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Om memorandumet
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget
annat anges: Med “Bolaget” eller “Mabi Rent” avses Mabi
Rent AB (publ) med organisationsnummer 556675-9394.
Med ”koncernen” eller ”Mabi-koncernen” avses Mabi Rent
AB (publ) med dotterbolag.

AktieTorget
Mabi Rent har i syfte att säkerställa att aktieägare och
övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar
och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en
överenskommelse med AktieTorget om
informationsgivning. Mabi Rent avser att följa tillämpliga
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för
bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden
och rapporter genom att anmäla intresse för detta på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Memorandum godkänt av AktieTorget
Detta memorandum har inte granskats eller godkänts av
Finansinspektionen. Eftersom syftet med detta
memorandum är att beskriva Mabi Rent inför listning på
AktieTorget är det AktieTorgets regler som utgör grunden
för detta memorandum. Memorandumet har granskats och
godkänts av AktieTorget.

AktieTorget är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem
(INET Nordic), tillgängligt för banker och
fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det
innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är
listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget
går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på
hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Styrelsen i Bolaget
avser i dagsläget inte verka för att Bolaget skall ansluta sig
till någon annan marknadsplats.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i
något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder
sig inte till personer där ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer
svensk rätt förutsätts. Memorandumet får inte distribueras i
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något
annat land där distributionen eller detta memorandum
kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller
strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av
innehållet i detta memorandum eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av
svensk domstol exklusivt.

Ansvar
Styrelsen för Mabi Rent är ansvarig för innehållet i detta
memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed
gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd.

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Mabi Rents
huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.mabirent.se.
Memorandumet kan också nås på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se.
Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i
detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn
avseende framtida händelser och finansiell utveckling.
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar
och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade,
men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Stockholm, den 2 juni 2010
Styrelsen i Mabi Rent AB (publ)
Svante Carlsson – Styrelseordförande
Helene Frankenberg – Styrelseledamot
Karl Matsch – Styrelseledamot
Tommy Smidestam – Styrelseledamot
Bo Törnblom – Styrelseledamot
Per Brenner – Suppleant
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HISTORIK
Mabi Rent bildades 2005. Bolaget namnändrades från Kalfatra AB till Mabi Rent AB 2007. Året efter
registrerades Mabi Rent som ett publikt aktiebolag, samt blev moderbolag till Mabi Hyrbilar AB.
Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar öppnade sitt första kontor i Stockholm 1989. I
dagsläget finns över 70 kontor fördelade över hela landet. Omsättningstrenden i Mabi Hyrbilar AB har
generellt sett varit positiv. Nedan följer ett diagram som visar den historiska omsättningsutvecklingen i
Mabi Hyrbilar AB från 1989 till 2009.

Beloppen i stapeldiagrammet ovan är angivna i SEK.

Från 1993 till 2007 redovisade Mabi Hyrbilar AB positiva resultat efter finansiella poster. Under helåret
2007 omsatte Mabi Hyrbilar AB cirka 109,3 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 8,2
MSEK. Den finansiella krisen under 2008 och 2009 drabbade biluthyrningsbranschen hårt, vilket är
den huvudsakliga anledningen till att omsättningen sjönk efter 2007. I och med att Mabi Hyrbilar AB
var i en expansionsfas när den finansiella krisen utbröt tog det tid att anpassa verksamhetens
kostnader till en minskad efterfrågan. Under 2008 uppgick resultatet efter finansiella poster till cirka
-2,9 MSEK. Under 2009 uppvisade Mabi Hyrbilar AB återigen ett positivt resultat efter finansiella
poster om cirka 1,9 MSEK, efter att ha redovisat ett resultat om -0,6 MSEK vid halvårsskiftet.
Under första kvartalet 2010 uppgick koncernens omsättning till cirka 23,7 MSEK, vilket kan jämföras
med cirka 21,8 MSEK för motsvarande period 2009. Koncernens rörelseresultat uppgick under första
kvartalet 2010 till cirka 1,1 MSEK, vilket kan jämföras med cirka 0,4 MSEK under första kvartalet
2009. Per 2010-03-31 uppgick koncernens kassa och bank till cirka 23,7 MSEK.
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LISTNING PÅ AKTIETORGET OCH EXPANSION
AktieTorget
AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den som vill köpa och sälja aktier som är listade på
AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Syfte med listning på AktieTorget
AktieTorget har godkänt Mabi Rent för listning på AktieTorget. Mabi Rents övergripande syfte med att
lista Bolagets aktie på AktieTorget är för att förbereda och skapa goda förutsättningar för expansion av
verksamheten. Bolagets plan är att ytterligare öka marknadstäckningen i Sverige, bland annat genom
etablering av ytterligare uthyrningskontor och breddning av kundbasen. På sikt finns även möjlighet till
etablering i andra länder.
Listningen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av Mabi Rent och
dess dotterbolag. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar en hög
expansionstakt. Listningen bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas, beaktat
att betalning kan ske i form av listade aktier. Även rekrytering av nya franchisetagare underlättas.
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 16 juni 2010.

