baltikum.
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Historisk finansiell information för perioden januari till juni 2017 och 2016

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Intäkter 75,7 61,9 153,9 122,3 261,0

Varukostnader –35,8 –31,0 –73,3 –60,5 –129,7

Personalkostnader –19,4 –15,0 –38,6 –30,2 –63,7

Övriga rörelsekostnader –12,2 –10,0 –25,6 –20,5 –45,3

Av- och nedskrivningar –2,0 –1,5 –4,3 –3,0 –7,0

Övriga specificerade poster –1,2 –2,2 –2,0 –3,9 –18,4

Rörelseresultat (EBIT) 5,1 2,1 10,2 4,1 –3,2

Finansiella intäkter 4,6 2,4 7,2 2,9 57,2

Finansiella kostnader –8,5 –6,4 –14,9 –12,4 –73,3

Resultat före skatt 1,2 –1,9 2,5 –5,4 –19,3

Skatt 0,0 –0,7 0,1 –1,3 0,0

Periodens resultat från kvarande verksamhet 1,2 –2,5 2,6 –6,7 –19,3

Resultat från avvecklad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat 1,2 –2,5 2,6 –6,7 –19,3

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,1 –2,4 2,4 –6,3 –18,9

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,1 –0,1 0,1 –0,4 –0,4

Resultat per aktie (EUR) före och efter utspädning 21,9 –47,8 48,4 –125,4 –377,2

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Periodens resultat 1,2 –2,5 2,6 –6,7 –19,3

Omvärdering av nettopensionsförpliktelse (kan ej återföras) 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,1

Omräkningsdifferanser (kan återföras) 1,5 –6,1 2,4 –4,3 –6,2

Kassaflödessäkringar (kan återföras) –1,2 –0,5 –1,5 0,0 1,9

Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat (kan återföras) 0,3 –0,1 0,4 –0,2 –0,2

Periodens totalresultat 1,7 –9,2 3,9 –11,1 –23,9

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 1,6 –8,7 3,6 –10,5 –23,7

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,1 –0,6 0,2 –0,7 –0,2
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KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

Koncernen

MEUR
30 juni

2017
30 juni

2016
30 juni

2016

Immateriella anläggningstillgångar 52,2 44,0 54,1

Goodwill 173,3 137,9 177,5

Uppskjuna skattefordringar 6,6 5,1 8,4

Materiella anläggningstillgångar 11,9 8,0 12,6

Långfristiga fordringar 34,8 32,5 33,7

Summa anläggningstillgångar 278,8 227,4 286,3

Varulager 36,1 27,6 36,5

Kundfordringar 41,6 29,0 44,3

Aktuella skattefordringar 1,7 1,7 1,7

Övriga fordringar 4,1 6,1 3,4

Likvida medel 6,2 9,9 6,7

Summa omsättningstillgångar 89,8 74,3 92,7

Summa tillgångar 368,5 301,7 379,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 77,3 63,3 73,9

Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 3,2 4,0

Summa eget kapital 81,8 66,5 77,9

Pensionsförpliktelser 0,7 1,1 0,8

Uppskjutna skatteskulder 8,8 9,7 11,3

Förutbetalda intäkter 2,2 2,4 2,4

Upplåning 212,8 170,6 218,3

Övriga långfristiga skulder 2,3 1,9 3,2

Långfristiga skulder 226,9 185,6 236,0

Upplåning 9,1 8,2 8,2

Leverantörsskulder 26,7 23,3 29,6

Övriga kortfristiga skulder 2,0 0,7 0,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,1 17,4 26,5

Kortfristiga skulder 59,9 49,6 65,0

Summa eget kapital och skulder 368,5 301,7 379,0
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KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Koncernen

MEUR
Aktie- 

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital Reserver
Övrigt 

kapital Totalt
Minoritets- 

andel
Summa

eget kapital

Ingående balans 1 januari 2016 0,0 145,0 23,7 –94,7 74,0 3,7 77,7

Tillskjutet kapital

Periodens resultat –6,3 –6,3 –0,4 –6,7

Periodens Övrigt totalresultat –4,4 –4,4 –0,1 –4,5

Transaktioner med minoritetsaktieägare

Utgående balans 30 juni 2016 0,0 145,0 23,7 –105,4 63,3 3,2 66,5

Ingående balans 1 januari 2017 0,0 168,2 19,4 –113,7 73,9 4,0 77,9

Tillskjutet kapital

Periodens resultat 2,3 2,3 0,3 2,6

Periodens Övrigt totalresultat 1,1 1,1 0,2 1,3

Transaktioner med minoritetsaktieägare

Utgående balans 30 juni 2017 0,0 168,2 19,4 –110,4 77,3 4,5 81,8

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Resultat före skatt 1,2 –1,9 2,5 –5,4 –19,3

Av- och nedskrivningar 2,0 1,5 4,3 3,0 7,0

Realisationsvinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Återläggning av räntekostnader 4,3 3,7 9,0 7,4 15,9

Återläggning av ränteintäkter –0,4 –0,8 –1,3 –1,5 –3,0

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –0,5 –0,7 –0,5 2,2 0,1

Betald inkomstskatt –0,4 –1,0 –0,5 –1,0 –0,7

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 6,1 1,0 13,5 4,8 0,0

Varulager –0,5 0,3 –1,1 1,6 1,2

Kundfordringar 4,1 –2,8 1,0 –2,2 –8,5

Leverantörsskulder 0,0 2,4 –2,1 –1,5 3,1

Övriga kortfristiga skulder/fordringar –5,2 2,9 –5,0 1,7 9,8

Kassaflöde efter förändring i rörelsekapital 4,7 3,8 6,3 4,5 5,7

Förvärv / avyttring av verksamhet 0,0 0,0 0,0 –1,0 –49,4

Förvärv / avyttring av materialla anläggningstillgångar –0,9 –0,4 –1,4 –0,8 –11,1

Förvärv / avyttring av immaterialla anläggningstillgångar –0,9 –1,6 –2,0 –2,6 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1,7 –2,0 –3,4 –4,4 –60,6

Förändring räntebärande skulder –2,2 –1,6 –0,3 –5,7 26,0

Räntenetto –1,4 –1,4 –3,6 –2,8 –6,8

Utbetalt utdelning/tillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3,5 –3,1 –3,9 –8,6 43,4

Periodens kassaflöde –0,6 –1,3 –1,0 –8,5 –11,5

Likvida medel vid periodens början 6,4 11,3 6,7 18,9 18,9

Periodens kassaflöde –0,6 –1,3 –1,0 –8,5 –11,5

Omräkningsdifferenser 0,5 –0,1 0,6 –0,5 –0,7

Likvida medel vid periodens slut 6,2 9,9 6,2 9,9 6,7
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NOTER

NOT 1 – Redovisningsprinciper 

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, 
Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. Tillämpningen 
av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de 
som finns i årsredovisningen 2016 och ska läsas tillsammans 
med dessa. Denna rapport har varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisorer. 

Handicare innehar finansiella instrument i form av t ex lån, 
leverantörsskulder, kundfordringar, kassa och bank. Under 
året har koncernen inte innehaft några ränte- eller 
valutaderivat.

Per den 30 juni 2017 har samtliga finansiella instrument i 
balansräkningen rapporterade värden som i allt väsentligt 
motsvarar det verkliga värdet.

Koncernens rörelsesegment utgörs av Accessibility, 
Patient Handling och Puls. Segmenten konsolideras enligt 
samma principer som koncernen i dess helhet och koncern-
gemensamma funktioner rapporteras separat. 

Nedan visas en lista över nya och ändrade standarder och 
tolkningar som har utfärdats och kan påverka Handicare, 
men som är effektiva för perioder efter 1 januari 2017.

IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 9 Finansiella instrument 
träder ikraft för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2018 
och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. IFRS 9 inför nya regler bland annat avseende 
klassificering och värdering av finansiella instrument, 
nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredovis-
ning. Standarden är godkänd av EU. Koncernen har initierat 
arbetet för att utvärdera effekterna av införandet av standar-
den. En genomgång har skett av koncernens väsentliga 
finansiella instrument vilket avser bl.a. kundfordringar, 
leverantörsskulder och lån.

Avseende klassificering och värdering förväntas inte 
dessa nya regler att påverka de redovisade värdena i de 
finansiella rapporterna. Samtliga av bolagets materiella 
poster som nämns ovan redovisas till upplupet anskaffnings-
värde och kommer att redovisas enligt denna ansats även 
framgent enligt IFRS 9.

Den preliminära bedömningen avseende nedskrivningar 
är att reserveringen för förväntade framtida kundförluster 
kommer att förändras dock har det ännu inte kvantifierats. 
Med beaktande av att koncernens kunder har hög kreditvär-
dighet och att konstaterade kundförluster historiskt varit 
begränsade, är bedömningen att reglerna avseende 
nedskrivningar inte kommer att få någon väsentlig på 
påverkan på koncernens finansiella ställning. 

Säkringsredovisning tillämpas inte i dagsläget och 
kommer således inte att påverka koncernens finansiella 
ställning.

Koncernen arbetar också med att analysera vilken 
ytterligare information som kan krävas för uppfylla upplys-
ningskraven i IFRS 7.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 medför nya 
krav för redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, 
IAS 11 Entreprenadavtal och flera intäktsrelaterade tolkning-
ar. Den nya standarden inför en kontrollbaserad redovis-
ningsmodell för intäkterna och ger mer detaljerad vägledning 
inom många områden som tidigare inte framgått av gällande 
IFRS, bland annat om hur man redovisar avtal med flera 
prestationsåtaganden, rörlig prissättning, kundens returrätt 
mm. Standarden har antagits av EU.

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2018 eller senare. Koncernen har för avsikt att 
tillämpa standarden retroaktivt och eventuella effekter 
tillämpningen av denna standard som en justering av eget 
kapital per ingången av jämförelseåret 2017.

Under 2017 har flera av koncernens materiella kundavtal, 
inom samtliga affärsområden (rörelsesegment), analyserats 
med avseende på att identifiera de prestationsåtaganden 
som föreligger enligt avtalen samt allokering av transaktions-
pris. Handicare tillhandahåller produkter men avtal kan även 
innefatta installation som omfattar mer eller mindre specifik 
kundanpassning. Vidare tillhandahåller bolaget även 
ombyggnationer för handikappanpassning av bilar och 
bussar. 

Analysen har visat att koncernen redan idag gör uppdel-
ning av de prestationsåtaganden som föreligger enligt IFRS 
15. Installation och ombyggnationer redovisas i takt med att 
tjänsterna utförs enligt nuvarande princip och kommer också 
att redovisas över tid enligt IFRS 15. Vidare har bedömningar 
gjorts huruvida allokering av pris på de olika prestationsåta-
ganden motsvarar fristående försäljningspriser. Den initiala 
bedömningen är att det inte föreligger några materiella 
skillnader jämfört med vägledningen avseende allokering av 
pris i IFRS 15. 

Produktförsäljning kommer i likhet med nuvarande 
principer att redovisas när riskövergång enligt kontrakten 
övergår vilket enligt den analys som gjorts även uppfyller 
kriterierna för överföring av kontroll i IFRS 15. 

Koncernen har även analyserat hanteringen av returer 
samt rabatter till kunder och kunnat konstatera att nuvarande 
tillämpning är förenlig med IFRS 15.

Den preliminära bedömningen är således att införandet av 
IFRS 15 inte kommer att få någon materiell påverkan på 
koncernens finansiella ställning.

IFRS 15 kommer att införa nya upplysningskrav och 
koncernen har initierat arbetet för att identifiera den informa-
tion som behöver samlas in från bolagen i koncernen 

IFRS 16 Leases. IFRS 16 Leases träder ikraft för räkenskaps-
årets som påbörjas 1 januari 2019. Standarden har ännu inte 
godkänts av EU. Förändringen jämfört med nuvarande IAS 
17 Leasingavtal är att samtliga leasingavtal där koncernen är 
leasetagare, med undantag för korta avtal eller avtal 
avseende tillgångar med låga värden, ska redovisas i 
balansräkningen som tillgång respektive skuld. Detta medför 
att flertalet av koncernens nuvarande operationella leasing-
avtal ska redovisas i balansräkningen fr.o.m. 2019. 
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Handicare har påbörjat arbetet med att analysera vilken 
effekt IFRS 16 kommer att få på koncernens finansiella 
rapporter. Koncernen kommer att göra en fullständig översyn 
av samtliga avtal för att bedöma huruvida det finns ytterligare 
avtal som nu blir leasingavtal enligt IFRS 16s nya definition 
samt att verifiera leasingperioderna. Därefter kommer detta 
att kvantifieras och redovisas i bolagets balansräkning. Per 
den 31 december 2016 hade koncernen framtida betalnings-
åtaganden operationella leasingavtal som leasetagare om 
cirka 18,4 MEUR.

Koncernen har inte bestämt vilken övergångsbestäm-
melse som ska tillämpas; antingen full retroaktiv tillämpning 
eller partiell retroaktiv tillämpning (vilket innebär att jämförel-
setal inte behöver räknas om). 

Vidare utvärderar koncernen de ytterligare upplysningar 
som kommer att krävas och vilken påverkan det kommer att 
få på den informationsinsamling som krävs. 

Påverkan på avtal där koncernen är leasegivare kommer 
inte att påverkas då IFRS 16 inte förändrar vägledningen för 
leasegivaren i något för koncernen materiellt avseende.

NOT 2 – Segmentsöversikt

Segment redovisas på samma sätt som de interna rapporter 
som lämnas till högste verkställande beslutsfattare (HVB). 
HVB är en funktion som ansvarar för resursfördelning och 
utvärdering av segmentens resultat. I Handicare Group AB 
har verkställande direktören identifierats som HVB. Handi-
care arbetar i tre segment Accessibility, Patient Handling och 
Puls. Accessibility är en leverantör av raka och svängda 
trapphissar. Segmentet erbjuder också ett komplementärt 
sortiment av produkter för fordon anpassade för användning 
av funktionshindrade. Patient Handling erbjuder ett brett 
sortiment av effektiva och säkra anordningar för patientför-
flyttning och lyft i sjukhus, gruppboenden och hemvård. 
Segmentet tillverkar även anordningar för badrumssäkerhet. 
Puls är en ledande distributör av medicintekniska produkter 
och förbrukningsmaterial i Norge och Danmark.

Segmentets resultat utvärderas och analyseras av HVB på 
justerat EBITA, det vill säga rörelseresultat (EBIT) med 
återläggning av Övriga specificerade poster och av- och 
nedskrivningar på immateriella tillgångar.

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Accessibility 44,9 44,0 2,0 % 89,9 86,8 3,6 % 174,2

Patient Handling 21,5 9,0 140,3 % 44,7 17,5 154,7 % 50,5

Puls 9,3 8,8 5,2 % 19,3 17,9 8,1 % 36,1

Koncerngemensamma funktioner 0,0 0,1 –81,5 % 0,0 0,1 –81,5 % 0,2

Intäkter – koncern 75,7 61,9 22,3 % 153,9 122,3 25,9 % 261,0

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Accessibility 5,4 4,8 12,3 % 10,8 8,9 22,0 % 18,4

Patient handling 3,3 1,0 241,0 % 6,4 1,5 330,7 % 4,0

Puls 0,9 0,6 37,4 % 1,8 1,6 9,4 % 2,8

Koncerngemensamma funktioner –2,2 –1,5 49,9 % –4,3 –2,7 58,5 % –6,3

Adj EBITA – koncern 7,4 5,0 48,6 % 14,7 9,3 58,3 % 18,8

Avstämning mellan segmentsresultat och resultat före skatt (EBT)

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Adj EBITA – koncern 7,4 5,0 48,6 % 14,7 9,3 58,3 % 18,8

Övriga specificerade poster –1,2 –2,2 –48,1 % –2,0 –3,9 –49,6 % –18,4

Avskrivningar av immateriella tillgångar –1,1 –0,6 79,6 % –2,5 –1,3 99,1 % –3,5

Finansiella intäkter 4,6 2,4 86,7 % 7,2 2,9 149,6 % 57,2

Finansiella kostnader –8,5 –6,4 31,8 % –14,9 –12,4 20,5 % –73,3

EBT – koncern 1,2 –1,9 n.a 2,5 –5,4 n.a –19,3

Ovannämnda segmentsintäkter avser intäkter från externa kunder eftersom det inte finns några intäkter mellan segmenten. 
Tillgångar och skulder fördelas inte på olika segment då HVB inte följer verksamheten utifrån detta perspektiv och ingår därför ej. 
Nedanstående tabeller innehåller information per segment.
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Accessibility

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 44,9 44,0 2,0 % 89,9 86,8 3,6 % 174,2

Förvärv / avyttringar

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar 44,9 44,0 2,0 % 89,9 86,8 3,6 % 174,2

Valutaeffekter  –1,3 –2,6  –3,8 

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och VF* 44,9 42,7 5,1 % 89,9 84,2 6,8 % 170,4

* VF = justerat för valutakursförändringar (endast omräkningseffekt, ej transaktionseffekt)

Accessibility

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 44,9 44,0 2,0 % 89,9 86,8 3,6 % 174,2

Rörelsekostnader –38,9 –38,4 1,2 % –78,0 –76,4 2,0 % –153,4

Justerad EBITDA* 6,0 5,6 7,2 % 11,9 10,3 15,6 % 20,8

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –0,5 –0,7 –25,8 % –1,1 –1,4 –23,7 % –2,4

Justerad EBITA* 5,4 4,8 12,3 % 10,8 8,9 22,0 % 18,4

Övriga specificerade poster –0,6 –0,6 2,5 % –0,6 –1,3 –52,9 % –6,7

EBITA 4,8 4,3 13,6 % 10,2 7,6 34,3 % 11,7

Patient handling

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 21,5 9,0 140,3 % 44,7 17,5 154,7 % 50,5

Förvärv / avyttringar –13,1 –26,8 –15,6

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar 8,5 9,0 –5,7 % 17,9 17,5 1,9 % 35,0

Valutaeffekter  –0,2  –0,3  –0,6 

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och VF* 8,5 8,8 –3,7 % 17,9 17,2 3,7 % 34,4

* VF = justerat för valutakursförändringar (endast omräkningseffekt, ej transaktionseffekt)

Patient handling

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 21,5 9,0 140,3 % 44,7 17,5 154,7 % 50,5

Rörelsekostnader –18,0 –7,8 129,1 % –37,7 –15,8 138,9 % –45,6

Justerad EBITDA* 3,6 1,1 218,9 % 7,0 1,8 296,7 % 5,0

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –0,3 –0,2 88,1 % –0,6 –0,3 121,6 % –1,0

Justerad EBITA* 3,3 1,0 241,0 % 6,4 1,5 330,7 % 4,0

Övriga specificerade poster 0,0 –0,3 n/a –0,3 –0,9 –65,3 % –7,8

EBITA 3,3 0,7 397,2 % 6,1 0,6 907,4 % –3,8
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Puls

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 9,3 8,8 5,2 % 19,3 17,9 8,1 % 36,1

Förvärv / avyttringar

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar 9,3 8,8 5,2 % 19,3 17,9 8,1 % 36,1

Valutaeffekter 0,0 0,5 –0,2

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och VF* 9,3 8,8 5,7 % 19,3 18,4 5,3 % 35,9

* VF = justerat för valutakursförändringar (endast omräkningseffekt, ej transaktionseffekt)

Puls

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Intäkter 9,3 8,8 5,2 % 19,3 17,9 8,1 % 36,1

Rörelsekostnader –8,4 –8,2 2,6 % –17,5 –16,2 8,0 % –33,3

Justerad EBITDA* 0,9 0,7 37,1 % 1,8 1,7 9,2 % 2,8

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 11,9 % 0,0 0,0 –7,7 % –0,1

Justerad EBITA* 0,9 0,6 37,4 % 1,8 1,6 9,4 % 2,8

Övriga specificerade poster 0,0 –0,1 –100,0 % 0,0 –0,1 –100,0 % –0,6

EBITA 0,9 0,6 61,5 % 1,8 1,5 17,0 % 2,2

NOT 3 – Förvärv

Inga förvärv har gjorts under första halvåret 2017. Under 
2016 förvärvades Prism Medical Ltd och är från och med 
september 2016 inkluderad i koncernens resultat. 