Likviditetsgarant
Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant (market maker) för att minska
handelsrisken i aktien genom en minskad spread och en ökad volym aktier på såväl köp- som
säljsidan. Åtagandet påbörjas i samband med Mabi Rents första handelsdag på AktieTorget.

Fakta om aktien
ISIN-kod:
Kortnamn:
Handelspost:

SE0002294264
MABI
1 aktie

4

VD HAR ORDET
Mabi Rent AB (publ) äger och förvaltar aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB,
som är ett biluthyrningsbolag som har varit verksamt sedan 1989. Mabi Hyrbilar AB har sedan dess
visat god tillväxt och lönsamhet med undantag av något enstaka år.
Under en längre period har Mabi Hyrbilar AB varit landets största svenskägda biluthyrningsbolag och
2007 togs ett strategiskt beslut att expandera verksamheten med det första målet att bli rikstäckande i
Sverige och senare även expandera konceptet till andra geografiska marknader. Genom att göra detta
kan Mabi Hyrbilar AB på ett ännu bättre sätt konkurrera med de stora internationella biluthyrningsföretagen som är verksamma i Sverige.
Den finansiella krisen under 2008 och 2009 drabbade biluthyrningsbranschen hårt. I och med att Mabi
Hyrbilar AB var i en expansionsfas tog det tid att anpassa verksamhetens kostnader till en minskad
efterfrågan. Bolagets expansionsmål har hela tiden varit i fokus och antalet uthyrningsställen har
under finanskrisen ökat väsentligt. Vi står nu väl förberedda på en fortsatt tillväxt och har i dagsläget
inget kapitalbehov.
Inför listningen på AktieTorget genomfördes i maj 2010 en ägarspridning. Det skedde genom att ägare
i Mabi Rent bildade Kalfatra 2 AB och förde över 20 procent av aktierna i Mabi Rent dit. Dessa aktier
bjöds sedan ut till allmänheten för att tillfredsställa de krav på aktiespridning som ställs på bolag som
är listade på AktieTorget. Genom denna ägarspridning tillfördes vi drygt 150 nya aktieägare som jag
passar på att hälsa välkomna till Mabi Rent. De aktier som inte tecknades i ägarspridningen såldes till
Aumento AB. Även om Kalfatra 2 AB nu har sålt samtliga sina aktier i Mabi Rent är dess aktieägare
fortfarande aktieägare i Mabi Rent och ser fram emot fortsatt tillväxt.
Genom en listning av Mabi Rent på AktieTorget kan Mabi-koncernen uppnå flera fördelar. Framförallt
förbättras möjligheterna att expandera verksamheten genom förvärv, men även rekryteringen av nya
franchisetagare underlättas. Listningen medför också ökad synlighet med ett stort
marknadsföringsvärde, men det visar även på att vi har en långsiktighet och en organisation som
krävs för ett listat bolag. I samband med listningen på AktieTorget går vi in i en ny fas och jag ser fram
emot ett fortsatt spännande 2010.
André Schleemann
VD, Mabi Rent AB (publ)
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MABI-KONCERNEN
Verksamhet
Mabi Rent äger och förvaltar aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB,
vars verksamhet består i att bedriva uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.
I dagsläget finns över 70 kontor fördelade över hela landet. Stockholms- och Göteborgsanläggningarna drivs i egen regi, resterande av franchisetagare.
Bilparken består av cirka 1 400 fordon som kan flyttas mellan olika städer för att optimera
utnyttjandegraden. Härutöver administrerar Mabi-koncernen ytterligare cirka 200 fordon som ägs av
franchisetagarna. Mabi Hyrbilar AB profilerar sig som ett spännande hyrbilsföretag med såväl vanliga
som ovanliga hyrbilar. Med sina cirka 1 400 personliga registreringsskyltar har Mabi Hyrbilar AB
skapat en hög igenkänningsgrad och därmed byggt ett starkt varumärke.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Mabi Rent AB (publ) äger 100 procent av aktierna i Mabi Hyrbilar AB (556334-4901). Därutöver har
Mabi Rent inte några aktieinnehav.

Bolagsinformation – Mabi Rent AB (publ)
Firmanamn
Säte och hemvist
Organisationsnummer
Bolagsbildning
Land för bolagsbildning
Start av nuvarande verksamhet
Juridisk form
Lagstiftning
Kontorsadress
Postadress
Telefonnummer
Hemsida

Mabi Rent AB (publ)
Stockholms län, Stockholm kommun
556675-9394
2005-01-05
Sverige
2007
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm
Box 6565, 113 83 Stockholm
08-566 420 71
www.mabirent.se

Dotterbolag – Mabi Hyrbilar AB
Firmanamn
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Mabi Hyrbilar AB
Sverige
Sverige
556334-4901
100 %

Affärsmodell
Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB hyr ut fordon till företag, myndigheter,
försäkringsbolag och privatpersoner. Merparten av försäljningen sker till regelbundet återkommande
avtalskunder men även till den privata marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan.
Mabi Hyrbilar AB har även utvecklat ett franchisekoncept som bygger på gemensam användning av
ett egenutvecklat webbaserat hyrbilssystem. Därtill tillhandahålls centrala administrativa tjänster,
hemsida, marknadsföring samt gemensamma upphandlingar av bilinköp med tillhörande försäkringar.
Genom franchisekonceptet ges möjlighet till utökning av kontorsnätet vilket innebär att nya
kundgrupper nås såväl lokalt som nationellt.
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Målsättning
Under 2009 omsatte Mabi-koncernen cirka 97,5 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om
cirka 1,0 MSEK. Under första kvartalet 2010 har verksamheten utvecklats enligt plan och Mabikoncernens målsättning för räkenskapsåret 2010 är att omsätta 110 MSEK med en resultatmarginal*
om 4 procent. Under 2011 är målsättningen att nå en omsättningstillväxt om 30 procent med
bibehållen marginal.
* Med resultatmarginal avses resultat efter finansiella poster dividerat med omsättning.

Produkter
Mabi Rent bedriver via dotterbolag uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. För
räkenskapsåren 2007-2009 samt för första kvartalet 2010 har uthyrning av personbilar utgjort drygt 90
procent av koncernens intäkter.

Marknad
Mabi Rent är via dotterbolaget Mabi Hyrbilar verksamt i Sverige. Bolagets plan är att ytterligare öka
marknadstäckningen i Sverige, bland annat genom etablering av ytterligare uthyrningskontor och
breddning av kundbasen. På sikt finns även möjlighet till etablering i andra länder.
Geografisk intäktsfördelning

Mellersta Sverige
Södra Sverige
Norra Sverige
Totalt

2010 (3 mån)
48 %
33 %
19 %
100 %

2009 (12 mån)
54 %
28 %
18 %
100 %

2008 (12 mån)
61 %
20 %
19 %
100 %

2007 (6 mån)
60 %
20 %
20 %
100 %

Med södra Sverige avses Jönköping och söderut.
Med norra Sverige avses Sundsvall och norrut.

Kunder
Mabi-koncernens kunder utgörs av företag, myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner.
Merparten av försäljningen sker till regelbundet återkommande avtalskunder men även till den privata
marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan.
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Konkurrenter
Det är svårt att uppskatta hur många aktörer som är verksamma inom biluthyrning som finns i Sverige.
Branschförbundet – Biluthyrarna Sverige – har 65 medlemmar, vilka varierar i storlek och
konkurrenskraft. Det finns medlemmar som är kedjor med bred täckning i Sverige, men även
medlemmar som endast har ett kontor. Utöver medlemmarna i branschförbundet finns det aktörer –
både små och stora – som har valt att inte vara med i branschförbundet. De största konkurrenterna är
enligt styrelsens bedömning AVIS, Europcar, Hertz, Sixt samt Statoil och OKQ8. Noterbart är att det
på olika orter finns lokala aktörer som kan utgöra betydande konkurrenter på sin respektive lokala
marknad.

Väsentliga avtal
Mabi-koncernen har inget avtal som enskilt är av väsentlig karaktär. Däremot är avtalen med
franchisetagarna tillsammans av väsentlig karaktär för Mabi-koncernen. Således är Mabi-koncernen
inte beroende av ett enskilt avtal med någon franchisetagare. Utöver avtalen med franchisetagarna
tecknar Mabi Rent och dess dotterbolag löpande avtal i verksamheten, dock finns det i dagsläget inget
enskilt avtal som är av väsentlig karaktär.