NOT 4 – Avyttringar

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksam-
het som representerar en självständig rörelsegren eller en 
väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. Klassifi-
cering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller 
vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som innehav för försäljning. Ingen 
avyttring har gjorts under första halvåret 2017. Se även not 7 
händelser efter balansdagen. 

NOT 5 – Övriga specificerade poster

Övriga specificerade poster under första halvåret 2017 
uppgick till 2,0 MEUR. Omstruktureringskostnader för 
perioden januari–juni 2017 uppgick till 1,6 miljoner euro. 
Den betydande majoriteten av dessa kostnader är hänförliga 
till (i) outsourcing av IT-funktioner; och (ii) förändringarna i 
koncernledningen i mars 2017. Omstruktureringskostnader 
under perioden januari–juni 2016 uppgick till 1,8 miljoner 
euro. Huvuddelen av dessa kostnader var hänförliga till 
(i) outsourcing av IT-funktioner; (ii) etableringen av ett 
gemensamt servicecenter för finans; (iii) outsourcing av viss 
montering inom Patient Handling; och (iv) outsourcing av 
logistik. Integrationskostnader för perioden januari–juni 2017 
uppgick till 0,3 miljoner euro och var hänförliga till integratio-
nen av Prism Medical. Integrationskostnader för perioden 
januari–juni 2016 uppgick till 0,8 miljoner euro och var 
huvudsakligen hänförliga till förvärvet av Rep-Tek. 

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Omstruktureringskostnader 1,1 0,6 1,6 1,8 5,4

Transaktionskostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 4,0

Integrationskostnader 0,0 0,5 0,3 0,8 3,6

Kostnader för återkallelse 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

Kostnader för börsnoteringen 0,0 0,8 0,0 0,8 1,2

Mobility-kostnader 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3

Övriga effektivitetsprojekt 0,0 0,1 0,0 0,2 0,9

Övriga specificerade poster 1,2 2,2 2,0 3,9 18,4
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NOT 6 – Nettoskuld

Koncernen

MEUR
30 juni

2017
30 juni

2016
30 dec

2016

Aktieägarlån 77,7 72,6 77,9

Långfristiga räntebärande skulder 138,5 104,3 145,2

Kortfristiga räntebärande skulder 9,0 8,0 8,0

Övriga räntebärande skulder 2,2 1,4 2,2

Avgår: Vendor loan note –34,5 –31,9 –33,2

Avgår: likvida medel –6,2 –9,9 –6,7

Räntebärande nettoskuld 186,6 144,6 193,5

NOT 7 – Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter balansdagens utgång har förhandlingar och förberedel-
ser skett för att avyttra delar av Puls verksamheten (BD) till 
Cidron Liberty Systems Limited (ägt av Nordic Capital Fund 
VII). 

BD-verksamheten har avyttrats till Cidron Liberty Systems 
Limited (kontrollerat av Nordic Capital, Handicares huvudä-
gare) med tillträdesdag den 1 augusti 2017. Köpeskillingen 
uppgick till 109 miljoner NOK (cirka 11,4 miljoner euro 
baserat på NOK/EUR-kursen den 30 juni 2017). Inget avtal 
om tilläggsköpeskilling finns. Köpeskillingen kommer att 
regleras genom ett eftergivande av Cidron Liberty Systems 
Limiteds aktieägarlån till Handicare med ett belopp motsva-
rande köpeskillingen. Baserat på köpeskilling för BD-verk-
samheten om 11,4 miljoner euro respektive 12,1 miljoner 
euro (109 miljoner NOK omräknat till NOK genom att 
använda valutakursen för NOK/EUR under januari 2016 
respektive januari 2017) och koncernmässigt värde på eget 
kapital i den avyttrade verksamheten om 11,0 miljoner euro 
respektive 11,7 miljoner euro har reavinst före skatt beräk-
nats uppgå till 0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår 
till 9,0 miljoner euro respektive 9,6 miljoner euro då koncern-
goodwill inte är skattemässigt avdragsgill. Efter avdrag för 
skatt om 25 respektive 24 procent (bolagsskatt i Norge under 
2016 respektive 2017) har reaförlust efter skatt beräknats till 
1,9 miljoner euro. Under perioden 1 januari 2017 till sista juni 
2017 bidrog BD verksamheten till omsättningen med 9,2 
MEUR och resultat efter skatt 1,1 MEUR.

NOT 8 – Säsongsvariationer

Handicare upplever begränsad säsongsmässig variation och 
genererar vanligen cirka hälften av sin försäljning och resultat 
under respektive första och andra halvåret. Det kan finnas 
viss säsongsvariation mellan kvartalen på grund av exempel-
vis tidpunkten för helgdagar

NOT 9 – Resultat per aktie

Resultat per aktie (EPS) beräknas genom att dividera årets 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det 
vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 
Utspädd EPS beräknas genom att dividera vinsten hänförlig 
till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året plus det vägda genom-
snittliga antalet aktier som skulle utfärdas vid konvertering av 
alla utspädningsbara aktier till aktier.

NOT 10 – Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 
MEUR (3,8) under kvartalet. Kassaflödet påverkades negativt 
av Övriga specificerade poster om 1,5 MEUR. 

Nettoinvesteringarna uppgick till –1,7 MEUR (–2,0), varav 
0,0 MEUR (0,0) avsåg förvärv. Investeringar i ERP-systemet 
uppgick till 0,6 MEUR. 

Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick 
till 6,2 MEUR (9,9). Den räntebärande nettoskulden var 186,6 
MEUR (144,6) vid periodens utgång, varav aktieägarlån 
uppgick till 77,7 MEUR (72,6). Ökningen är hänförlig till 
förvärvsfinansiering avseende Prism. 

För delårsperioden uppgick kassaflöde från den löpande 
verksamheten till 6,3 MEUR (4,5). Kassaflödet påverkades 
negativt av Övriga specificerade poster om 2,5 MEUR. 
Nettoinvesteringarna uppgick till –3,4 MEUR (–4,4), varav 0,0 
MEUR (–1,0) avsåg förvärv. Investeringar i ERP-systemet 
uppgick till 0,8 MEUR.

NOT 11 – Transaktioner med närståendeparter

Bortsett från det som beskrivs i not 7, skedde det inga 
transaktioner mellan Handicare och dess närstående parter 
som kunde haft inverkan på koncernens position eller 
resultat. 

NOT 12 – Risker och osäkerheter

Handicare är en global koncern som är representerad i cirka 
20 länder och är därmed utsatt för ett antal affärs- och 
finansiella risker. Riskhantering är därför en viktig process för 
Handicare för att uppnå sina uppsatta mål. Effektiv riskhan-
tering är en naturlig del av den pågående övervakningen och 
framåtblickande bedömningen av koncernens verksamhet. 
Handicares långsiktiga riskexponering förväntas inte avvika 
från den naturliga exponeringen som hör samman med 
Handicares pågående affärsverksamhet. För en mer 
ingående riskanalys hänvisas till Handicares årsredovisning 
för 2016. Inga avvikelser från de risker som beskrivs i 
årsredovisningen har inträffat under första halvåret 2017.



Historisk finansiell information

F-10 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

Alternativa nyckeltal 
Handicare använder vissa nyckeltal som inte är definierade i de regler för finansiell rapportering som Handicare tillämpar. 
Syftet med dessa nyckeltal är att skapa en bättre förståelse för hur verksamheten utvecklas. Det ska särskilt betonas att dessa 
alternativa nyckeltal, såsom de definierats, inte till fullo kan jämföras med andra bolags nyckeltal med samma benämning. 

Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av intäkterna. Detta mått används av Koncernledningen för att 
följa avkastningen på direkta tillverknings - 
kostnader. 

Bruttoresultat Intäkter minskat med direkta kostnader (direkta material-, 
arbets- och fraktkostnader) för att tillverka och sälja produkterna. 

Detta mått används av Koncernledningen för att 
följa bidraget för att täcka indirekta kostnader. 

EBIT-marginal Rörelseresultat (EBIT) i procent av intäkterna. Handicare anser att EBIT-marginal är ett 
användbart mått tillsammans med intäktstillväxt 
för att följa värdeskapande. 

EBITA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar. Handicare anser att EBITA visar resultatet som 
genereras av den löpande verksamheten. 

EBITA-marginal EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITA-marginal är ett 
användbart mått tillsammans med intäktstillväxt 
för att följa värdeskapande.

EBITDA Resultat före ränta, skatt och av- och nedskrivningar. Handicare anser att EBITDA ger en förståelse för 
hur rörelseresultaten genereras av verksamheten 
oavsett hur den finansieras. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITDA-marginal är ett 
användbart mått tillsammans med intäktstillväxt 
för att följa värdeskapande.

Expansions- 
investeringar

Investeringar (capex) i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar hänförligt till automatiserad produktion och 
det nya ERP-systemet

Expansionsinvesteringar erbjuder en bild av 
diskretionära tillväxtinvesteringar som inte 
förväntas inträffa på årlig basis under de 
kommande åren. 

Investeringar (capex) Investeringar i anläggningstillgångar, både materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, exklusive finansiella tillgångar.

Handicare använder investeringar (capex) som 
en siffra för att visa de totala investeringarna i 
operativa tillgångar.

Justerad EBITA EBITA exklusive övriga specificerade poster. Övriga specificerade 
poster omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader, 
omstruktureringskostnader, kostnader för börsnoteringen, 
kostnader för återkallelse, Mobility-kostnader och övriga 
effektivitetsprojekt. 

Handicare anser att justerad EBITA är ett 
användbart mått för att visa Bolagets resultat 
som genereras från den löpande verksamheten 
och följer justerad EBITA som det främsta måttet 
på Bolagets resultat. 

Justerad 
EBITA-marginal

Justerad EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITA-marginal är 
ett användbart mått för att visa Bolagets resultat 
som genereras av den löpande verksamheten. 

Justerad EBITDA EBITDA exklusive övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostnader för 
börsnoteringen, kostnader för återkallelse, Mobility-kostnader 
och övriga effektivitetsprojekt.

Handicare anser att justerad EBITDA är ett 
användbart mått för att visa Bolagets resultat 
som genereras från den löpande verksamheten. 

Justerad 
EBITDA-marginal

Justerad EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITDA-marginal är 
ett användbart mått för att visa Bolagets resultat 
som genereras från den löpande verksamheten.

Justerat operativt 
kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten (inklusive 
förändringar i nettorörelsekapital) exklusive övriga specificerade 
poster och minskat med investeringar, men inklusive likvid från 
försäljning av anläggningstillgångar. Övriga specificerade poster 
omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader, omstrukturerings- 
kostnader, kostnader för börsnoteringen, kostnader för 
återkallelse, Mobility-kostnader och övriga effektivitetsprojekt.

Justerat kassaflöde från den löpande 
verksamheten används för att följa 
verksamhetens kassaflöde oavsett 
finansieringsstruktur. 

Justerat operativt 
kassaflöde /Justerad 
EBITDA

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten i procent av 
justerad EBITDA.

Justerat operativt kassaflöde/Justerad EBITDA 
används för att förstå avkastningen på 
rörelsekapital och investeringar.
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Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Konstant valuta Omräkning av föregående period till aktuell periods 
genomsnittliga valutakurser.

Förbättrar jämförbarheten i intäkter mellan 
perioder.

Nettorörelsekapital Varulager, kundfordringar, aktuella skattefordringar och övriga 
fordringar minus leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, övriga 
kortfristiga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter.

Syftet med nyckeltalet är att visa Bolagets 
kortsiktiga finansiella status då måttet indikerar 
huruvida Bolaget har tillräckliga kortfristiga 
tillgångar för att täcka dess kortfristiga skulder.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med likvida medel. Nettoskuld är ett mått som visar Bolagets totala 
skuldsättning.

Nettoskuld/Justerad 
EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. Handicare anser att detta mått hjälper till att visa 
den finansiella risken och är ett användbart mått 
för Koncernledningen för att följa Bolagets 
skuldsättningsnivå.

Organisk tillväxt Organisk tillväxt avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt hänförlig  
till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig till fluktuationer 
i valutakurser. Genomsnittlig organisk tillväxt beräknas som 
summan av den organiska tillväxten under de relevanta 
perioderna genom antalet perioder som mäts. Komponenterna 
inom organisk tillväxt beräknas enligt följande:

Förvärv och avyttringar
Visar hur förvärv och avyttringar som har slutförts under den 
relevanta perioden har påverkat de redovisade intäkterna.
 För att uppskatta påverkan från förvärv på den faktiska 
förändringen av intäkterna subtraheras bidragen från förvärvade 
enheter för den aktuella perioden från de totala intäkterna för 
samma period. Till exempel, effekten från en verksamhet som 
förvärvades per den 30 september ett visst år motsvarar 
intäktsbidraget under det fjärde kvartalet för det året från den 
förvärvade verksamheten. För Rep-Tek är det uppskattade 
bidraget till intäkterna hämtat från Handicares interna 
redovisnings- och operativa system grundat på de sammanlagda 
intäkterna som Handicare förvärvade som en del av 
Rep-Tek-transaktionen.
 För att uppskatta påverkan från avyttringar på den faktiska 
förändringen av intäkterna subtraheras bidragen från de avyttrade 
enheterna för den relevanta perioden respektive för jämförelse- 
perioden (den föregående perioden) från de totala intäkterna för 
den relevanta perioden respektive för jämförelseperioden (den 
föregående perioden).

Valutakursfluktuationer
Visar hur de redovisade intäkterna har påverkats av omräkningen 
av intäkter som genererats i andra valutor än euro (som är 
Koncernens redovisningsvaluta) mellan den relevanta perioden 
och tidigare jämförelseperiod. Intäkter i andra valutor än euro 
för jämförelseperioden (föregående period) räknas om med 
tillämpning av gällande valutakurs för de relevanta perioderna 
för att eliminera effekterna från valutakursfluktuation.

Organisk tillväxt används av Handicare för att 
följa den underliggande intäktsutvecklingen 
mellan olika perioder vid konstanta valutor och 
exklusive påverkan från eventuella förvärv och/
eller avyttringar.

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Handicare anser att detta är ett användbart mått 
för att visa vilken andel av de totala tillgångarna 
som finansieras genom eget kapital och används 
av Koncernledningen för att följa Koncernens 
långsiktiga finansiella ställning.

Underhålls- 
investeringar

Investeringar (capex) i materiella och immateriella tillgångar som 
krävs för att bibehålla funktionaliteten och effektiviteten hos 
sådana tillgångar. 

Underhållsinvesteringar ger en bild av de löpande 
kraven på investeringar för att fortsätta den 
löpande verksamheten. 
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Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Intäkter 75,7 61,8 153,9 122,2 260,8

Direkt material –34,9 –30,6 –71,2 –59,6 –127,0

Direkt personal –6,4 –5,0 –12,8 –10,3 –21,5

Frakt (in- och utgående) –2,4 –1,1 –5,1 –2,6 –7,1

Bruttovinst 32,0 25,2 64,8 49,7 105,3

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Rörelseresultat (EBIT) 5,1 2,1 10,2 4,1 –3,2

Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 1,1 0,6 2,6 1,3 3,5

Övriga specificerade poster 1,2 2,2 2,0 3,9 18,4

Justerad EBITA 7,4 5,0 14,8 9,3 18,8

Av- och nedskrivningar materiella tillgångar 0,9 0,9 1,8 1,8 3,5

Justerad EBITDA 8,2 5,9 16,5 11,0 22,3

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 6,1 1,0 13,5 4,8 0,0

Betald inkomstskatt 0,4 1,0 0,5 1,0 0,7

Erhållen / betald ränteintäkt / räntekostnad –3,9 –3,0 –7,7 –5,9 –12,9

Finansnetto enligt resultaträkning 3,9 4,0 7,7 9,5 16,1

Icke kassaflödespåverkande poster 0,5 0,7 0,5 –2,2 –0,1

Övriga specificerade poster 1,2 2,2 2,0 3,9 18,4

Justerad EBITDA 8,2 5,9 16,5 11,0 22,3

Förändring i röelsekapital –1,5 2,8 –7,2 –0,3 5,6

Investeringar i materiella / immateriella tillgångar –0,9 –0,4 –1,4 –0,8 –11,1

Försäljning av materiella / immateriella tillgångar –0,9 –1,6 –2,0 –2,6 0,0

Justerat operativt kassaflöde 5,0 6,7 5,8 7,3 16,8

Koncernen

MEUR

April – juni Januari – juni Helår
20162017 2016 2017 2016

Omstruktureringskostnader 1,1 0,6 1,6 1,8 5,4

Transaktionskostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 4,0

Integrationskostnader 0,0 0,5 0,3 0,8 3,6

Kostnader för återkallelse 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

Kostnader för börsnoteringen 0,0 0,8 0,0 0,8 1,2

Mobility-kostnader 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3

Övriga effektivitetsprojekt 0,0 0,1 0,0 0,2 0,9

Övriga specificerade poster 1,2 2,2 2,0 3,9 18,4
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Revisorsrapport avseende historisk finansiell delårsinformation

Till styrelsen för Handicare Group AB

REVISORSRAPPORT AVSEENDE HISTORISK FINANSIELL DELÅRSINFORMATION

Vi har utfört en översiktlig granskning av den konsoliderade finansiella delårsinformationen i samman-
drag på sidorna F-2 till F-12 för Handicare Group AB per 30 juni 2017 och den  sexmånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsens och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna konsoliderade finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna konsoliderade finansiella delårsinformation grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements, 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översikt-
liga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den konsoliderade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med IAS 34.

Stockholm den 27 september 2017

Ernst & Young AB
Stefan Andersson Berglund

Auktoriserad revisor



Historisk finansiell information

F-14 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(kEUR) Not 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter

Intäkter 3, 5, 6 260 997 245 302 231 781

260 997 245 302 231 781

Rörelsens kostnader

Varukostnader 15 –129 682 –121 582 –112 562

Personalkostnader 20, 21 –63 720 –64 140 –63 686

Av- och nedskrivningar 8, 9, 10 –7 036 –29 837 –5 369

Övriga externa kostnader 11, 19 –45 296 –42 662 –41 916

Övriga specificerade poster 12 –18 428 –9 857 –8 308

Rörelseresultat –3 165 –22 776 –60

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 17 57 217 21 617 12 905

Finansiella kostnader 17 –73 322 –38 305 –39 270

Resultat efter finansiella poster –19 270 –39 464 –26 425

Skattekostnad 22 3 –68 –2 935

Årets resultat från kvarvarande verksamheter –19 267 –39 532 –29 360

Resultat från avvecklad verksamhet 6 – 17 061 4 966

Årets resultat –19 267 –22 471 –24 394

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –18 859 –22 221 –24 394

Innehav utan bestämmande inflytande –408 –250 0

–19 267 –22 471 –24 394

Resultat per aktie1) 27

Resultat per aktie före utspädning, EUR –377,2 –444,4 n/a*

Resultat per aktie efter utspädning, EUR –377,2 –444,4 n/a*

1) Resultat per aktie, före och efter utspädning, är baserad på varje års resultat hänfört till moderbolagets aktieägare.

* Nytt moderbolag 1 januari 2015.
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

(kEUR) 2016 2015 2014

Årets resultat –19 267 –22 471 –24 394

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras i resultat till resultaträkningen

Valutakursförändringar avseende kassaflödessäkring före skatt 7 268 –1 599 1 349

Säkring av nettoinvestering i utländska enheter före skatt –5 335 3 659 –6 544

Omräkningsdifferenser –6 213 5 821 15 959

Skatteeffekt avseende valutakursförändringar och säkring av 
nettoinvestering –235 –469 1 423

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen –103 142 –955

Övrigt totalresultat för året, efter skatt –4 619 7 554 11 232

Summa totalresultat för året –23 886 –14 917 –13 162

Summa totalresultat för året hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –23 692 –15 243 13 162

Innehav utan bestämmande inflytande –193 326 –

–23 886 –14 917 13 162
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

(kEUR) Not 2016 2015 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar 13

Immateriella anläggningstillgångar 9 54 104 44 369 59 296

Goodwill 9,10 177 461 142 556 198 206

Uppskjutna skattefodringar 22 8 434 3 570 7 752

Materiella anläggningstillgångar 8 12 607 8 606 9 136

Långfristiga fordringar 33 675 31 128 757

Summa anläggningstillgångar 286 281 230 229 275 147

Omsättningstillgångar 13

Varulager 15 36 484 30 089 45 566

Kundfordringar 14 44 343 27 497 38 786

Aktuella skattefordringar 1 744 0 0

Övriga fordringar 3 403 5 753 3 886

85 974 63 339 88 238

Likvida medel 13,16 6 697 18 888 23 694

Summa omsättningstillgångar 92 671 82 227 111 932

SUMMA TILLGÅNGAR 378 952 312 456 387 079

EGET KAPITAL OCH SKULDER 24

Eget kapital

Aktiekapital 5 5 2 310

Övrigt tillskjutet kapital 168 218 145 000 99 320

Reserver 56 481 30 380 19 810

Balanserat resultat –131 928 –79 890 –3 638

Årets resultat –18 859 –22 221 –25 810

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 73 917 73 274 91 992

Innehav utan bestämmande inflytande 3 999 4 382 –

Summa eget kapital 77 916 77 656 91 992

Skulder

Långfristiga skulder 13

Pensionsförpliktelser 784 1 007 2 620

Uppskjutna skatteskulder 22 11 336 7 590 12 124

Förutbetalda intäkter 18 2 410 2 748 2 618

Upplupna kostnader 18 3 186 1 365 2 132

Övriga långfristiga skulder 4 218 298 166 016 212 827

Finansiella derivat – – 664

236 014 178 726 232 986

Kortfristiga skulder 13

Upplåning 4 8 174 13 063 12 739

Leverantörsskulder 4 29 604 25 891 30 709

Övriga kortfristiga skulder 768 1 399 3 594

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 26 476 15 721 15 059

65 022 56 074 62 101

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 378 952 312 456 387 079
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Omräk- 
nings-
reserv

Säkrings-
reserver

Övrigt 
kapital Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget  

kapital

Eget kapital 1 Jan, 2014 701 19 402 3 330 –928 812 23 317 23 317

Ökning av aktiekapital 1 660 81 322 82 982 82 982

Omräkning eget kapital NOK/EUR –51 –1 404 1 648 67 260 260

Årets resultat –25 810 –25 810 –25 810

Övrigt totalresultat 11 749 438 –944 11 243 11 243

Årets totalresultat 0 0 11 749 438 –26 754 –14 567 0 –14 567

Eget kapital 31 Dec, 2014 2 310 99 320 16 727 –423 –25 942 91 992 91 992

Förändring till följd av nytt 
moderbolag –2 305 45 680 –46 715 –3 340 3 345 5

Eget kapital 1 Jan, 2015 5 145 000 16 727 –423 –72 657 88 652 3 345 91 997

Årets resultat –22 221 –22 221 –250 –22 471

Övrigt totalresultat 8 492 –1 080 142 7 554 576 8 130

Årets totalresultat 8 492 –1 080 –22 079 –14 667 326 –14 341

Eget kapital 31 Dec, 2015 5 145 000 25 219 –1 503 –94 736 73 985 3 671 77 656

Eget kapital 1 Jan, 2016 5 145 000 25 219 –1 503 –94 736 73 985 3 671 77 656

Årets resultat –18 859 –18 859 –408 –19 267

Övrigt totalresultat –9 773 5 451 –103 –4 426 –193 –4 619

Årets totalresultat – – –9 773 5 451 –18 962 –23 285 –601 –23 885

Transaktioner med ägare

Tillskjutet kapital 0 23 218 23 218 23 218

Transaktion med innehavare utan 
bestämmande inflytande – 927 927

Eget kapital 31 Dec, 2016 5 168 218 15 446 3 948 –113 698 73 918 3 997 77 916
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

(kEUR)
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt –19 270 –22 403 –21 393

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Av- och nedskrivningar 7 036 30 729 6 346

 Realisationsvinst 52 11 –7

 Återläggning av räntekostnader 15 925 19 319 23 149

 Återläggning av ränteintäkter –3 034 –1 509 –1 131

 Övriga ej kassaflödespåverkade poster* 55 –13 508 931

Betald inkomstskatt –715 –37 –1067

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 49 12 602 6 828

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager 1 227 4 563 –1 535

Förändring kundfordringar –8 515 6 388 –1 972

Förändring leverantörsskulder 3 101 2 889 3 994

Förändring övriga kortfristiga skulder/fordringar 9 793 –4 851 –198

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 655 21 591 7 117

Investeringsverksamheten

Rörelseförvärv –49 439 – –3014

Försäljning av dotterföretag – 42 988 –

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar –11 427 –9 614 –8 979

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 298 964 405

Kassaflöde från investeringsverksamheten –60 568 34 338 –11 588

Finaniseringsverksamheten

Upptagna lån 40 343 2 339 6 804

Finansiell leasing 13 –58 –262

Amortering av lån –14 311 –53 281 –2 607

Återbetalning av eget kapital – –89 –15

Kapitaltillskott 24 145 – –

Erhållen ränta 489 1 509 1 131

Betald ränta –7 299 –11 125 –11 451

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 380 –60 705 –6 400

Årets kassaflöde –11 533 –4 776 –10 871

Likvida medel vid årets början 18 888 23 694 33 619

Kursdifferens i likvida medel –658 –30 945

Likvida medel vid årets slut 6 697 18 888 23 694

*2015 avser i huvudsak ej kassaflödespåverkande resultat i samband med försäljning av Mobility
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NOTER

NOT 1  Grunder för upprättande av redovisningen

Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar värdering-
en av finansiella instrument värderade till verkligt värde. 
Vidare har hänsyn tagits till Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 samt Årsredovisningslagen. 
Handicare koncernens bolag tillämpar enhetliga redovis-
ningsprinciper, oavsett lokal lagstiftning. Denna rapport har 
varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Handicares verksamhet består i att till privata och 
offentliga kunder tillhandahålla tekniska hjälpmedel till 
människor med funktionshinder samt medicinteknisk 
utrustning och förbrukningsmaterial för sjukhus och 
hemvård. Handicare utvecklar innovativa produkter med hög 
designgrad och kvalitet. På vissa marknader kompletteras 
det egna produktsortimentet med produkter från andra 
leverantörer, med målsättning att vara en totalleverantör av 
hjälpmedel. 

Moderbolaget är holdingbolag vars syfte är att äga och 
förvalta dotterbolag inom ovanstående verksamheter. Dessa 
historiska finansiella rapporter består av det svenska 
moderbolaget Handicare Group AB med organisationsnum-
mer: 556982-7115 med säte i Stockholm.

I oktober 2014 förvärvade Cidron Liberty Systems S.à r.l 
lagerbolaget Goldcup 10224 AB. Firman för lagerbolaget 
ändrades därefter till Handicare Group AB. Den 1 januari 
2015 förvärvade Handicare Group AB samtliga aktier i 
Handicare Group AS från Cidron Liberty System S.à r.l 
genom ett aktiebyte enligt vilket Cidron Liberty Systems 
S.à r.l tillsköt samtliga aktier i Handicare Group AS i utbyte 
mot nyemitterade aktier i Handicare Group AB. Minoritetsak-
tieägarnas innehav i Handicare Group AS påverkades inte av 
aktiebytet och etableringen av Handicare Group AB som det 
nya moderbolaget.

Per den 1 januari 2015 genomförde Koncernen en 
omorganisation genom vilken Handicare Group AB etablera-
des som nytt moderbolag i Koncernen. Före den 1 januari 
2015 var Handicare Group AS (ett bolag registrerat i Norge) 
moderbolag i Koncernen och det ägdes av Cidron Liberty 
Systems S.à r.l. Innan Handicare Group AB blev moderbolag 
i Koncernen upprättade Handicare Group AS konsoliderade 
finansiella rapporter i enlighet med IFRS.

Nedanstående principer har genomgående tillämpats för 
samtliga år som årsredovisningen omfattar.

Redovisningsprinciper
Nya eller ändrade redovisningsstandarder 
Inga nya eller ändrade redovisningsstandarder har påverkat 
dessa historiska finansiella rapporter.

Nedan anges nya och ändrade standarder och tolkningar 
som har publicerats och kan påverka Handicare, men 
som träder i kraft senare än 1 januari 2017
IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 9 Finansiella instrument 
träder ikraft för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2018 
och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. IFRS 9 inför nya regler bland annat avseende 
klassificering och värdering av finansiella instrument, 
nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredovis-
ning. Standarden är godkänd av EU. Koncernen har initierat 
arbetet för att utvärdera effekterna av införandet av standar-
den. En genomgång har skett av koncernens väsentliga 
finansiella instrument vilket avser bl.a. kundfordringar, 
leverantörsskulder och lån.

Avseende klassificering och värdering förväntas inte 
dessa nya regler att påverka de redovisade värdena i de 
finansiella rapporterna. Samtliga av bolagets materiella 
poster som nämns ovan redovisas till upplupet anskaffnings-
värde och kommer att redovisas enligt denna ansats även 
framgent enligt IFRS 9.

Den preliminära bedömningen avseende nedskrivningar 
är att reserveringen för förväntade framtida kundförluster 
kommer att förändras dock har det ännu inte kvantifierats. 
Med beaktande av att koncernens kunder har hög kredit-
värdighet och att konstaterade kundförluster historiskt varit 
begränsade, är bedömningen att reglerna avseende 
nedskrivningar inte kommer att få någon väsentlig på 
påverkan på koncernens finansiella ställning. 

Säkringsredovisning tillämpas inte i dagsläget och 
kommer således inte att påverka koncernens finansiella 
ställning.

Koncernen arbetar också med att analysera vilken 
ytterligare information som kan krävas för uppfylla upplys-
ningskraven i IFRS 7.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 medför nya 
krav för redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, 
IAS 11 Entreprenadavtal och flera intäktsrelaterade tolkning-
ar. Den nya standarden inför en kontrollbaserad redovis-
ningsmodell för intäkterna och ger mer detaljerad vägledning 
inom många områden som tidigare inte framgått av gällande 
IFRS, bland annat om hur man redovisar avtal med flera 
prestationsåtaganden, rörlig prissättning, kundens returrätt 
mm. Standarden har antagits av EU.

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2018 eller senare. Koncernen har för avsikt att 
tillämpa standarden retroaktivt och eventuella effekter 
tillämpningen av denna standard som en justering av eget 
kapital per ingången av jämförelseåret 2017.

Under 2017 har flera av koncernens materiella kundavtal, 
inom samtliga affärsområden (rörelsesegment), analyserats 
med avseende på att identifiera de prestationsåtaganden 
som föreligger enligt avtalen samt allokering av transaktions-
pris. Handicare tillhandahåller dels produkter men avtal kan 
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även innefatta installation som omfattar mer eller mindre 
specifik kundanpassning. Vidare tillhandahåller bolaget även 
ombyggnationer för handikappanpassning av bilar och 
bussar. 

Analysen har visat att koncernen redan idag gör uppdel-
ning av de prestationsåtaganden som föreligger enligt IFRS 
15. Installation och ombyggnationer redovisas i takt med att 
tjänsterna utförs enligt nuvarande princip och kommer också 
att redovisas över tid enligt IFRS 15. Vidare har bedömningar 
gjorts huruvida allokering av pris på de olika prestationsåta-
ganden motsvarar fristående försäljningspriser. Den initiala 
bedömningen är att det inte föreligger några materiella 
skillnader jämfört med vägledningen avseende allokering av 
pris i IFRS 15. 

Produktförsäljning kommer i likhet med nuvarande 
principer att redovisas när riskövergång enligt kontrakten 
övergår, vilket enligt den analys som gjorts även uppfyller 
kriterierna för överföring av kontroll i IFRS 15. 

Koncernen har även analyserat hanteringen av returer 
samt rabatter till kunder och kunnat konstatera att nuvarande 
tillämpning är förenlig med IFRS 15.

Den preliminära bedömningen är således att införandet av 
IFRS 15 inte kommer att få någon materiell påverkan på 
koncernens finansiella ställning.

IFRS 15 kommer att införa nya upplysningskrav och 
koncernen har initierat arbetet för att identifiera den informa-
tion som behöver samlas in från bolagen i koncernen 

IFRS 16 Leases. IFRS 16 Leases träder ikraft för räkenskaps-
årets som påbörjas 1 januari 2019. Standarden har ännu inte 
godkänts av EU. Förändringen jämfört med nuvarande IAS 
17 Leasingavtal är att samtliga leasingavtal där koncernen 
är leasetagare, med undantag för korta avtal eller avtal 
avseende tillgångar med låga värden, ska redovisas i 
balansräkningen som tillgång respektive skuld. Detta medför 
att flertalet av koncernens nuvarande operationella leasing-
avtal ska redovisas i balansräkningen f r om 2019. 

Handicare har påbörjat arbetet med att analysera vilken 
effekt IFRS 16 kommer att få på koncernens finansiella 
rapporter. Koncernen kommer att göra en fullständig översyn 
av samtliga avtal för att bedöma huruvida det finns ytterligare 
avtal som nu blir leasingavtal enligt IFRS 16s nya definition 
samt att verifiera leasingperioderna. Därefter kommer detta 
att kvantifieras och redovisas i bolagets balansräkning. Per 
den 31 december 2016 hade koncernen framtida betalnings-
åtaganden operationella leasingavtal som leasetagare om 
cirka 18,4 MEUR. För vidare information se not 19.