Tendenser
Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar
eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Mabikoncernens framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Svante Carlsson – Styrelseordförande
Svante Carlsson, född 1956, blev professor i datalogi vid Luleå Tekniska Universitet 1991, och
vicerektor vid Blekinge Tekniska Högskola 1999. Han var även med om att grunda nätverksbolaget
Effnet AB som idag är listat på First North. Från och med 2001 har Svante jobbat heltid med
investeringar för egen del och i olika konstellationer, där han ofta medverkar genom ett aktivt
styrelsearbete. Svante är sedan 2010 styrelseordförande i Mabi Rent och styrelseledamot sedan
2009. Han äger 810 816 aktier i Mabi Rent via det helägda bolaget Svante Carlsson Invest AB.
Kontorsadress: Arnögatan 1, 37140 Karlskrona
Telefonnummer: 0708-338 935
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Centrecourt & Partners AB, styrelseledamot (pågående)
Corporate Equity Järfälla AB, styrelseledamot (pågående)
Lenngrens & Bergströms Bokbinderi LBB AB, styrelseordförande (pågående)
Mabi Hyrbilar AB, styrelseledamot (pågående)
NFO Drives AB, styrelseordförande (pågående)
Svante Carlsson Invest AB, styrelseledamot (pågående)
Äventuna AB, styrelseledamot (pågående)
EffNet Holding AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
EffNet AB, suppleant (under perioden avslutat)
FACTUM Electronics AB, suppleant (under perioden avslutat)
Four Invest AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
MVV Holding AB, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Tusenmilaskogen AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Wkit Security AB, suppleant (under perioden avslutat)
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Svante Carlsson Invest AB, 100 % (pågående)
Äventuna AB, 50 % (pågående) med dotterbolaget Tusenmilaskogen AB (avslutat)
Lenngrens & Bergströms Bokbinderi LBB AB, 31 % (pågående) via bolag
Kalfatra 2 AB, 16 % (pågående) via bolag
Mabi Rent med dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB, 12 % (pågående)
MVV Holding AB, 6 % (under perioden avslutat)
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Svante har under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i
något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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Helene Frankenberg – styrelseledamot
Helene Frankenberg, född 1963, har huvudansvar för Selectas nordiska marknadsorganisation sedan
2007 som Head of Marketing Selecta Nordic. Helene ingår i den nordiska ledningsgruppen samt den
europeiska marknadsgruppen inom Selecta Group. Helene är sedan 2010 styrelseledamot i Mabi
Rent och äger 10 000 aktier i Bolaget.
Kontorsadress: Vallvägen 36, 132 35 Saltsjö-Boo
Telefonnummer: 08-747 01 71 samt 0709-85 85 02
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Nacka Friskvårdsservice AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Helene har inga delägarskap över 5 % de senaste fem åren att redovisa.
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Helene har under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i
något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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Karl Matsch – styrelseledamot
Karl Matsch, född 1947, är projektansvarig för AB Minoritetsintressens riskkapitalinvesteringar.
Karl är civilekonom och har mångårig erfarenhet av styrelsearbete samt företagsledningsoch finansieringsfrågor. Karl är sedan 2010 styrelseledamot i Mabi Rent och äger 104 000 aktier i
Bolaget.
Kontorsadress: Magasinsgatan 7A, 791 71 Falun
Telefonnummer: 023-792 322
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
ALNA FOOD Aktiebolag, styrelseordförande (pågående)
Arkivhuset i Norden AB, styrelseledamot (pågående)
Atlant Intressenter AB, styrelseledamot (pågående)
Bofa – aktivt liv AB, styrelseledamot (pågående)
Cinema-Ride Sweden AB, suppleant (pågående)
Dala Tekniska AB, suppleant (pågående)
Deponisten AB, styrelseledamot (pågående)
Deponisten i Södertälje AB, styrelseledamot (pågående)
DMA Trading AB, styrelseledamot (pågående)
ehQ Holding AB (publ), styrelseledamot (pågående)
Felltex Aktiebolag, suppleant (pågående)
FINEXIT AB, styrelseledamot (pågående)
Galenona i Falun AB, styrelseledamot (pågående)
Ingarvets Fastighets Aktiebolag, suppleant (pågående)
LSI Svenska Aktiebolag, styrelseledamot (pågående)
Simplus AB, styrelseordförande (pågående)
AB Nettutanut, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Alna Food Trading AB, suppleant (under perioden avslutat)
Aregala Management AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Bjursås Ski Center Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Bostadsrättsföreningen Byxelkroks Marina, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Dala Berg AB, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Dala Väg AB, suppleant (under perioden avslutat)
Depona AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Depona Medical Archive Sales AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Facino Produktion AB, suppleant (under perioden avslutat)
Galenona i Stockholm AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Galenona Management AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Gamarnas Paradis Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Gamers Paradise i Malmö AB, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Guldmagasinet AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Guvel AB, suppleant (under perioden avslutat)
Hotell-Kompaniet Öland AB, suppleant (under perioden avslutat)
myGoodness AB, suppleant (under perioden avslutat)
Pedi-Care Products i Stockholm Aktiebolag, suppleant (under perioden avslutat)
Proprec AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Sany Scandinavia AB, suppleant (under perioden avslutat)
Sany Sweden AB, suppleant (under perioden avslutat)
Siljans Mark Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Swekross AB, suppleant (under perioden avslutat)
Teknoplus i Dalarna AB, suppleant (under perioden avslutat)
Torspo Trading Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat)
TUNLIX Finanskonsult AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Vägalad AB, styrelseordförande (under perioden avslutad)
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Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
ALNA FOOD Aktiebolag, 8,7 % (pågående)
Bofa – aktivt liv AB, 9 % (pågående)
DMA Trading AB, 50 % (pågående)
Felltex Aktiebolag, 9 % (pågående)
Galenona i Falun AB, 100 % (pågående)
Sany Sweden AB, 15 % (under perioden avslutat)
AB Nettutanut, 50 % (under perioden avslutat)
Alna Food Trading AB, 8,7 % (under perioden avslutat, indirekt ägande)
Aregala Management AB, 100 % (under perioden avslutat)
Galenona i Stockholm AB, 100 % (under perioden avslutat)
Galenona Management AB, 100 % (under perioden avslutat)
Guvel AB, 9 % (under perioden avslutat, indirekt ägande)
Pedi-Care Products i Stockholm Aktiebolag, 9 % (under perioden avslutat, indirekt ägande)
Proprec AB, 50 % (under perioden avslutat)
Torspo Trading Aktiebolag, 100 % (under perioden avslutat)
TUNLIX Finanskonsult AB, 100 % (under perioden avslutat)
Vägalad AB, 10 % (under perioden avslutad)
Simplus AB, inget ägande för närvarande men option innehas på 9 %
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Karl var till och med 2010-03-24 styrelseordförande i Vägalad AB, vars konkurs avslutades
2010-03-24. Karl var till och med 2009-09-22 styrelseordförande i Dala Berg AB, vars konkurs
inleddes 2009-10-12. Formellt sett lämnade Karl sitt uppdrag innan konkursen inleddes, men i relativt
nära anslutning därtill. Härutöver har Karl under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller
ledande befattningshavare i något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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Tommy Smidestam – styrelseledamot
Tommy Smidestam, född 1948, är entreprenör och grundare av företagen NCP No Common People
Aktiebolag, Mabi Hyrbilar AB, Auto Expo Sverige Aktiebolag och IDE nätverkskonsulter AB. Tommy är
managementkonsult med inriktning mot att kvalitetssäkra och rationalisera bankers och
försäkringsbolags IT-verksamhet. Tommy är sedan 2007 styrelseledamot i Mabi Rent och äger
1 910 400 aktier i Bolaget. Tommy äger därutöver 100 % i Aumento Aktiebolag som äger 803 701
aktier i Mabi Rent.
Kontorsadress: NCP AB, Stureplan 2, 111 83 Stockholm
Telefonnummer: 08-545 160 51
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Aumento Aktiebolag, styrelseledamot och VD (pågående)
Auto Expo Sverige Aktiebolag, styrelseordförande (pågående)
Mabi Hyrbilar AB, styrelseledamot (pågående)
NCP No Common People Aktiebolag, styrelseordförande och VD (pågående)
Kalfatra 2, styrelseordförande (pågående)
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Aumento Aktiebolag, 100 % (pågående)
Auto Expo Sverige Aktiebolag, 100 % (pågående)
NCP No Common People AB, 100 % (pågående)
Mabi Hyrbilar AB*, 100 % (under perioden avslutat)
Kalfatra 2 AB, 37,71 % (pågående)
* Aumento Aktiebolag - som till 100 % ägs av Tommy - sålde Mabi Hyrbilar AB till Mabi Rent under 2007.

Långslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Tommy har under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i
något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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Bo Törnblom – styrelseledamot
Bo Törnblom, född 1942, är advokat och civilekonom med långvarig erfarenhet av styrelsearbete i
såväl noterade som onoterade bolag. Bo är sedan 2007 styrelseledamot i Mabi Rent och äger 89 660
av totalt 250 000 aktier i Grålaxen Tillväxt AB, som äger 240 000 aktier i Mabi Rent.
Kontorsadress: Laxvägen 37, 181 30 Lidingö
Telefonnummer: 0706-402 865
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bokbinderigruppen i Bromma AB, styrelseledamot (pågående)
GASTRONOMEDIA AB, styrelseordförande (pågående)
Grålaxen Tillväxt AB, styrelseledamot (pågående)
Lenngrens & Bergströms Bokbinderi AB, styrelseordförande (pågående)
Mabi Hyrbilar AB, styrelseledamot (pågående)
Broudden AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
FINEXIT AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Gamarnas Paradis Aktiebolag, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Gamers Paradise i Malmö AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Grays Bakery AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Guldmagasinet AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Karlsarvet Affärsutveckling AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Lyckoax AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
MONOICOS Aktiebolag, styrelseordförande (under perioden avslutat)
MVV Holding AB, styrelseordförande (under perioden avslutat)
Sagax Bokbindaren 1 AB, suppleant (under perioden avslutat)
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Bokbinderigruppen i Bromma AB (Grålaxen Tillväxt AB innehar 25,93 %)
Lennegrens & Bergströms Bokbinderi AB (tidigare dotterbolag till Bokbinderigruppen)
Broudden AB (tidigare dotterbolag till Bokbinderigruppen)
Sagax Bokbindaren 1 AB (tidigare dotterbolag till Bokbinderigruppen)
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Bo är styrelseordförande i Lenngrens & Bergströms Bokbinderi AB, vars konkurs – på egen begäran –
inleddes 2009-06-17. Härutöver har Bo under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller
ledande befattningshavare i något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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Per Brenner – styrelsesuppleant
Per Brenner, född 1948, var tidigare auktoriserad revisor. Numera är Per verksam som ekonomisk
rådgivare. Per är sedan 2010 styrelsesuppleant i Mabi Rent och äger direkt 38 400 aktier i Bolaget.
Per äger därutöver dels 67 900 av totalt 250 000 aktier i Grålaxen Tillväxt AB som äger
240 000 aktier i Mabi Rent och 100 % av Cinex Konsult AB som äger 14 349 aktier i Mabi Rent.
Kontorsadress: Heimdalsgatan 3, 113 28 Stockholm
Telefonnummer: 070-648 48 09
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Cinex Konsult Aktiebolag, styrelseledamot (pågående)
INEXOR Produktion AB, suppleant (pågående)
Lenngrens & Bergströms Bokbinderi LBB AB, styrelseledamot (pågående)
Merkur Konst AB, extern firmatecknare (pågående)
Bostadsrättsföreningen Trumpetaren 24, styrelseledamot (under perioden avslutat)
FINEXIT AB, suppleant (under perioden avslutat)
Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Cinex Konsult AB, 100 % (pågående)
Grålaxen Tillväxt AB, 27,16 % (pågående) som äger 25,93 % i Bokbinderigruppen i Bromma
AB som i sin tur äger 100 % av Lenngrens & Bergströms Bokbinderi LBB AB.
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
Per har under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i något
bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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André Schleemann – verkställande direktör
André Schleemann, född 1964, har arbetat på Mabi Hyrbilar AB sedan 1989 och blev utnämnd till VD i
Mabi Hyrbilar AB 1995. André har utvecklat verksamheten från start till en omsättning om cirka
100 miljoner kronor idag och är ledamot i branschförbundet Biluthyrarna Sverige. André är sedan
2007 VD i Mabi Rent och äger 349 866 aktier i Bolaget.
Kontorsadress: Roslagsgatan 31, 133 55 Stockholm
Telefonnummer: 08-566 420 88
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Auto Expo Sverige Aktiebolag, styrelseledamot (pågående)
Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB, styrelseledamot (pågående)
Ekonomiassistans i Stockholm Handelsbolag, bolagsman (pågående)
Hyrbil Mabi Handelsbolag, bolagsman (pågående)*
Mabi Hyrbilar AB, VD (pågående)
Mabi Hyrbilar AB, styrelseledamot (under perioden avslutat)
Mabi Rent AB (publ), styrelseledamot (under perioden avslutat)
* Hyrbil Mabi Handelsbolag bedriver inte någon verksamhet. Bolaget bildades för att möjliggöra registrering av
webbadresser som börjar med ordet hyrbilar.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Kalfatra 2 AB, 6,91 % (under perioden avslutat)
Tvångslikvidation och konkurs under de senaste fem åren
André har under de senaste fem åren inte varit styrelsemedlem eller ledande befattningshavare i
något bolag som har försatts i tvångslikvidation eller konkurs.
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REVISOR OCH ANSTÄLLDA
Revisor
Bo Holmström
Auktoriserad revisor
Medlem FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare
SET Revisionsbyrå AB
Box 1317
111 83 Stockholm
Tidigare revisor
Lars-Ola Andersson
Auktoriserad revisor
Medlem FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare
SET Revisionsbyrå AB
Box 1317
111 83 Stockholm
Byte av revisor
Lars-Ola Andersson var revisor i Bolaget för det förkortade räkenskapsåret 2007-07-01 till 2007-12-31.
Byte av revisor skedde 2008-04-30. Mabi Rent valde på årsstämman 2008 att till revisor välja den
revisionsbyrå där den dåvarande revisorn var verksam. Set Revisionsbyrå AB valde efter samråd med
styrelsen att utse Bo Holmström till revisor.