Koncernen har inte bestämt vilken övergångsbestäm-
melse som ska tillämpas; antingen full retroaktiv tillämpning 
eller partiell retroaktiv tillämpning (vilket innebär att jämförel-
setal inte behöver räknas om). 

Vidare utvärderar koncernen de ytterligare upplysningar 
som kommer att krävas och vilken påverkan det kommer att 
få på den informationsinsamling som krävs. 

Påverkan på avtal där koncernen är leasegivare kommer 
inte att ändras då IFRS 16 inte förändrar vägledningen för 
leasegivaren i något för koncernen materiellt avseende.

Nedan återges de redovisningsprinciper som företags-
ledningen bedömt är väsentliga för koncernen och/eller där 
IFRS tillåter olika alternativ, i övrigt hänvisas till IFRS 
standarder.

Koncernredovisning och förvärv
Koncernredovisningen är upprättad med tillämpning av 
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav 
utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med 
undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till 
emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som 
uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseför-
värv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas 
separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är 
negativ, s k förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets 
resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten.

Koncernens konsoliderade finansiella rapporter inkluderar 
de finansiella rapporterna för moderbolaget och dess direkt 
eller indirekt ägda dotterbolag över vilka moderbolaget har 
bestämmande inflytande. Handicare har bestämmande 
inflytande över alla sina dotterbolag. För bolag som tillkom-
mit eller avyttrats under året gäller följande: 

 • Bolag som förvärvats har medtagits i koncernens 
resultaträkning från och med att bestämmande inflytande 
erhållits. 

 • Bolag som avyttrats ingår i koncernens resultaträkning 
fram till dess att Handicare Group ABs bestämmande 
inflytande upphört.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostna-
der och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, 
elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
ningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som 
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte 
finns något nedskrivningsbehov.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta har omräknats till funktionell 
valuta till transaktionsdagens kurs. Finansiella tillgångar och 
skulder denominerade i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs. Kursdifferenser som uppstår redovisas i 
periodens resultat, förutom den del som utgör en effektiv 
säkring av nettoinvesteringar, där redovisning sker mot övrigt 
totalresultat.

Koncernen har bytt presentationsvaluta från 1 januari 
2015 till följd av att Handicare koncernen har nytt moderbo-
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lag. Koncernredovisningen är upprättad i Euro (EUR), som är 
moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta. 
Alla tal anges i tusentals (kEUR) om inget annat anges. 
Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats 
till EUR till balansdagens kurs. Resultaträkningarna har 
omräknats till genomsnittskurs som en approximation av 
transaktionskursen.

Omräkningsdifferenser som härmed uppstår har redo-
visats i en separat post som reserv inom eget kapital.

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Monetära långfristiga fordringar på en utlandsverksamhet 
för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer 
att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av 
företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten. En 
valutakursdifferens som uppstår redovisas i övrigt totalresul-
tat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, 
benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverk-
samhet ingår de ackumulerade valutakursdifferenserna 
hänförliga till monetära långfristiga fordringar i de ackumule-
rade omräkningsdifferenserna.

Intäktsredovisning 
Intäkter från försäljning av varor redovisas i årets resultat när 
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande har överförts till köparen. För produkter 
som kräver installation resultatförs intäkten vid den tidpunkt 
som installationen är färdigställd hos kunden. Intäkter 
redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Tidpunkten för 
överföring av väsentliga risker och förmåner varierar och är 
beroende av villkoren i respektive kontrakt. Om det råder 
betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande 
kostnader eller risk för returer och om Handicare behåller ett 
engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring. Intäkterna 
redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller 
förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade 
rabatter.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade 
medel. Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas med 
hjälp av effektivräntemetoden. Resultatet från avyttring av ett 
finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som 
är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till 
köparen och koncernen inte längre har kontroll över instru-
mentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader på 
lån. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av 
upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemeto-
den. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas 
brutto.

Skatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underlig-
gande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av 
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underlig-
gande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas.

Segmentsinformation: 
Segment rapporteras på samma sätt som de interna 
rapporter som tillhandahålls till högste verkställande 
beslutsfattare (HVB). 

HVB är en funktion som ansvarar för resursfördelning och 
att utvärdera segmentens resultat. I Handicare Group AB har 
verkställande direktören identifierats som HVB. Handicare 
arbetar i tre segment, Accessibility, Patient Handling och 
Puls. Accessibility är en leverantör av raka och svängda 
trapphissar. 

Segmentet erbjuder också ett komplementärt sortiment 
av produkter för fordon anpassade för användning av 
funktionshindrade. Patient Handling erbjuder ett brett utbud 
av effektiva och säkra anordningar för patientförflyttning och 
lyft i sjukhus, gruppboenden och hemvård. Segmentet 
tillverkar även anordningar för badrumssäkerhet. Puls är en 
ledande distributör av medicintekniska produkter och 
förbrukningsmaterial i Norge och Danmark.

Segmentets vinst eller förlust utvärderas och analyseras 
på justerad EBITA, dvs rörelseresultat (EBIT) med återlägg-
ning av Övriga specificerade poster och av- och nedskriv-
ningar på immateriella tillgångar.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över 
finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan bland annat 
likvida medel, lånefordringar och kundfordringar. På 
skuldsidan återfinns bland annat leverantörsskulder och 
låneskulder.
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Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt 
till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga 
värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finan-
siella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin 
finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via 
resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader.

Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovis-
ningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärva-
des. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfället

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från 
anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Lånefordringar, kundfordringar och andra finansiella 
skulder 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiv-
ränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för osäkra fordringar.

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskul-
der, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Säkring av valutakursrisk i utländska nettoinvesteringar 
Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar 
inklusive goodwill) säkras genom användning av valutalån 
eller valutaderivat som säkringsinstrument. Periodens 
valutakursdifferenser på valutalån respektive verkligtvärde-
förändring på valutaderivatinstrument efter avdrag för 
skatteeffekter, redovisas, i den mån säkringen är effektiv, i 
övrigt totalresultat med ackumulerade valutakursdifferenser 
respektive verkligtvärdeförändringar i en särskild komponent 
av eget kapital (omräkningsreserven). Härigenom neutralise-
ras delvis de omräkningsdifferenser som uppkommer från 
utlandsverksamheter. Omräkningsdifferenser från interna 
lån som utgör s.k. nettoinvestering i utländsk verksamhet 
utgör en del av den säkringsbara valutarisken i utlands- 
verksamheter.

Kassaflödessäkring av ränterisk 
För säkring av osäkerheten i mycket sannolika prognostise-
rade ränteflöden avseende upplåning till rörlig ränta används 
ränteswappar där företaget erhåller rörlig ränta och betalar 
fast ränta. Ränteswapparna värderas till verkligt värde i 
rapport över finansiell ställning. Räntekupongdelen redovisas 
löpande i årets resultat som en del av räntekostnaden. 
Orealiserade förändringar i verkligt värde på ränteswapparna 

redovisas i övrigt totalresultat och ingår som en del av 
säkringsreserven tills dess att den säkrade posten påverkar 
årets resultat och så länge som kriterierna för säkringsredo-
visning och effektivitet är uppfyllda. Den vinst eller förlust 
som hänför sig till den ineffektiva delen av orealiserade 
värdeförändringar på ränteswapparna redovisas i årets 
resultat. Handicare har inte under 2016 haft några utestå-
ende ränteswappar.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med 
olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponen-
ter av materiella anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast 
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som 
är förknippade med tillgången kommer att komma företaget 
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad 
i den period de uppkommer.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, mark skrivs inte av.

Beräknade nyttjandeperioder: 
– Byggnader  10–30 år 
– Maskiner och andra tekniska anläggningar  5–10 år 
– Inventarier, verktyg, installationer och bilar  5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandepe-
rioder omprövas vid varje års slut.

Immateriella tillgångar 
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas 
till kassagenererande enheter och prövas årligen för 
nedskrivningsbehov.

Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning redovisas som kostnad då de uppkom-
mer. Utgifter för utveckling för att åstadkomma nya eller 
förbättrade produkter eller processer, redovisas som en 
immateriell tillgång i rapporten över finansiell ställning om de 
uppfyller kraven i på aktivering så som att produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar, företaget 
har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter 
använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redo-
visade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter;  
t.ex. för material och tjänster, ersättningar till anställda, 
låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för 
utveckling redovisas i året resultat som kostnad när de 
uppkommer. I rapport över finansiell ställning redovisade 
utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
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Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen 
utgörs av patent, varumärken, kundrelationer samt Software/
IT, och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immate-
riella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte 
sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperio-
derna omprövas minst årligen. Goodwill och andra immate-
riella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod så som 
varumärken eller som ännu inte är färdiga att användas 
prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så 
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången 
ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då 
de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandepe-
rioderna är:

– Goodwill  Ingen avskrivning 
– Varumärken  10 år alternativt ingen avskrivning
– Utvecklingsutgifter  3–5 år 
– Kundrelationer  10 år 
– Software/IT  3–5 år

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager 
beräknas genom tillämpning av först in, först utmetoden 
(FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj-
ningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att 
åstadkomma en försäljning. Reservering för bedömd 
inkurans sker löpande.

Nedskrivningar 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balans-
dag för att avgöra om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov.

IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra 
tillgångar än finansiella tillgångar, se även not 10.

Finansiella tillgångar utvärderas årligen om det finns 
objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av 
tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs 
dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har 
en negativ inverkan på möjligheten att återvinna 
anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda 
beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när 
de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för förväntade kostnaden för 
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller 

informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av 
att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.

Avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner 
Merparten av koncernens pensionsplaner är avgiftsbestäm-
da pensionsplaner där företagets förpliktelse är begränsad 
till de avgifter företaget åtagit sig att betala klassificeras som 
avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser avseende avgifter 
till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets 
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt företaget under en period.

Koncernen har endast begränsade förmånsbestämda 
pensioner i Norge. Koncernens nettoförpliktelse avseende 
förmånsbestämda planer beräknas separat med genom en 
bedömning av den framtida ersättning som de anställda 
intjänat genom sin anställning i både innevarande och 
tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett 
nuvärde (PUC metoden).

Ersättningar vid uppsägning 
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när 
företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de 
anställda eller när företaget redovisar kostnader för omstruk-
turering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade efter tolv 
månader redovisas till dess nuvärde.

Avsättningar 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek 
för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i 
rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avsättningar görs med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbe-
dömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, 
de risker som är förknippade med skulden.

Avvecklade verksamheter 
En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksam-
het som representerar en självständig rörelsegren eller en 
väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. Klassifi-
cering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller 
vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som innehav för försäljning.

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas 
på en egen rad. När en verksamhet klassificeras som 
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avvecklad ändras utformningen av jämförelseåret, så att den 
redovisas som om den avvecklade verksamheten hade 
avvecklats vid ingången av jämförelseåret. Utformningen 
av rapporten över finansiell ställning för innevarande och 
föregående år ändras inte på motsvarande sätt.

Resultat per aktie
Resultat per aktie (EPS) beräknas genom att dividera årets 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det 
vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 
Utspädd EPS beräknas genom att dividera vinsten hänförlig 
till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga 
antalet utestående aktier under året plus det vägda genom-
snittliga antalet aktier som skulle utfärdas vid konvertering 
av alla utspädningsbara aktier till aktier.

NOT 2 – Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av koncernredovisningen enligt IFRS har 
koncernledningen använt uppskattningar och antaganden 
i redovisningen av tillgångar och skulder. Verkligt utfall kan 
med andra antaganden och under andra omständigheter 
avvika från dessa uppskattningar. Nedan följer en samman-
fattning av de redovisningsprinciper som vid sin tillämpning 
kräver mer omfattande subjektiva bedömningar från 
företagsledningens sida vad gäller uppskattningar och 
antaganden i frågor som till sin natur är svårbedömbara.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper 
Viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs 
nedan.

Klassificering i resultaträkningen 
”Övriga specificerade poster” redovisas på egen linje i 
resultaträkningen och ingår i rörelseresultatet som sådant. 
Kostnader som är klassificerade som Övriga specificerade 
poster är bland annat omstruktureringskostnader, förvärvs- 
och avyttringskostnader, avgångsvederlag, noteringskostna-
der, affärsutvecklingskostnader, återkallningskostnader och 
advokatkostnader i samband med dessa aktiviteter som är 
ett resultat av isolerade händelser. Företagsledningen har 
bedömt att denna särredovisning förbättrar informationen till 
läsaren för att bedöma operationellt resultat.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan 
avser sådana som innebär en risk för att tillgångars eller 
skulders värde kan komma att behöva justeras under det 
kommande räkenskapsåret.

Nedskrivningsprövning av goodwill 
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinnings-
värde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på 
goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden och 
uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av 

dessa återfinns i not 10. Som förstås av beskrivningen i not 
10 skulle ändringar av förutsättningarna för dessa antagan-
den och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på 
värdet på goodwill i den kassagenererande enheten. 
Handicare redovisar per den 31 december, 2016 Goodwill 
uppgående till 177,5 MEUR (142,6 MEUR 2015; 198,2 MEUR 
2014).

Värdering av underskottsavdrag 
Uppskjutna skattefordringar som huvudsakligen är hänförliga 
till förlustavdrag och temporära skillnader redovisas om 
skattefordringarna kan förväntas återvinnas genom framtida 
beskattningsbara intäkter. Förändringar i antaganden om 
prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter, liksom 
förändringar av skattesatser, kan resultera i betydande 
skillnader i värderingen av uppskjutna skatter. Handicare 
redovisar per den 31 december 2016 uppskjutna skatteskul-
der överstigande uppskjutna skattefordringar till ett netto-
belopp om 2,9 MEUR (4.0 MEUR 2015; 4.4 MEUR 2014). Ej 
balansförda underskott uppgår till 47,3 MEUR av totalt 68,9 
MEUR den 31 december, 2016 (32,0 och 46,7 MEUR 2015; 
38,0 och 49,8 MEUR 2014).

Inkomstskatt 
Koncernen redovisar aktuell skatt i enlighet med lokala 
skatteregler. Redovisningen bygger på ledningens bedöm-
ning och tolkning av gällande lagar, föreskrifter och rättavgö-
randen i respektive land. Dessa regler är ofta komplexa och 
hur de appliceras i respektive jurisdiktion är osäkert. Om 
skatteverket i respektive jurisdiktion gör en annan bedöm-
ning än företagsledningen kan detta komma att påverka 
koncernens resultat och ställning.

Kundfordringar 
Fordringar redovisas netto efter reservering för osäkra 
fordringar. Nettovärdet speglar de belopp som förväntas 
kunna inkasseras baserat på omständigheter som är kända 
på balansdagen. Ändrade förhållanden, till exempel att 
uteblivna betalningar ökar i omfattning eller att förändringar 
inträffar i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan 
medföra väsentliga avvikelser i värderingen. Vid 2016 års slut 
uppgick kundfordringarna netto, efter reserveringar för 
osäkra fordringar till 44,3 MEUR (27,5 MEUR 2015; 38,8 
MEUR 2014). Reserveringar för osäkra fordringar uppgick vid 
årets slut till 1,2 MEUR vid 2016 års slut – (0,5 MEUR 2015; 
1,3 MEUR 2014).

Lager 
Uppskattningen av nettoförsäljningsvärdet på varulager 
baseras på antaganden om framtida försäljningspris och 
framtida försäljningsomkostnader. Framtida försäljningspris 
är beroende av marknadsutvecklingen. Då det är vanskligt 
att förutsäga den framtida marknadsutvecklingen innebär det 
en osäkerhet om det framtida försäljningspriset. Netto 
bokfört lagret per den 31 december, 2016, uppgår till 36,5 
MEUR (30,1 MEUR 2015; 45,6 MEUR 2014). 
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Vidare bedömer ledningen vid varje bokslutstillfälle 
nödvändigheten att göra en avsättning för inkurans. Denna 
bedömning baseras på historisk erfarenhet och risker för att 
varorna inte går att sälja tillsammans med hur länge varorna 
har legat på lagret. Per den 31 december, 2016, uppgick 
inkuransreserven till 4,9 MEUR (2,1 MEUR 2015; 2,7 MEUR 
2014). 

Aktiverade utvecklingsutgifter 
Utgifter för utveckling för att åstadkomma nya eller förbätt-
rade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i 
rapporten över finansiell ställning, om produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar och 
företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och 
därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det 
ligger i sakens natur att bedömningar kring framtida kom-
mersialisering och effektiviseringar av processer som leder 
till positiva kassaflöden är osäkert. Under året 2016 aktive-
rade Handicare 2,3 MEUR (2,2 MEUR 2015; 4,5 MEUR 2014).

NOT 3 – Segmentsinformation 

(kEUR) 

31 december 2016 Accessibility
Patient 

Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner
Justeringar och 

Elimination Konsolidering

Intäkter

Externa kunder 174 200 50 543 36 079 175 260 997

Mellan segment

Totala intäkter 174 200 50 543 36 079 175 260 997

Intäkter/kostnader

Avskrivning 2 432 1 014 52 12 3 509

Segmentsresultat – Justerad EBITA 18 382 3 963 2 771 –6 327 18 790

Investeringar 8 269 2 133 7 1 018 11 427

31 december 2015 Accessibility
Patient 

Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner
Justeringar och 

Elimination Konsolidering

Intäkter

Externa kunder 167 673 33 358 43 932 339 245 302

Mellan segment

Totala intäkter 167 673 33 358 43 932 339 245 302

Intäkter/kostnader

Avskrivning 2 693 565 71 65 3 394

Segmentsresultat – Justerad EBITA 17 022 –1 491 3 820 –5 827 13 524

Investeringar 5 720 846 22 1 285 7 874

31 december 2014 Accessibility
Patient 

Handling Puls

Koncern- 
gemensamma 

funktioner
Justeringar och 

Elimination Konsolidering

Intäkter

Externa kunder 153 673 31 438 46 548 123 231 781

Mellan segment

Totala intäkter 153 673 31 438 46 548 123 231 781

Intäkter/kostnader

Avskrivning 2 798 594 138 41 3 571

Segmentsresultat – Justerad EBITA 12 768 827 3 946 –7 495 10 046

Investeringar 5 476 796 23 629 6 924

Handicare har normalt inga transaktioner mellan olika 
segment, om detta skulle uppstå, elimineras det emellertid 
vid konsolidering och återspeglas i kolumnen ”justering och 

elimineringar”. Övriga justeringar och elimineringar ingår i 
detaljerade avstämningen som presenteras nedan
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Justeringar och elimineringar:
Av- och nedskrivningar rapporteras inte till CODM på 
segmentnivå månatligen. Kvartalsvis fördelas avskrivning till 
varje segment. Finansiella intäkter och kostnader, verklig-

värdevinster och förluster på finansiella tillgångar fördelas 
inte på enskilda segment eftersom de underliggande 
instrumenten hanteras på gruppbasis.