Anställda
I dagsläget är 35 personer anställda i Mabi-koncernen. 10 personer arbetar på huvudkontoret i
Stockholm, resterande arbetar på de sex stationer som Mabi Hyrbilar AB bedriver i egen regi. Mabikoncernen har inga deltidsanställda, men utöver ovannämnd personal har Mabi-koncernen
”extrapersonal” som arbetar efter avrop och får ersättning per timme. Extrapersonalens arbete
motsvarar totalt cirka två heltidsanställda. Mabi Hyrbilar AB har ett franchisekoncept som ger goda
förutsättningar för att kunna utöka kontorsnätet. I dagsläget finns 53 juridiska franchisetagare.
I tabellen nedan anges medeltalet anställda i Mabi-koncernen för räkenskapsåren 2007 till 2009.
2009
35
11

Medelantal anställda
Varav kvinnor
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2008
42
14

2007
41
14

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Under räkenskapsåret 2009 utgick ersättning till styrelse och ledande befattningshavare om totalt
1 331 703 SEK. Se nedan för specifikation per person.
Namn
Sven Schelin
Svante Carlsson
Helene Frankenberg
Karl Matsch
Tommy Smidestam
Bo Törnblom
Per Brenner
Mats Friberg
André Schleemann
Totalt ersättningar och lön

Position
Styrelseordförande (avgått)
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Syrelsesuppleant
Styrelseledamot (avgått)
VD och tidigare styrelseledamot

Ersättning (SEK)
127 505
45 000
94 998
94 998
50 002
919 200
1 331 703

Inga bonusar eller därmed jämställda ersättningar har utgått till styrelseledamöter eller VD för
räkenskapsåret 2009. För verkställande direktör utgår ersättning på marknadsmässiga villkor för lön
och pensionsersättningar. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Styrelsens arbetsformer
•
•
•
•

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som
helst frånträda sitt uppdrag.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete
regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen
av Bolagets styrelse.
Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt
förpliktigat sig att följa denna.

Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid:
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Historisk finansiell information
Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm.

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner med närstående har förekommit, i form av fakturerade konsultarvoden från
styrelsemedlemmar avseende utfört arbete utanför styrelsearbetets ramar. Ersättning har utgått på
marknadsmässiga villkor.
Per Brenner via Cinex Konsult AB
Svante Carlsson via Äventuna AB

2010-04-20
2010-03-29

18 450 SEK
1 850 SEK

Följande transaktioner med närstående har förekommit i form av att Mabi Hyrbilar AB har hyrt ut bilar
till NCP No Common People AB, som till 100 % kontrolleras av styrelseledamot Tommy Smidestam.
Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.
2007 (6 mån):
2008 (12 mån):
2009 (12 mån):
2010 (3 mån):

294 824 SEK
424 146 SEK
343 500 SEK
27 976 SEK
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Följande transaktioner med närstående har förekommit i form av datakonsultarvode från NCP No
Common People AB till Mabi Hyrbilar AB. Arvodet avser utveckling av biluthyrningssystemet samt
löpande underhåll av detsamma. Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.
2007 (6 mån):
2008 (12 mån):
2009 (12 mån):
2010 (3 mån):

940 754 SEK
2 856 860 SEK
1 824 272 SEK
374 312 SEK

Härutöver har det inte förekommit några transaktioner med närstående.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2010. Utdelningen är
inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för
årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell
vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i
Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter
preskription.
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma
ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan
begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och
konvertibler till det antal aktier som de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av
aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På
motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av
majoritetsaktieägaren.
Bolaget omfattas av NBK:s regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag
anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva
alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga
aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har
inte lämnat någon utdelning för räkenskapsåren 2007 till 2009. Det finns heller inga garantier för att
det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.
Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy.
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Övrigt
•

Stiftare till Mabi Rent är den tidigare styrelsen.

•

Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget
avslutats.

•

Några av Mabi-Rents styrelseledamöter har suttit i styrelser i företag vars konkurs har inletts
eller avslutats under de senaste fem åren. Detta beskrivs för respektive person under avsnittet
”Styrelse och ledande befattningshavare”. Härutöver har ingen av styrelsens ledamöter eller
ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i
tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.

•

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i
bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud
under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner mot dessa personer
och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande
funktioner i företag.

•

Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare.

•

Mabi Hyrbilar AB har ett samarbete med en Peugeot-återförsäljare där styrelsemedlemmar är
delägare. Samarbetet innebär leverans samt reparationer av bilar. Det förekommer härutöver
inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra
parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i.