Avstämning mellan Segmentsresultat och Resultat före skatt 2016 2015 2014

Segmentsresultat – Justerad EBITA 18 790 13 524 10 046

Övriga specifierade poster –18 428 –9 858 –8 308

Ned- och avskrivningar på immateriella tillgångar –3 527 –26 442 –1 798

Finansiell inkomst 57 217 21 617 12 905

Finansiell kostnad –73 322 –38 305 –39 270

Resultat före skatt och avvecklad verksamhet –19 270 –39 464 –26 424

Geografisk information

Intäkter från externa kunder 2016 2015 2014

Sverige 3 953 5 374 5 222

Resten av Europa 213 207 211 756 198 846

Nordamerika 36 324 20 177 19 626

Övriga världen 7 513 7 995 8 087

Totalt 260 997 245 302 231 781

Intäktsinformationen är baserad på kundernas läge.
Handicare Group har ingen enskild kund som står för mer än 10 procent av externa intäkter.

Anläggningstillgångar 2016 2015 2014

Sverige 3 406 3 577 3 407

Resten av Europa 50 696 47 318 42 399

Nordamerika 12 457 1 932 2 046

Övriga världen 152 148 –

Totalt 66 710 52 975 47 852

Anläggningstillgångar för detta ändamål består av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exkl. Goodwill.

Information om produkter och service (intäkter) 2016 2015 2014

Medicinsk utrustning 36 079 43 932 46 548

Fordonsanpassning och relaterade produkter och tjänster 43 955 35 882 37 662

Trapphissar och relaterade produkter och tjänster 130 281 131 791 116 010

Badrumssäkerhetsprodukter och relaterade tjänster 6 015 6 182 7 845

Patienthantering och relaterade tjänster 44 528 27 176 23 593

Övrigt 139 339 123

Totalt 260 997 245 302 231 781

NOT 4 – Finansiell riskhantering

Koncernen är i sin verksamhet exponerad för olika typer av 
finansiella risker, både marknadsrisker och övriga finansiella 
risker. I marknadsriskerna ingår valutarisk, ränterisk och 
prisrisk. Övriga finansiella risker delas in i kreditrisk, likvidi-
tetsrisk och finansieringsrisk. 

Koncernens övergripande finansverksamhet och 
hantering av finansiella risker är centraliserad till Handicares 
finansfunktion och utgår från styrelsens riktlinjer. Den 
styrande principen är att minimera negativ påverkan på 
resultat och kassaflöde för koncernen från kortsiktiga 

rörelser på de finansiella marknaderna samt att säkerställa en 
god kontroll och hög kvalitet på riskhanteringen. Koncernen 
har möjlighet att använda finansiella derivat för att säkra sig 
mot finansiella risker.

Valutarisk 
Valutarisk är risken att valutakursförändringar har en negativ 
effekt på koncernens lönsamhet eller finansiella ställning. 
Handicares policy syftar till att minska denna negativa 
påverkan på framtida kassaflöde och minska volatiliteten 
i resultat och balansräkning genom bland annat naturlig 
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säkring (genom att försöka matcha upplåning i motsvarande 
valutor vi har tillgångar), valutaklausuler och styra vilka 
valutor inköp görs i. 

Koncernen är genom sin internationella verksamhet 
exponerad för valutarisk i flera valutor, främst NOK, SEK, 
USD, GBP och DKK. Koncernen begränsar flödesexpone-
ringen genom valutaklausuler i kundavtal, optimering interna 
flöden (intern valutasäkring) samt styrning av inköpsvaluta 
för externa inköp. 
Bokfört värde på koncernens utländska nettotillgångar 
fluktuerar i värde med förändringar i EUR mot lokala valutor. 

Resultat efter skatt är för koncernen också påverkat av 
förändringar i valutakurser, då resultaten från utländska 
dotterbolag räknas om till EUR till genomsnittskurs för 
perioden. 

Valutaexponering från koncernens utländska netto-
investeringar begränsas via lån i de aktuella valutorna och 
valutakursdifferensen redovisas i Övrigt totalresultat. 
I tabellen nedan framgår netto eget kapital i dotterbolag per 
valuta kombinerat med en översikt av koncernens lån i 
motsvarande valuta. Koncernen har även mindre exponering 
i t.ex. CNY och CAD.

Nettotillgångar per valuta 2016, 2015 och 2014

Dec 31, 2016 Dec 31, 2015 Dec 31, 2014

Valuta
Nettotillgångar 

i lokal valuta i EUR
Nettotillgångar 

i lokal valuta i EUR
Nettotillgångar 

i lokal valuta i EUR

NOK –862 151 –94 885 –505 532 –52 556 –976 739 –108 088

EUR 79 582 79 362 80 015 80 015 150 960 150 960

SEK 156 604 16 394 85 310 9 256 32 209 3 421

DKK 122 874 16 528 116 629 15 630 131 371 17 643

GBP 11 971 13 982 14 610 19 855 17 360 22 229

USD 6 333 6 008 5 641 5 166 7 128 5 863

CAD 56 627 39 912 – – – –

Andra – 615 – 290 – –36

TOTALT 77 916 77 656 91 992

Lån i utländsk valuta*)
2016 2015 2014

Valuta Lån i valuta Lån i EUR Lån i valuta Lån i EUR Lån i valuta Lån i EUR

SEK – – – – 41 885 4 448

NOK 785 941 86 497 481 868 50 095 – –

GBP 20 825 24 324 20 825 28 301 27 460 35 162

EUR – – – – 64 436 64 436

CAD 10 000 7 048 – – – –

* Koncernen har bytt redovisningsvaluta från NOK till EUR 2015.

Känslighetsanalysen visar omräkningseffekter på eget kapital netto lån vid en fluktuation i respektive valutakurs på +/– 5 %.

Känslighetsanalys valutarisk

Valuta
Omräkningsrisk 

31.12.2016 –5 % 5 %
Omräkningskurs 

31.12.2016 –5 % 5 %
Omräkningskurs 

31.12.2016 –5 % 5 %

NOK 9,0863 7 206 –7 206 9,6190 5 133 –5 133 – – –

GBP 0,8561 –1 287 1 287 0,7358 –1 706 1 706 0,7810 –1 660 1 660

USD 1,0541 –268 268 1,0920 –308 308 1,2157 –293 293

SEK 9,5525 –656 656 9,1828 –500 500 9,4160 –40 40

DKK 7,4344 –826 826 7,4618 –782 782 7,4460 –882 882

CAD 1,4188 –229 229 – – – – – –

EUR – – – – – – 9,0365 –5 148 5148

Prisrisk 
Koncernen är inte utsatt för någon väsentlig prisrisk knuten 
till råvarupriser eller investeringar i aktier.

Ränterisk 
Ränterisken definieras som risken att marknadsränteföränd-
ringar får en negativ påverkan på koncernens resultat eller 
kassaflöde. Handicares mål är att begränsa oönskade 
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effekter på företagets resultat och kassaflöde som ett 
resultat av oväntade förändringar i räntor genom att använda 
varierade ränteperioder. 

Ränterisken för koncernen är begränsad till långfristig 
finansiering. Under 2016 har koncernens skuld ökat med 
41 MEUR i samband med ett förvärv. Koncernen hade per 
31 december 2016 banklån och dragna kreditfaciliteter på 
totalt 153 MEUR (119.2 MEUR 2015; 169.7 MEUR 2014).

En ränteförändring i den rörliga räntan i respektive valuta 
med 1 procentenhet skulle påverka koncernens räntekostna-
der enligt tabellen nedan. Vid utgången av 2016 och 2015 
fanns inga positioner i räntederivat. 33 procent av positio-
nerna var säkrade i slutet av 2014.

Känslighetsanalys ränterisk

2016-12-31

Lån i valuta Lån EUR Rörlig ränta +/– 1 % (pp)

NOK 785 941 86 497 NIBOR 865

GBP 20 825 24 324 LIBOR 243

EUR 27 359 27 359 EURIBOR 274

CAD 10 000 7 048 CAD LIBOR 70

2015-12-31

Lån i valuta Lån EUR Rörlig ränta +/– 1 % (pp)

NOK 481 868 50 095 NIBOR 501

GBP 20 825 28 301 LIBOR 283

EUR 40 837 40 837 EURIBOR 408

2014-12-31

Lån i valuta Lån EUR Rörlig ränta +/– 1 % (pp)

SEK 41 885 4 448 STIBOR 44

NOK 481 868 59 343 NIBOR 593

GBP 27 460 35 162 LIBOR 352

EUR 64 436 64 436 EURIBOR 644

Kreditrisk 
Finansiell kreditrisk är risken att en finansiell motpart på 
grund av fallissemang inte kan fullfölja sina åtaganden mot 
Handicare, t.ex. i ett finansiellt kontrakt. Denna motpartsrisk 
begränsas genom att alla finansiella transaktioner genomförs 
med etablerade nordiska banker med god kreditrating. 
Koncernen har inga finansiella placeringar och därmed ingen 
emittentrisk. Kreditrisken på banktillgodohavanden för 2016 
6,7 MEUR (18,9 MEUR 2015; 23,7 MEUR 2014) är mycket 
låg. Den finansiella kreditrisken hanteras centralt. Historiskt 
har förluster på övriga fordringar varit låg och bedöms 
fortsatt som begränsade till följd av att motparterna i stor 
utsträckning består av offentliga organisationer och försäk-
ringsbolag. Nya kunder godkänns innan de ges kredit. Se 
även not 14.

Likviditetsrisk 
Koncernen är utsatt för risken att vid ett visst givet tillfälle inte 
ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna fullgöra sina 
åtaganden. Likviditetsrisken hanteras genom att koncernen 
innehar tillräckligt med likvida medel och tillgänglig kortfristig 
finansiering genom avtalade kreditfaciliteter. 

Nära 100 procent av koncernens tillgängliga likviditet är 
koncentrerad till Handicares koncernkontostruktur och 
därmed säkerställs både effektivisering och god kontroll av 
likvida medel. 

Både kortfristiga och långfristiga kassaflödesprognoser 
upprättas löpande av de olika dotterbolagen i koncernen. 

Vid utgången av år 2016 uppgick likvida medel till 6,7 
MEUR (18,9 MEUR 2015; 23,7 MEUR 2014) och outnyttjade 
kreditfaciliteter till 10,4 MEUR (1,2 MEUR 2015; 10,0 MEUR 
2014).

Finansieringsrisk 
Koncernen bibehåller flexibiliteten i finansieringen genom att 
via kreditavtal säkerställa såväl omedelbar som långsiktig 
tillgänglighet till kreditfaciliteter, styra lånestockens förfallo-
struktur och genom att uppta lån hos flera kreditvärdiga 
långivare. 

Koncernen har ingått ett tilläggsavtal inom ramen för 
befintligt kreditavtal för att finansiera ett förvärv under 2016. 
Befintligt kreditavtal innehåller finansiella lånevillkor, så 
kallade kovenanter, avseende bland annat de finansiella 
nyckeltalen nettoskuld/EBITDA samt likviditet. För det fall 
avtalade finansiella lånevillkor inte uppfylls äger kreditgivarna 
i förlängningen rätt att säga upp kreditavtalen. Under 2016, 
2015 och 2014 har samtliga finansiella nyckeltal mött 
avtalade värden. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella 
skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen 
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. Derivatinstru-
ment som utgör finansiella skulder ingår i analysen om deras 
avtalsenliga förfallodagar är väsentliga för att förstå tidpunk-
terna för framtida kassaflöden. De belopp som anges i 
tabellen avser avtalade odiskonterade kassaflöden.

31 december 2016
<1 år
2017

1–2 år
2018–2019

3–5 år
2020–2022

Över 5 år
2023–

Lån 2 843 150 386 – –

Räntor på lånefacilitet 8 004 14 419 – –

Övriga räntor 22 – – –

Förpliktelser avseende 
finansiell leasing 167 – – –

Checkkredit 99 – – –

Aktieägarlån – 103 708 – –

Derivat (ränteswap) – – – –

Leverantörsskulder och 
andra skulder 53 673 – – –

TOTALT 64 808 268 513 – –
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31 december 2015
<1 år
2016

1–2 år
2017–2018

3–5 år
2019–2021

Över 5 år
2022–

Lån 1 125 2 813 115 221 –

Räntor på lånefacilitet 5 811 5 690 11 243 –

Övriga räntor 24 – – –

Förpliktelser avseende 
finansiell leasing 155 – – –

Checkkredit – – – –

Aktieägarlån – – 97 939 –

Derivat (ränteswap) – – –

Leverantörsskulder och 
andra skulder 41 360 – – –

TOTALT 48 475 8 503 224 403 –

31 december 2014
<1 år
2015

1–2 år
2016–2017

3–5 år
2018–2020

Över 5 år
2021–

Lån – – 169 722 –

Räntor på lånefacilitet 8 806 8 469 16 152 –

Övriga räntor 256 – – –

Förpliktelser avseende 
finansiell leasing 213 – – –

Checkkredit 271 – – –

Aktieägarlån – 104 365 –

Derivat (ränteswap) 741 – – –

Leverantörsskulder och 
andra skulder 47 507 – – –

TOTALT 57 794 8 469 290 239 –

Uppställning över bokförda lån, pantsättning och lånefacilitet

Bokfört värde

Per den  
31 december  

2016

Per den  
31 december  

2015

Per den  
31 december  

2014

Aktieägarlån 77 917 66 894 64 803

Långfristig facilitet 145 229 106 251 157 371

Kortfristig facilitet, 
Revolver 8 002 12 908 12 351

Redovisad ränta 22 24 256

Balansförda utgifter –6 033 –7 128 –9 443

Finansiella räntederivat – – 664

Finansiell leasing 1 258 155 213

Checkkredit 98 – 271

TOTALT 226 493 179 104 226 486

Bokfört värde av  
pantsatta tillgångar

Per den  
31 december  

2016

Per den  
31 december  

2015

Per den  
31 december  

2014

Övriga tillgångar 12 607 8 606 9 136

Varulager 36 484 30 089 45 566

Kundfordringar 44 343 27 497 38 786

93 434 66 192 93 488

Översikt av 
faciliteter 2016 Facilitet Utnyttjat

Redovisat 
värde EUR

Facility A NOK 199 168 199 168 21 920

Facility A EUR 7 949 7 949 7 949

Facility B NOK 185 607 185 607 20 427

Facility B EUR 12 183 12 183 12 183

Facility B NOK tr B2 309 224 309 224 34 032

Facility B EUR tr 2 7 227 7 227 7 227

Facility B SEK – – –

Facility B GBP 13 730 13 730 16 037

Facility C NOK 91 943 91 943 10 119

Facility C GBP 7 095 7 095 8 287

Facility CAD 10 000 10 000 7 048

Revolving Facility EUR 22 011 8 000 8 000

TOTALT 153 229

Översikt av 
faciliteter 2015 Facilitet Utnyttjat

Redovisat 
värde EUR

Facility A NOK 204 318 204 318 21 241

Facility A EUR 8 519 8 519 8 519

Facility B NOK 185 607 185 607 19 297

Facility B EUR 19 410 19 410 19 410

Facility B NOK tr B2 – – –

Facility B EUR tr 2 – – –

Facility B SEK – – –

Facility B GBP 13 730 13 730 18 659

Facility C NOK 91 943 91 943 9 558

Facility C GBP 7 095 7 095 9 642

Facility CAD – – –

Revolving Facility EUR 17 673 8 000 12 908

TOTALT 119 234

Översikt av 
faciliteter 2014 Facilitet Utnyttjat

Redovisat 
värde EUR

Facility A NOK 204 318 204 318 22 610

Facility A EUR 22 630 22 630 22 630

Facility B NOK 185 607 185 607 20 540

Facility B EUR 41 806 41 806 41 806

Facility B NOK tr B2 – – –

Facility B EUR tr 2 – – –

Facility B SEK 41 885 41 885 4 448

Facility B GBP 13 730 13 730 17 581

Facility C NOK 91 943 91 943 10 175

Facility C GBP 13 731 13 731 17 582

Facility CAD – – –

Revolving Facility NOK 200 000 111 610 12 351

TOTALT 169 722



Historisk finansiell information

F-30 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ)

Kapitalstruktur 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet så att den 
kan säkra långsiktig avkastning till aktieägarna Genom att 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för koncernen ska 
även kapitalkostnaderna reduceras. 

Koncernen styr kapitalstrukturen och gör nödvändiga 
ändringar baserat på en löpande utvärdering av förutsätt-
ningarna för verksamheten på kort och medellång sikt. 
En viktig utgångspunkt för kapitalstrukturen är skuldsätt-
ningsgraden som beräknas som total nettoskuld i förhållande 
till totala tillgångar. Målsättningen är att skuldsättnings-
graden ska trappas ner över tid till 2,5–3,0 ggr EBITDA på 
medellång sikt.

2016 2015 2014

Räntebärande skuld 232 405 186 231 235 929

Leverantörsskulder 29 604 25 891 30 739

Likvida medel –6 697 –18 888 –23 694

Netto skuld 255 312 193 234 242 974

Totalt eget kapital 77 916 76 763 91 992

Totalt kapital 333 228 269 996 334 966

Skuldsättningsgrad 76,6 % 71,6 % 72,5 %

NOT 5 – Driftsintäkter
2016 2015 2014

Varuförsäljning 235 084 235 586 222 547

Tjänster 25 913 9 716 9 234

Summa intäkter från 
kvarvarande verksamheter 260 997 245 302 231 781

Ränteintäkter 3 036 1 242 994

Ränteintäkter är presenterat som finansiella poster. Bolaget 
har inte under perioden haft några väsentliga intäkter från 
royalties och utdelningar.

NOT 6 – Avvecklad verksamhet 

Den 1 oktober 2015, sålde koncernen hela sin Mobilityverk-
samhet, som var ett självständigt affärsområde. Kriterierna 
för presentation som avvecklad verksamhet eller för 
anläggningstillgångar innehavda för försäljning var inte 
uppnådda den 31 december 2014. Jämförelsetalen har i 
rapporten över resultat och övrigt totalresultat omarbetats för 
att visa den avvecklade verksamheten skild från den fortsatta 
verksamheten.

Företagsledningens plan för att avveckla verksamheten 
fastställdes i början av år 2015. Köpeskillingen uppgick till 
80 MEUR. En vinst före skatt redovisades på 17,1 MEUR. 
Den till vinsten hänförliga inkomstskatten blev 0 MEUR, vilket 
resulterade i en vinst efter skatt uppgående till 17,1 MEUR.

Resultat från avvecklad verksamhet 2015 2014

Intäkter 48 970 60 190

Kostnader –45 556 –56 640

Resultat före skatt 3 414 3 550

Skatt –93 –5

Resultat efter skatt 3 321 3 545

Resultat vid avyttring av den avvecklade 
verksamheten 13 740

Resultat från avyttring före skatt 17 061

Skatt hänförlig till ovanstående 
realisationsresultat –

Resultat från avyttring efter skatt 17 061

Nettokassaflöde från avvecklad 
verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 214 7 518

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 579 –1 080

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 199 –3 871

Nettokassaflöde från den avvecklade 
verksamheten –5 564 2 567

3,3 MEUR av resultat från avvecklade verksamheter är 
hänförligt till moderföretagets ägare. Av resultatet om –39,5 
MEUR från kvarvarande verksamhet är –39,0 MEUR 
hänförligt till moderföretags ägare. 

Effekten på enskilda tillgångar och skulder  
i koncernen av avyttringen 2015

Immateriella tillgångar 51 514

Materiella anläggningstillgångar 2 385

Finansiella tillgångar 3 192

Varulager 15 037

Kundfordringar 9 094

Övriga fordringar 207

Likvida medel 1 082

Avsättningar 5 467

Leverantörsskulder 8 164

Övriga skulder 2 620

Avyttrade tillgångar och skulder netto 66 260

Köpeskilling 80 000

Erhållet kontant 50 000

Avgår – likvida medel –1 082

Återbetalning av lån –50 000

Påverkan på likvida medel –1 082

Kassaflödet i koncernen hänförligt till avvecklad verksamhet 
är uppdelat på kassaflöde från försäljning av dotterföretag 
samt förändring i rörelsekapital i de fall tillgångar och skulder 
hänförliga till avvecklade verksamheten såldes separat.
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NOT 7 – Dotterbolag 

Januari 2015 förvärvade Handicare Group AB, Handicare Group AS. Handicare Group AB äger samtliga aktier i dotterbolagen 
direkt eller indirekt förutom en del som ägs av en minoritet i Handicare Group AS. Handicare Group AB har kontroll över samtliga 
dotterbolag genom aktiemajoritet.

Dotterbolag som ägs direkt: Verksamhet Säte
2016

Ägarandel 
2015

Ägarandel
2014

Ägarandel

Handicare Group AS* 3 Moss, Norge 95 95 –

Dotterbolag som ägs indirekt:

Magsum B.V. 3 Heerhugowaard, Nederländerna 100 100 100

Crystal Amethyst B.V. 3 Heerhugowaard, Nederländerna 100 100 100

Handicare Bathroom Safety B.V. 1 Pijnacker, Nederländerna 100 100 100

Handicare Accessibility B.V. 3 Heerhugowaard, Nederländerna 100 100 100

Handicare Stairlifts B.V. 1 Heerhugowaard, Nederländerna 100 100 100

Handicare Treppenlifte GmbH 2 Kleve, Tyskland 100 100 100

Freelift Ltd. 2 Kingswinford, England – – 100

Handicare Monte-escaliers 2 Saint Genevieve les Bois, Frankrike 100 100 100

Handicare Holding B.V. 3 Helmond, Nederländerna – – 100

Handicare B.V. 1 Helmond, Nederländerna – – 100

Handicare Inc 2 Toronto, Kanada – – 100

Handicare Ltd 2 Surrey, England – – 100

Handicare AS 1 Moss, Norge 100 100 100

Puls AS 2 Oslo, Norge 100 100 100

Handicare GmbH 2 Minden, Tyskland – – 100

Handicare A/S 2 Brøndby, Danmark 100 100 100

Handicare Auto AS 1 Herning, Danmark 100 100 100

Handicare AB 1 Kista, Sverige 100 100 100

Handicare US Inc (before Romedic Inc) Pennsylvania, USA – 100 100

Alemedic Care AB 4 Kista, Sverige 100 100 100

Handicare Sverige AB 4 Kista, Sverige 100 100 100

Handicare Holding Ltd. 3 Kingswinford, England 100 100 100

Minivator Group Ltd. 3 Kingswinford, England 100 100 100

Companion Stairlifts Ltd. 2 Leeds, England 100 100 100

Minivator Deutschland UG 4 Minden, Tyskland 100 100 100

Minivator Independent Living Products Co. Ltd. Shanghai, Kina – under avveckling – 100 100

Handicare Accessibility Ltd. 1 Kingswinford, England 100 100 100

YouQ B.V. 4 Helmond, Nederländerna 100 100 100

Handicare Accessibility (Xiamen) Co. LTD 1 Xiamen, Kina 100 100 100

Handicare Accessibility GmbH 2 Minden, Tyskland 100 100 –

Handicare Patient Handling AS 2 Moss, Norge 100 100 –

Puls Homecare A/S (DK) 2 Herning, Danmark 100 100 –

Puls Homecare AS 2 Oslo, Norge 100 100 –

Prism Medical Ltd 1 Toronto, Ontario, Kanada 100 – –

Handicare USA Inc 1 Delaware, USA 100 – –

Mid-AtlanticCare South (dormant) 4 Pennsylvania USA 100 100 100

Ergosafe Products LLC 2 Delaware, USA 100 – –

1) Produktion, utveckling och försäljning
2) Försäljning
3) Holdingbolag
4) Vilande

* Före 2015 var Handicare Group AS moderbolag
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NOT 8 – Anläggningstillgångar

2016

Anskaffningskostnad Byggnader och mark
Maskiner, inventarier  

och utrustning Summa

1 januari 2016 4 053 16 242 20 294

Ökning genom rörelseförvärv – 2 733 2 733

Inköp/omklassificeringar 150 5 087 5 238

Avyttringar –155 –734 –888

Valutakursförändring –1 623 –6 074 –7 697

31 december 2016 2 425 17 254 19 679

Avskrivningar

1 januari 2016 –2 165 –9 524 –11 689

Årets avskriving –235 –3 276 –3 511

Årets nedskrivning – – –

Avyttringar/omklassificeringar 14 219 232

Valutakursändringar 1 638 6 258 7 895

31 december 2016 –748 –6 323 –7 072

Bokfört värde per 31.12.2016 1 677 10 931 12 607

2015

Anskaffningskostnad Byggnader och mark
Maskiner, inventarier  

och utrustning Summa

1 januari 2015 4 615 18 776 23 390

Ökning genom rörelseförvärv – – –

Inköp 707 4 642 5 349

Avyttringar –486 –1 361 –1 847

Valutakursförändring –783 –5 815 –6 598

31 december 2015 4 053 16 242 20 294

Avskrivningar 

1 januari 2015 –2 123 –12 133 –14 256

Årets avskrivning –346 –2 790 –3 136

Nedskrivningar –16 –7 –22

Avyttringar 110 948 1 058

Valutakursändringar 210 4 458 4 668

31 december 2015 –2 165 –9 524 –11 689

Bokfört värde per 31.12.2015 1 887 6 718 8 606

Avskrivningsplan 10–20 år 3–10 år

2014

Anskaffningskostnad Byggnader och mark
Maskiner, inventarier  

och utrustning Summa

1 januari 2014 4 783 13 997 18 780

Ökning genom rörelseförvärv – 296 296

Inköp –440 3 382 2 942

Avyttringar – –612 –612

Valutakursförändring 272 1 712 1 984

31 december 2014 4 615 18 776 23 390

Avskrivningar 

1 januari 2014 –1 492 –7 842 –9 334

Årets avskriving –442 –3 628 –4 070

Årets nedskrivning – – –

Avyttringar – 397 397

Valutakursändringar –188 –1 060 –1 248

31 december 2014 –2 123 –12 133 –14 256

Bokfört värde per 31.12.2014 2 491 6 643 9 134
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NOT 9 – Immateriella anläggningstillgångar

2016

Anskaffningskostnad
Internt upparbetade 
utvecklingsutgifter

Kund- 
relationer

Patent / 
Licenser Varumärken

Mjukvara / 
teknologi Goodwill Summa

1 januari 2016 14 171 7 304 313 29 267 10 698 269 444 331 197

Tillgångar vid förvärv – 5 141 – 1 045 1 227 39 243 46 657

Anskaffningar/omklassificeringar 2 443 21 28 – 3 930 – 6 422

Avyttringar – – – – – – –

Valutakursändringar –2 929 –286 –51 –515 –484 –3 546 –7 811

31 december 2016 13 685 12 180 290 29 797 15 371 305 140 376 464

Avskrivningar

1 januari 2016 –7 919 –4 085 –148 –277 –4 955 –126 888 –144 272

Årets avskrivning –1 618 –701 –276 –8 –907 – –3 509

Nedskrivningar – –18 – – – – –18

Avyttringar/omklassificeringar 113 – – – – – 112

Valutakursändringar 2 230 260 158 44 885 –791 2 787

31 december 2016 –7 194 –4 543 –266 –241 –4 976 –127 679 –144 899

Bokfört värde 31.12.2016 6 492 7 637 24 29 556 10 395 177 461 231 565

2015

Anskaffningskostnad
Internt upparbetade 
utvecklingsutgifter

Kund- 
relationer

Patent / 
Licenser Varumärken

Mjukvara / 
teknologi Goodwill Summa

1 januari 2015 13 879 7 036 247 42 589 9 144 303 863 376 759

Tillgångar vid förvärv – – – – – – –

Anskaffningar 2 232 – 66 – 1 975 – 4 272

Avyttringar –132 – – – –207 – –339

Valutakursändringar –1 807 267 – –13 322 –213 –34 420 –49 495

31 december 2015 14 171 7 304 313 29 267 10 698 269 444 331 197

Avskrivningar

1 januari 2014 –5 730 –3 486 –107 –270 –4 006 –105 657 –119 257

Årets avskrivning –1 923 –477 –41 –7 –1 022 – –3 469

Nedskrivningar –100 – – – –37 –23 965 –24 102

Avyttringar – – – – 153 – 153

Valutakursändringar –166 –122 – – –42 2 735 2 405

31 december 2014 –7 919 –4 085 –148 –277 –4 955 –126 888 –144 272

Bokfört värde 31.12.2015 6 252 3 219 165 28 989 5 743 142 556 186 925

2014

Anskaffningskostnad
Internt upparbetade 
utvecklingsutgifter

Kund- 
relationer

Patent / 
Licenser Varumärken

Mjukvara / 
teknologi Goodwill Summa

1 januari 2014 9 957 6 824 145 42 521 7 457 302 751 369 655

Tillgångar vid förvärv 70 – – – 110 630 810

Anskaffningar 4 837 – 98 2 1 466 – 6 404

Avyttringar – – – – –193 17 –176

Valutakursändringar –985 212 4 66 304 465 66

31 december 2014 13 879 7 036 247 42 589 9 144 303 863 376 759

Avskrivningar

1 januari 2014 –4 883 –2 786 –49 – –2 896 –105 148 –115 760

Årets avskrivning –423 –543 –40 –7 –972 – –1 984

Nedskrivningar – – –16 – – – –16

Avyttringar – – – – –20 – –20

Valutakursändringar –425 –158 –3 –263 –118 –510 –1 477

31 december 2014 –5 730 –3 486 –107 –270 –4 006 –105 657 –119 257

Bokfört värde 31.12.2014 8 149 3 550 140 42 319 5 138 198 206 257 501
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Resultatförda utgifter avseende utvecklingsutgifter uppgår 
totalt till kEUR 210 för 2016 (351 kEUR 2015; 365 kEUR 
2014). Balansförda utvecklingsutgifter under 2016 var på 
totalt 2 327 kEUR (2 232 kEUR 2015; 4 488 kEUR 2014). De 
är främst hänförliga till utveckling och implementering av ett 
nytt ERP system inom koncernen. ERP systemet har börjat 
skrivas av under 2016 då flera av de stora operationella 
bolagen i koncernen hade implementerat och börjat att 
använda systemet. Inga avskrivningar görs avseende 
Goodwill utan endast nedskrivningar vid behov, se not 10 för 
ytterligare information.

NOT 10 – Nedskrivningstest för immateriella tillgångar

Värdering av immateriella tillgångar såsom goodwill och 
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod skall 
testas för nedskrivning minst årligen i samma period eller när 
indikation föreligger för nedskrivning då dessa inte skrivs av 
löpande. Det är viktigt för en läsare av årsredovisningen att 
förstå att nedskrivningstest bygger på estimat och antagan-
den om framtiden. Användarna måste således sätta sig in i 
de förutsättningar som ligger till grund för värderingen. 

Handicare har väsentliga värden upptagna i balansräk-
ningen avseende Goodwill och Varumärken som inte skrivs 

av utan måste nedskrivningstestas. Detta görs i Handicare 
koncernen under Q4 varje år. Nedskrivningstestet baserades 
på beräkning av framtida nyttjandevärde som bygger på 
kassaflödesberäkningar, varav de tre första baseras på 
kommande års budget samt strategiska plan som fastställts 
av företagsledningen. De kassaflöden som beräknats efter 
de tre första åren har baserats på en årlig tillväxttakt enligt 
tabellen nedan, vilket motsvarar den uppskattade genom-
snittliga långsiktiga tillväxttakten per segment. De beräknade 
kassaflödena har nuvärdeberäknats med en diskonterings-
ränta före skatt enligt nedan.

Kassagenererande enheter (KGE) 
Handicare identifierar sina segment som KGE och presente-
rar därför sina KGE på denna nivå. Informationen i 2014 och 
2015 årsrapporter har aggregerats till segmentnivå för 
jämförbarhet. Kassagenererande enheter är den lägsta nivån 
som man kan mäta oberoende kassaflöden från. I tabellen 
nedan anges vilka segment Handicare testar tillsammans 
med tillhörande Goodwill och Varumärkesvärde per sista 
december 2016, 2015 och 2014.

KGE

Affärsområde

2016 2015 2014

Goodwill Varumärken Goodwill Varumärken Goodwill Varumärken

Accessibility 95 400 25 597 102 980 26 092 112 941 22 652

Patient Handling 72 848 3 959 30 922 2 897 42 749 2 896

Puls 9 213 – 8 654 – 9 211 –

Mobility – – – – 33 305 16 771

177 461 29 556 142 556 28 989 198 206 42 319

Resultatet av nedskrivningstestet gav inte upphov till någon 
nedskrivning av Goodwill 2016 (23 965 kEUR 2015; 0 kEUR 
2014). Segmentet Mobility såldes under 2015.

Väsentliga förutsättningar och antaganden 
Framtida kassaflöden är estimerat med utgångspunkt från av 
styrelsen godkänd budget för 2017 (2016, 2015) samt 
övergripande strategier fram till 2019 (2018, 2017). Efter 
2017–2019 (2016–2018, 2015–2017) har ett terminalvärde 
använts. De viktigaste förutsättningar och antaganden för 
modellen är Tillväxt, samt WACC. Dessa redovisas nedan.

2016

KGE

Tillväxt WACC

2017–2019 Terminalvärde Före skatt Efter skatt

Accessibility 5,3 % 2,1 % 10,7 % 8,7 %

Patient Handling 10,0 %1)  2,3 % 10,9 % 8,3 %

Puls 7,1 % 1,8 % 10,8 % 8,5 %

1) Tillväxttakten för PH har exkluderat förändringen mellan 2016 och 2017 eftersom 2017 inkluderar Prism Medical hela året.

2015

KGE

Tillväxt WACC

2016–2018 Terminalvärde Före skatt Efter skatt

Accessibility 8,3 % 1,9 % 10,1 % 8,0 %

Patient Handling 10,7 % 2,3 % 9,3 % 7,6 %

Puls 7,8 % 2,0 % 10,7 % 8,2 %
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2014

KGE

Tillväxt WACC

2015–2017 Terminalvärde Före skatt Efter skatt

Accessibility 3,3 %–6,5 % 0,9 %–2,1 % 5,5 %–9,6 % 6,7 %–7,9 %

Patient Handling 4,9 % 1,1 % 8,5 % 6,8 %

Puls 4,9 % 2,0 % 9,7 % 7,5 %

Mobility 4,9 % 0,8 %–0,9 % 8,5 %–10,2 % 6,2 %–6,6 %

Utvecklingen under 2016 har fortsatt varit positiv för 
gruppen, vilket även gäller för de flesta segmenten. Handi-
care ser med tillförsikt på de kommande åren och detta ligger 
till grund för de tillväxtantaganden och de EBITDA-margina-
ler som förväntas kunna genereras. Den förbättrade EBITDA-
marginalen jämfört med 2015 för Patient Handling beror 
främst på synergier i samband med förvärvet av Prism 
Medical i slutet av tredje kvartalet 2016. Tillsammans med 
den underliggande marknadstillväxten, till följd av bland 
annat den ökade andelen äldre och önskan om att äldre och 
funktionshindrade i största möjliga utsträckning ska kunna 
bo kvar i sin hemmiljö och i tillägg med krav på att underlätta 
för vårdpersonal påverkar antagandet av terminalvärdena på 
respektive marknad. Hur marknaderna utvecklas är emeller-
tid förknippat med osäkerhet, men dessa antaganden bygger 
på den erfarenhet och kunskap som företaget besitter vid 
upprättandet av årsredovisningen.

Diskonteringsfaktorn är baserat på viktad genomsnittlig 
kapitalkostnad (WACC) som härletts genom CAPM. För 
beräkning av företagets genomsnittliga kapitalkostnad tar 
företaget hänsyn till andelen eget kapital respektive skuld. 
WACC är beräknat för varje enskild KGE där 10-årig 

riskfriränta på statsobligationer i de länder där respektive 
KGE har en väsentlig del av sin verksamhet legat till grund. 
Diskonteringsräntan tar vidare hänsyn till Betavärdet, 
marknadens riskpremie, skattesats i respektive land, credit 
spread samt riskpremie för mindre bolag. I jämförelse med 
2015 har WACC för underliggande beräkningar förändrats 
med mellan 0,07 procent och 0,09 procent, den begränsade 
förändringen är resultatet av att olika parametrar verkar i 
olika riktningar. Riskfria räntan har generellt minskat samti-
digt som marknadsrisken ökat något.

Känslighetsanalys 
Om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på 
vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande av KGE 
återvinningsvärde skulle innebära att KGE redovisade värde 
skulle överstiga dess återvinningsvärde skall upplysningar 
lämnas om detta. De faktorer som har störst påverkan vid 
beräkningen av återvinningsvärdet är diskonteringssatsen 
samt terminalvärdet. Tabellen nedan visar hur återvinnings-
värdet för enheten påverkas av förändring i terminalvärde 
och WACC när övriga faktorer hålls konstanta.

2016 

KGE
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i  

WACC
Ändring i  

WACC Headroom

–1,0 % –0,5 % 1,0 % 0,5 %

Accessibility –89 255 –54 304 –26 207 –9 714 85 685

Patient Handling –87 100 –54 231 –26 701 –10 008 84 242

Puls –13 294 –7 906 –3 742 –1 373 19 530

2015 

KGE
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i  

WACC
Ändring i  

WACC Headroom

–1,0 % –0,5 % 1,0 % 0,5 %

Accessibility –104 026 –63 917 –31 105 –11 584 84 184

Patient Handling –27 071 –17 126 –8 553 –3 233 –12 741

Puls –10 929 –6 609 –3 172 –1 172 13 685

2014 

KGE
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i 

terminalvärde
Ändring i  

WACC
Ändring i  

WACC Headroom

–1,0 % –0,5 % 1,0 % 0,5 %

Accessibility –105 214 –65 562 –32 302 –12 064 74 782

Patient Handling –27 451 –17 166 –8 483 –3 187 539

Puls –14 327 –8 891 –4 365 –1 633 18 466

Mobility –3 319 –1 092 –11 807 –6 497 2 114
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Tabellen nedan visar vad respektive väsentligt antagande 
skulle behöva vara för att återvinningsvärdet ska vara samma 
som bokfört värde under förutsättning att övriga antaganden 
hålls konstant.

2016 

KGE

EBITDA 
marginal i 

terminalled WACC
Terminal  

tillväxt

Accessibility 6,3 % 15,9 % n/a*

Patient Handling 9,0 % 16,9 % n/a*

Puls 3,7 % 26,0 % n/a*

* headroom betydande, vilket ger negativ terminaltillväxt

2015 

KGE

EBITDA 
marginal i 

terminalled WACC
Terminal  

tillväxt

Accessibility 5,8 %–11,5 % 7,8–23,9 % 0,1%–4,9 %

Patient Handling 12,0 % 8,0 % 3,7 %

Puls 4,0 % 20,0 % n/a*

* headroom betydande, vilket ger negativ terminaltillväxt

2014 

KGE

EBITDA 
marginal i 

terminalled WACC
Terminal  

tillväxt

Accessibility 5,6 %–6,8 % 9,1 %–17,3 % –11,5 %–  
+1,4 %

Patient Handling 10,2 % 8,5 % 1,0 %

Puls n/a* 19,4 % –11,9 %

Mobility 10,4 % 8,7 % 0,8 %

* headroom betydande, vilket ger negativ terminaltillväxt

NOT 11 – Övriga externa kostnader

2016 2015 2014

Fraktkostnader 4 375 4 334 6 157

Hyresrelaterade kostnader 6 052 6 300 7 198

IT-kostnader, hyra av utrustning, 
underhåll och andra kostnader 5 899 4 575 4 789

Resekostnader 3 849 3 560 3 448

Inhyrda tjänster och arvoden 3 619 4 474 1 859

Marknadsförings- och 
försäljningskostnader 11 975 10 822 9 103

Transportmedel 4 933 4 997 5 502

Försäkringar, garantier och 
service 943 875 876

Licens och patentkostnader 224 639 489

Övriga kostnader 3 426 2 086 2 495

Summa 45 296 42 662 41 916

NOT 12 – Övriga specificerade poster

2016 2015 2014

Omstruktureringskostnader 5 392 5 970 6 489

Transaktionskostnader 4 023 1 944 808

Integrationskostnader 3 612 1 383 1 011

Kostnader för återkallelse 3 059 – –

Kostnader för börsnoteringen 1 212 – –

Mobility-kostnader 267 559 –

Övriga effektivieringsprojekt 863 2 –

Summa 18 428 9 858 8 308

NOT 13 –  Klassificering av finansiella skulder och tillgångar 

Följande principer avseende värdering av finansiella skulder och tillgångar har använts i balansen:

Tillgångar per 31.12.2016
Historiskt 

anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar  

till upplupet anskaffningsvärde Summa

Aktier 20 – 20

Andra långsiktiga fordringar – 33 655 33 655

Kundfordringar – 44 343 44 343

Förskottbetalningar – 2 469 2 469

Andra kortsiktiga fordringar – 887 887

Kassa och bank – 6 697 6 697

Summa 20 88 051 88 071

Åtaganden per 31.12.2016
Derivat till verkligt värde  

för särkringsändamål
Skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa

Aktieägarlån – 77 917 77 917

Långfristiga skulder till kreditinstitutioner – 140 380 140 380

Derivat – – –

Kassakredit – 99 99

Leverantörsskulder – 29 604 29 604

Realiserade räntekostnader – 22 22

Summa 0 248 022 248 022



Historisk finansiell information

Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | F-37

Tillgångar per 31.12.2015
Historiskt 

anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar  

till upplupet anskaffningsvärde Summa

Aktier 19 – 19

Andra långsiktiga fordringar – 31 109 31 109

Kundfordringar – 27 497 27 497

Förskottbetalningar – 4 153 4 153

Andra kortsiktiga fordringar – 1 600 1 600

Kassa och bank – 18 888 18 888

Summa 19 83 246 83 265

Åtaganden per 31.12.2015
Derivat till verkligt värde  

för särkringsändamål
Skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa

Aktieägarlån – 66 894 66 894

Långfristiga skulder till kreditinstitutioner – 99 122 99 122

Derivat – – –

Kassakredit – – –

Leverantörsskulder – 25 891 25 891

Realiserade räntekostnader – 24 24

Summa 0 191 930 191 930

Tillgångar per 31.12.2014
Historiskt 

anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar  

till upplupet anskaffningsvärde Summa

Aktier 20 – 20

Andra långsiktiga fordringar – 737 737

Kundfordringar – 38 786 38 786

Förskottbetalningar – 2 715 2 715

Andra kortsiktiga fordringar – 1 171 1 171

Kassa och bank – 23 694 23 694

Summa 20 67 103 67 123

Åtaganden per 31.12.2014
Derivat till verkligt värde  

för särkringsändamål
Skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde Summa

Aktieägarlån – 64 803 64 803

Långfristiga skulder till kreditinstitutioner – 148 025 148 025

Derivat 664 – 664

Kassakredit – 271 271

Leverantörsskulder – 30 709 30 709

Realiserade räntekostnader – 256 256

Summa 664 244 064 244 728

Verkligt värde överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde.
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NOT 14 – Exponering för kreditrisk 

Kreditrisk hänförlig till kundfordringar hanteras av respektive 
dotterbolag som har etablerade rutiner för kredituppföljning 
och kontroll av kunderna. Kunder har normalt 30–45 dagars 
kredittid. Koncernen har genom åren endast haft begränsade 
kundförluster. Under 2016 var det kostnadsfört realiserade 

kundförluster på totalt 10 kEUR och för 2015 140 kEUR och 
för 2014 var utgiften kEUR 573.

Balansfört värde av finansiella tillgångar representerar 
maximal kreditexponering. Maximal exponering för kreditrisk 
på balansdagen var:

2016 2015 2014

Tillgångar till historisk kostnad 20 20 20

Lånefordringar 81 354 64 378 43 429

Summa 81 374 64 378 43 449

Kundfordringar 2016 2015 2014

Kundfordringar 45 581 28 017 40 059

Reserv avseende osäkra kundfordringar –1 238 –520 –1 273

Balans per 31.12 44 343 27 497 38 786

Avsättning till kundförluster 2016 2015 2014

Avsättning per 1.1 –520 –1 273 –1 582

Medföljande avsättning vid förvärv –354 0 0

Avsättningar under året –1 041 –335 –361

Återfört under perioden 675 459 702

Valutakursändringar 2 629 –32

Total avsättning –1 238 –520 –1 273

Återförda avsättningar har redovisats i Övriga externa kostnader.

Per 31 dec hade koncernen följande kundfordringar utestående efter avdrag för reserver.

Summa Ej förfallet < 30 dagar 30–60 dagar 60–90 dagar Mer än 90 dagar

2016 44 343 26 586 10 507 3 322 1 856 2 073

2015 27 497 19 082 5 615 1 419 423 958

2014 38 786 24 162 8 648 3 309 812 1 855

NOT 15 – Varulager
Per den  

31 december  
2016

Per den  
31 december  

2015

Per den  
31 december  

2014

Råvaror och inköpta 
halvfabrikat 8 272 6 111 17 542

Varor under tillverkning 297 444 1 019

Färdigvaror 27 915 23 534 27 005

Summa 36 484 30 089 45 566

Varulagret är värderat till lägsta av anskaffningskostnad och 
nettoförsäljningsvärde efter avdrag för försäljningskostnader. 
Avsättning för inkurans var per 31 december 2016 uppgick 
till 4 964 kEUR (2 047 kEUR 2015; 2 687 kEUR 2014). Under 
2016 har bolaget haft varukostnader uppgående till 129 682 
kEUR (121 582 kEUR 2015; 112 562 kEUR 2014). 

NOT 16 – Banktillgodohavanden och kreditfaciliteter 

Handicare har en cashpool där dotterbolagen i Sverige, 
Norge, Nederländerna, UK, Danmark och US (dock ej Prism 
enheterna) ingår. Alla dotterbolagen är solidariskt ansvariga 
för använda krediter. Koncernkontoinnehavaren per sista 
december 2016 är Crystal Amethyst BV. Koncernens 
banktillgodohavanden uppgår till 6 697 kEUR (18 888 kEUR 
2015; 23 694 kEUR 2014).
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NOT 17 – Finansiella intäkter och kostnader

2016 2015 2014

Ränteintäkter 3 036 1 242 994

Valutakursvinst 54 101 20 327 11 911

Övriga finansiella intäkter 80 48 –

Summa finansiella intäkter 57 217 21 617 12 905

Räntekostnader 16 013 19 094 24 591

Valutakursförlust 57 309 19 211 13 956

Övriga finansiella kostnader – – 723

Summa finansiella kostnader 73 322 38 305 39 270

Netto finansiella poster –16 105 –16 688 –26 365

Finansiella intäkter och kostnader består i huvudsak av 
ränteintäkter och räntekostnader knutna till företagets totala 
finansiering. Osäkrade netto valutaeffekter redovisas som 
valutakursvinst respektive förlust.

NOT 18 – Avsättningar

Förutbetalda intäkter Garantiavsättningar
Övriga avsättningar  

och förpliktelser Summa

Balans per 1.1.2016 2 748 1 198 167 4 113

Avsatt under året 2 047 3 525 462 6 034

Resultatfört under året –2 172 –1 854 –450 –4 476

Åteföring av tidigare reservering – – 35 35

Omräkningsdifferens –213 –0 103 –109

Utgående balans 31.12.2016 2 410 2 869 317 5 596

Balans per 1.1.2015 2 618 1 986 146 4 750

Avsatt under året 1 936 1 123 21 3 080

Resultatfört under året –1 900 –1 912 – –3 812

Åteföring av tidigare reservering – – – –

Omräkningsdifferens 95 1 –0 95

Utgående balans 31.12.2015 2 748 1 198 167 4 113

Balans per 1.1.2014 2 528 1 331 193 4 052

Avsatt under året 1 316 1 894 2 3 212

Resultatfört under året –1 317 –1 213 –49 –2 579

Åteföring av tidigare reservering – –29 – –29

Omräkningsdifferens 91 3 – 94

Utgående balans 31.12.2014 2 618 1 986 146 4 750

Förutbetalda intäkter består av avsättningar för framtida 
servicekontrakt med en normal löptid på 3–5 år. De intäkts-
förs linjärt under över löptiden. Avsättningar till garantikost-
nader är baserat på generella värderingar och speciella 
förhållanden som förväntas att generera framtida garanti- 

och servicekostnader. Beräkningarna görs baserat på 
faktiska garanti- och servicekostnader i förhållande till antalet 
produkter under garantitid. Tidpunkt och exakt belopp kan 
skilja sig från ledningens bästa uppskattning vid respektive 
periodslut.
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NOT 19 – Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara avtal

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Efter 2022

Operationell leasing

Hyreskostnader för lokaler 3 188 3 107 2 571 1 818 431 325

Leasing av maskiner och utrustning 203 157 155 47 45 0

Leasing av transportmedel 1 690 1 408 923 410 0 0

Leasing av IT-system 617 512 387 268 47 0

Andra leasingavtal 22 22 22 22 11 0

Summa 5 721 5 205 4 058 2 564 534 325

Finansiell leasing

Leasing av transportmedel 30 30 17 – – –

Summa 30 30 17 0 0 0

Periodens kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 5 569 kEUR.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Efter 2021

Hyreskostnader för lokaler 3 037 2 602 2 312 1 718 1 123 95

Leasing av maskiner och utrustning 189 142 107 41 42 0

Leasing av transportmedel 1 711 1 449 959 295 87 0

Leasing av IT-system 199 187 175 177 173 0

Andra leasingavtal 30 21 21 21 21 0

Summa 5 166 4 401 3 574 2 252 1 446 95

Finansiell leasing

Leasing av transportmedel 155 115 98 – – –

Summa 155 115 98 0 0 0

Periodens kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 4 334 kEUR.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efter 2020

Hyreskostnader för lokaler 3 734 3 118 2 638 2 213 1 878 1 163

Leasing av maskiner och utrustning 349 322 329 43 35 50

Leasing av transportmedel 2 204 1 618 1 080 356 23 0

Leasing av IT-system 394 395 368 346 339 0

Andra leasingavtal 56 55 55 55 55 0

Summa 6 737 5 508 4 470 3 013 2 330 1 213

Finansiell leasing

Leasing av transportmedel 117 96 – – – –

Summa 117 96 0 0 0 0

Periodens kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 3 575 kEUR.

NOT 20 – Anställda, personalkostnader, ersättningar till styrelse och ledandebefattningshavare

Lön och personalkostnader  2016  2 015  2 014 

Lön och semesterersättning 52 334 49 562 50 126

Arbetsgivaravgift 7 400 6 420 5 957

Pensionskostnader inkl. arbetsgivaravgift 1 745 2 109 2 643

Övriga personalkostnader 2 241 6 049 4 960

Summa 63 720 64 140 63 686

Antal heltidsanställda vid årets utgång var 1 156 st (2015, 917 st; 2014, 1 150 st ) och medeltalet för året var 1 006 st  
(2015, 1 151st; 2014, 1202 st).
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2016 2015 2014

Ersättning till ledande 
befattningshavare CEO

Övriga ledande 
befattningshavare CEO

Övriga ledande 
befattningshavare CEO

Övriga ledande 
befattningshavare

Lön och andra ersättningar 205 1 687 – 1 735 – 1 305

Pensionspremier 4 193 – 168 – 92

Avgångsvederlag – – – – – 156

Aktiebaserad ersättning – – – – – 238

Summa 209 1 880 0 1 903 0 1 791

Under 2016 tillträdde Asbjörn Eskild som Koncernchef. 
Tidigare Koncernchef erhöll sin ersättning direkt från 
koncernens största ägare. 

Ledande befattningshavare (7st) vid utgången av 2016 
bestod av cheferna för respektive affärsområde, Prism, 
Global Purchasing Director, Business Development Director 
och koncernens CFO.

För 2015 och 2014 erhöll Koncernchefen sin ersättning 
direkt från koncernens största ägare. Övriga ledande 
befattningshavare var cheferna för affärsområdena samt
HR direktören och koncernens CFO.

Kostnadsfört arvode till 
revisorer 2016 2015 2014

Arvode för årlig revision 567 482 435

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 40 – 4

Skatterådgivning 47 192 52

Övriga tjänster 32 103 66

Summa 686 778 557

NOT 21 – Pensionskostnader 

Merparten av koncernens pensionsplaner är avgiftsbestäm-
da. Pensionsplaner där företagets förpliktelse är begränsad 
till de avgifter företaget åtagit sig att betala klassificeras som 
avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser avseende avgifter 
till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets 
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt företaget under en period. Under året uppgick de 
redovisade kostnaderna avseende avgiftsbestämda planer 
till 1 701 kEUR (2 325 kEUR 2015; 1 912 kEUR 2014)

Koncernen har endast begränsade förmånsbestämda 
pensioner i Norge och från 1 januari 2008 har alla nyanställda 
i Norge avgiftsbestämda planer. Koncernens nettoförpliktelse 
avseende förmånsbestämda planer aktuarie beräknas 
separat genom en uppskattning av den framtida ersättning 
som de anställda intjänat genom sin anställning i både 
innevarande och tidigare perioder; denna ersättning 
diskonteras till ett nuvärde. De redovisade kostnaderna 
uppgick under året till 44 kEUR (–349 kEUR 2015; 560 kEUR 
2014). Den redovisade skulden i balansräkningen uppgår till 
784 kEUR (1 007 kEUR 2015; 2 620 kEUR 2014).

NOT 22 – Skattekostnad och uppskjuten skatt

Skattekostnad 2016 2015 2014

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat –302 853 1 221

Justering i förhållande till 
föregående år –18 19 –530

Total aktuell skatt –321 872 692

Uppskjuten skatt

Temporära skillnader 98 –949 2 243

Förändring av skattesats 225 9 –

Total uppskjuten skatt 324 –940 2 243

Årets skattekostnad 3 –68 2 935

Uppskjutna skatteskulder 
och fordringar 2016 2015 2014

Immateriella tillgångar –20 048 –26 472 –40 966

Anläggningstillgångar –772 2 610 4 130

Pensionsförpliktelser, netto 711 720 2 569

Orealiserad valutaeffekt –3 982 –9 442 –6 447

Avsättningar och andra 
långfristiga poster –5 003 142 –456

Varulager 1 838 1 694 264

Kundfordringar 245 150 188

Avsättningar och andra 
kortfristiga poster –2 074 4 974 2 358

Underskottsavdrag 68 943 46 700 49 430

Summa 39 857 21 075 11 070

Beräknad uppskjuten skatt 9 904 4 637 6 668

Skattemässigt underskott  
ej balansfört –12 807 –9 320 –11 041

Netto uppskjuten skatt –2 902 –4 020 –4 373

Uppskjuten skattefordran 8 434 3 570 7 752

Uppskjuten skatteskuld –11 336 –7 590 –12 124

Avstämning uppskjuten 
skatt 2016 2015 2014

Ingående balans –4 020 –4 372 –3 312

Redovisat via resultaträkningen 324 –940 –1 449

Redovisat i OCI –235 –469 1 423

Redovisat via eget kapital 15 –1 405 186

Förvärv / Avyttring av verksamhet 933 3 997 –

Omräkningseffekt 82 –831 –1 221

Total –2 902 –4 020 –4 373
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Avstämning effektiv skatt 2016 2015 2014

Resultat före skatt –19 270 –22 403 –22 874

Skatt baserat lokala skattesatser 4 990 7 250 6 776

Effekt av ändrad skattesats –225 85 –

Ej avdragsgilla kostnader –2 693 –13 533 –3 142

Icke skattepliktiga intäkter 1 259 1 412 3

Redovisning av tidigare ej 
redovisat underskott 677 – 30

Skattemässigt underskott under 
året som inte redovisats –3 631 2 116 –3 030

Förändring av ej redovisade 
temporära skillnader –520 – –

Övriga poster 146 2 602 2 298

Skattekostnad 3 –68 2 935

Effektiv skatt 0,0 % 0,3 % –12,8 %

Förfallostruktur avseende 
underskott 2016 2015 2014

Förfaller 2015 –

Förfaller 2016 – –

Förfaller 2017 – – –

Förfaller 2018 471 471 –

Förfaller 2019 eller senare 35 020 28 129 11 002

Ingen tidsbegränsning 33 452 18 100 38 773

Totala underskott 68 943 46 700 49 775

Ej balansförda underskott –47 288 –32 031 37 973

NOT 23 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2016 2015 2014

Avsättning lön, bonus och 
semesterersättning 7 473 5 951 7 052

Avsättning räntor 22 24 256

Avsättning omstrukturerings- 
kostnader och andra poster 4 160 4 703 426

Avsättning garantikostnader – – 14

Övriga upplupna kostnader 14 821 5 043 7 311

Summa 26 476 15 720 15 059

NOT 24 – Aktiekapital och aktieägarinformation 

Bolagets aktiekapital uppgår per den sista december 2016 
till 5 kEUR (5 kEUR 2015; 2 310 kEUR 2014). Den 1 januari 
2015 fick koncernen ett nytt moderbolag. Antal aktier uppgår 
till 50 002. Aktiens nominella värde är 0,1 EUR. Alla aktier har 
samma rösträtt.

NOT 25 – Närstående parter 

Bolaget har ett aktieägarlån från Cidron Liberty Systems 
S.a.r.l som uppgår till 77 804 kEUR (66 801 kEUR 2015; 
64 630 kEUR 2014). Lånet löper med en årlig ränta om 10 
procent som läggs till lånet löpande. Aktieägarlån från andra 
aktieägare uppgår till 110 kEUR (93 kEUR 2015; 157 kEUR 
2014). Inga andra väsentliga transaktioner har skett med 
närstående parter. Se även not 20.

NOT 26 – Rörelseförvärv

Prism Medical Ltd 
Den 1 september 2016 förvärvade koncernen 100 procent 
av Prism Medical Ltd (”Prism”) för 48,0 MEUR. Prism är ett 
företag som tillverkar tak- och mobila liftar och andra 
hjälpmedel för sjukhus och vårdinrättningar. Förvärvet gav 
en betydande position på den snabbväxande amerikanska 
marknaden vilken är en viktig del i vår strategi. Prism 
redovisas inom affärsområdet (rörelsesegmentet) Patient 
Handling.

Den goodwill på 38,5 MEUR som uppstår genom 
förvärvet hänför sig till synergieffekter som förväntas genom 
sammanslagningen av koncernens och Prisms verksamheter 
samt ökad försäljning via respektive försäljningskanaler. 
Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill 
vid inkomstbeskattning. 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling 
för Prism samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 1 september 2016 – MEUR

Likvida medel: 48,0

Villkorad tilläggsköpeskilling: Ingen tilläggsköpeskilling finns. 

Summa erlagd köpeskilling: 48,0

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder – MEUR

Varumärken: 1,0

Kundkontrakt och kundrelationer: 5,0

Teknologi: 1,2

Materiella anläggningstillgångar: 2,7

Varulager: 7,9

Kundfordringar och andra fordringar: 8,8

Likvida medel: 0,0

Leverantörsskulder och andra skulder: 7,9

Uppskjutna skatteskulder: 0,2

Tilläggsköpeskillingar (tidigare förvärv): 1,2

Upplåning: 7,8

Summa identifierbara nettotillgångar: 9,5

Goodwill: 38,5

Förvärvsrelaterade kostnader om 3,8 MEUR ingår i övriga 
externa kostnader i koncernens rapport över totalresultat för 
räkenskapsåret 2016. 

Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 
8,8 MEUR och inkluderar kundfordringar med ett verkligt 
värde på 8,1 MEUR. Inga kundfordringar bedöms som 
osäkra. 

Den nettoomsättning från Prism som ingår i koncernens 
resultaträkning sedan förvärvstidpunkten uppgår till 15,6 
MEUR. Prism bidrog också med ett rörelseresultat på 2,0 
MEUR för samma period. 

Om Prism skulle ha konsoliderats från 1 januari 2016, 
skulle koncernens resultaträkning visa en nettoomsättning 
på 290,6 MEUR och ett rörelseresultat på –3,5 MEUR.
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Rep-Tek AS 
Den 1 januari 2016 förvärvade koncernen 100 procent av 
Rep-Tek AS (”Rep-Tek”) för 1.5MEUR. Rep-Tek är ett företag 
som handikappanpassar fordon på den norska marknaden. 
Förvärvet stärkte ytterligare vår position på den norska 
marknaden och ger upphov till betydande synergier. Rep-Tek 
utgör en integrerad del av Accessibility.

 Den goodwill på 1.4MEUR som uppstår genom förvärvet 
hänför sig till synergieffekter som förväntas genom samman-
slagningen av koncernens och Rep-Teks verksamheter. 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för 
Rep-Tek samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 1 januari 2016 – MEUR

Likvida medel: 1,4

Villkorad tilläggsköpeskilling: 0,1

Summa erlagd köpeskilling: 1,5

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder – MEUR

Uppskjutna skattefordringar: 0,1

Materiella anläggningstillgångar: 0,0

Varulager: 0,9

Kundfordringar och andra fordringar: 1,1

Likvida medel: 0,1

Leverantörsskulder och andra skulder: 1,4

Uppskjutna skatteskulder: 0,3

Upplåning: 0,5

Summa identifierbara nettotillgångar: 0,1

Goodwill: 1,4

Förvärvsrelaterade kostnader om 0,2 MEUR ingår i Övriga 
specificerade kostnader i koncernens rapport över totalresul-
tat för räkenskapsåret 2016. 

Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 
1,1 MEUR och inkluderar kundfordringar med ett verkligt 
värde på 1,0 MEUR. Inga kundfordringar bedöms som 
osäkra. 

Rep-Tek fusionerades med Handicare AS i början av 2016 
och ingår därmed som en del av Handicare’s AS omsättning 
och resultat. Rapporterad nettoomsättning i Rep-Tek 
uppgick 2015 till 7,5 MEUR. Rep-Tek’s rörelseresultat för 
samma period uppgick till –0,5 MEUR.

Enligt överenskommelsen om villkorad tilläggsköpeskilling 
ska koncernen kontant betala 100 procent av EBITDA 
överstigande 22,2MNOK för tolvmånadersperioden till 30 juni 
2017.

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad 
köpeskilling, 0,06 MEUR, uppskattades genom tillämpning 
av den s.k. avkastningsvärdeansatsen. Uppskattningarna av 
verkligt värde baseras på en diskonteringsränta om 2,2 
procent och en antagen sannolikhetsjusterad EBITDA i 
Rep-Tek för tolvmånadersperioden till 30 juni 2017.

Köpeskilling – kassaflöde för samtliga förvärv – MEUR

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag  
för förvärvade likvida medel

Kontant köpeskilling 49,5

Avgår förvärvad kassa 0,2

Nettoutflöde likvida medel – investeringsverksamheten 49,3

Inga förvärv genomfördes 2015 och 2014.

NOT 27 – Resultat per aktie (EPS)

Resultat per aktie (EPS) beräknas genom att dividera årets 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det 
vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 
Utspädd (EPS) beräknas genom att dividera vinsten hänförlig 
till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året plus det vägda genom-
snittliga antalet aktier som skulle utfärdas vid konvertering av 
alla utspädningsbara aktier till aktier.

2016 2015 2014

Resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare

Kvarvarande verksamhet –18 859 –39 282 –29 360

Avyttrad verksamhet – 17 061 4 966

Resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare –18 859 –22 221 –24 394

Vägt genomsnittligt antal aktier 50 002 50 002 n/a*

Effekt av utspädning – – n/a*

Vägt genomsnittligt antal aktier 
justerad för effekten av 
utspädning 50 002 50 002 n/a*

Resultat per aktie – EUR –377,2 –444,4 n/a*

Utspätt resultat per aktie  
– EUR –377,2 –444,4 n/a*

* Nytt moderbolag från och med 2015.
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NOT 28 – Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

2016 2015 2014

Ställda säkerheter* 94 597 66 192 93 488

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

* Se not 4 avseende fördelningen på tillgångsslag

Det finns inga krav eller pågående tvister utöver en pågående tvist med en underleverantör avseende Handicares kostnader 
för återkallelse av produkter som anses orsakad av underleverantören. Handicares riskexponering är begränsad till legala 
kostnader.

NOT 29 – Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter balansdagens utgång har förhandlingar och förberedel-
ser skett för att avyttra delar av Puls verksamheten (BD) till 
Cidron Liberty Systems Limited (ägt av Nordic Capital Fund 
VII). BD-verksamheten har avyttrats till Cidron Liberty 
Systems Limited (kontrollerat av Nordic Capital, Handicares 
huvudägare) med tillträdesdag den 1 augusti 2017. Köpeskil-
lingen uppgick till 109 miljoner NOK (cirka 11,4 miljoner euro 
baserat på NOK/EUR-kursen den 30 juni 2017). Inget avtal 
om tilläggsköpeskilling finns. Köpeskillingen kommer att 
regleras genom ett eftergivande av Cidron Liberty Systems 
Limiteds aktieägarlån till Handicare med ett belopp motsva-
rande köpeskillingen. Baserat på köpeskilling för BD-verk-
samheten om 11,4 miljoner euro respektive 12,1 miljoner 

euro (109 miljoner NOK omräknat till NOK genom att 
använda valutakursen för NOK/EUR under januari 2016 
respektive januari 2017) och koncernmässigt värde på eget 
kapital i den avyttrade verksamheten om 11,0 miljoner euro 
respektive 11,7 miljoner euro har reavinst före skatt beräk-
nats uppgå till 0,4 miljoner euro. Skattepliktig reavinst uppgår 
till 9,0 miljoner euro respektive 9,6 miljoner euro då koncern-
goodwill inte är skattemässigt avdragsgill. Efter avdrag för 
skatt om 25 respektive 24 procent (bolagsskatt i Norge under 
2016 respektive 2017) har reaförlust efter skatt beräknats till 
1,9 miljoner euro. Under perioden 1 januari 2017 till sista juni 
2017 bidrog BD verksamheten till omsättningen med 9,2 
MEUR och resultat efter skatt 1,1 MEUR.

Alternativa redovisningsmått
Handicare använder sig av alternativa redovisningsmått för att följa upp verksamheten.

Alternativa nyckeltal Definition Förklaring till användning

EBITA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar. Handicare anser att EBITA visar resultatet som 
genereras av den löpande verksamheten. 

EBITA marginal, % EBITA i procent av intäkterna.  Handicare anser att EBITA-marginal är ett användbart 
mått tillsammans med intäktstillväxt för att följa 
värdeskapande. 

Justerad EBITA EBITA exklusive övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, 
kostnader för börsnoteringen, kostnader för 
återkallelse, Mobility-kostnader och övriga 
effektivitetsprojekt.

Handicare anser att justerad EBITA är ett användbart 
mått för att visa Bolagets resultat som genereras från 
den löpande verksamheten och följer justerad EBITA 
som det främsta måttet på Bolagets resultat

Justerad EBITA marginal, % Justerad EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITA-marginal är ett 
användbart mått för att visa Bolagets resultat som 
genereras av den löpande verksamheten.
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Koncernen 

kEUR 2016 2015 2014

Intäkter 260 997 245 302 231 781

Varukostnad –129 682 –121 582 –112 562

Bruttoresultat 131 315 123 720 119 219

Bruttomarginal 50,3 % 50,4 % 51,4 %

Rörelseresultat –3 165 –22 776 –60

Övriga specificerade poster 18 428 9 857 8 308

Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 3 527 26 443 1 798

Justerad EBITA 18 790 13 524 10 046

Intäkter 260 997 245 302 231 781

Justerad EBITA 18 790 13 524 10 046

Justerad EBITA marginal 7,2 % 5,5 % 4,3 %
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Revisorsrapport avseende finansiella rapporter över  
historisk finansiell information

Till styrelsen för Handicare Group AB

REVISORSRAPPORT AVSEENDE FINANSIELLA RAPPORTER ÖVER HISTORISK FINANSIELL 

INFORMATION

Vi har utfört en revision av de konsoliderade finansiella rapporterna för Handicare Group AB på sidorna 
F-14 till F-44, som omfattar den konsoliderade rapporten över koncernens finanseilla ställning per den 
31 december 2016, 2015 och 2014 och de konsoliderade resultaträkningarna, kassaflödesanalyserna 
och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa räkenskapsår samt en beskrivning av väsent-
liga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de konsoliderade finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas 
fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, 
förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så 
som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning. Denna 
skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att 
ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, 
oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna 
tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår 
revision i enlighet med FAR:s rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. 
Det innebär att vi följer FAR:s etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig 
säkerhet försäkra oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett 
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Handicare Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

En revision i enlighet med FAR:s rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och 
upplysningar i de finansiella rapporterna De valda granskningsåtgärderna baseras på min (vår) bedöm-
ning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentlig-
heter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets 
framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma 
de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av 
använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för 
vårt uttalande.
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Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International 
Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och komplette-
rande tillämplig normgivning av Handicare Group AB:s ställning per den 31 december 2016, 2015 och 
2014 och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa år.

Stockholm den 27 september 2017

Ernst & Young AB
Stefan Andersson Berglund

Auktoriserad revisor
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BOLAGET

Handicare Group AB (publ)
Organisationsnummer: 556982-7115

Torshamnsgatan 35, 6TR
164 40 Kista

Sverige
Telefonnummer: +46 8 523 281 00

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS

 Merrill Lynch International Carnegie Investment Bank AB (publ)
 2 King Edward St Regeringsgatan 56
 London, EC1A 1HQ 111 56 Stockholm
 Storbritannien Sverige

JOINT BOOKRUNNER

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm

Sverige
 

LEGALA RÅDGIVARE TILL BOLAGET OCH HUVUDÄGAREN

Avseende svensk och amerikansk rätt

White & Case LLP
 Biblioteksgatan 12 Pohjoisesplanadi 37A
 114 85 Stockholm 00100 Helsingfors
 Sverige Finland

LEGALA RÅDGIVARE TILL MANAGERS

 Avseende svensk rätt Avseende amerikansk rätt

 Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Davis Polk & Wardwell London LLP
 Hamngatan 2 5 Aldermanbury Square
 111 47 Stockholm London EC2V 7HR
 Sverige Storbritannien

OBEROENDE REVISOR

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24

111 44 Stockholm
Sverige

Adresser
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Handicare Group AB (publ)

Torshamnsgatan 35

164 40 Kista

www . handicaregroup . com

infogroup@handicare.com
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