•

Mabi Hyrbilar AB hade en tvist med en före detta franchisetagare som inleddes för två år
sedan. Franchisetagaren har gått i konkurs och tvisten gällde ersättningar för uthyrda bilar.
Mabi-koncernen har redan under förra året bokföringsmässigt beaktat denna tvist, varpå
styrelsen bedömer att den inte kommer att ha någon framtida finansiell påverkan på Mabikoncernen. Mabi Rent eller dess dotterbolag har härutöver inte varit part i några rättsliga
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som
styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och
som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens
finansiella ställning eller lönsamhet.

•

Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.

•

Det finns inga lock-up avtal som begränsar styrelseledamöters eller ledande
befattningshavares möjligheter att avyttra aktier i Mabi Rent.

•

Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagets nuvarande försäkringsskydd är
tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

•

Sedermera Fondkommission AB äger inga aktier i Mabi Rent.
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AKTIEKAPITAL
•
•
•
•
•
•
•

•

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.
Registrerat aktiekapital är 6 333 333 kronor.
Kvotvärde är 1 krona.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
Det finns ett aktieslag och 6 333 333 aktier utgivna i Mabi Rent. Varje aktie medför lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie
är lika med en röst.
Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska
aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga
banker och värdepappersförvaltare. Aktier som köps genom erbjudandet som beskrivs i detta
memorandum kommer att registreras på person i elektroniskt format.
Aktiens ISIN-kod är SE0002294264.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

2005
2007
2008
2009

Bolagsbildning
Nyemission
Fondemission
Nyemission

Kvotvärde
(SEK)
100
1
1
1

Ökning av
antalet
aktier (st.)
1 000
25 000
5 875 000
333 333

Ökning av Totalt antal
aktiekapital
aktier (st.)
(SEK)
100 000
1 000
25 000
125 000
5 875 000
6 000 000
333 333
6 333 333

Totalt
aktiekapital
(SEK)
100 000
125 000
6 000 000
6 333 333

Regelverk
Mabi Rent avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag
som är anslutna till AktieTorget. Följande regelverk är tillämpliga:
•
•
•

Aktiebolagslagen
Lagen om handel med finansiella instrument
AktieTorgets anslutningsavtal

Övrigt
•
•

•
•
•
•

Det finns inga nyemissioner under registrering.
Det finns inga bemyndiganden från årsstämma eller extra bolagsstämma som bemyndigar
styrelsen i Mabi Rent att kunna fatta beslut om att öka aktiekapitalet i Bolaget. Det finns inte
heller några andra rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning
av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
Det finns inga utestående konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade
med rätt till teckning av annat värdepapper.
Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt
styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
Mer än 10 % av aktierna har betalats med andra tillgångar än likvida medel under perioden
som den historiska finansiella informationen omfattar, se fondemission under 2008 i tabell
ovan.
Under det senaste och nuvarande räkenskapsåren har inga officiella uppköpsbud gjorts av
någon tredje part.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförteckning per den 1 juni 2010
Nedan anges samtliga ägare med mer än 10 procent av röster och kapital i Mabi Rent.
Namn
Tommy Smidestam
Svante Carlsson Invest AB *
Aumento Aktiebolag **
Övriga (cirka 180 st.)
Totalt

Antal aktier (st.)
1 910 400
810 816
803 701
2 808 416
6 333 333

Andel av röster och kapital (%)
30,16
12,80
12,69
44,35
100,00

* Svante Carlsson Invest AB ägs till 100 % av styrelseordförande Svante Carlsson.
** Aumento Aktiebolag ägs till 100 % av styrelseledamot Tommy Smidestam.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar införlivats i
memorandumet. Den fullständiga historiska finansiella informationen har granskats av Bolagets
revisor. Mabi Rents årsredovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående finansiella översikt har hämtats från införlivat material och
innehåller resultaträkning i sammandrag, balansräkning i sammandrag, kassaflödesanalys i
sammandrag och förändring eget kapital i sammandrag för räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.
Under 2007 ändrades räkenskapsåret till 12-31. Detta innebär att 2007 är ett förkortat räkenskapsår
som löper från 2007-07-01 till 2007-12-31 (6 månader). Utöver ovannämnd finansiell information
inkluderas delårsräkenskaper som har framtagits i det specifika syftet att ingå i detta memorandum.
Delårsräkenskaperna har inte granskats av Bolagets revisor.

Resultaträkning i sammandrag – koncern

(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader*

Resultat efter finansiella poster

2010-01-01
-2010-03-31
3 mån

2009-01-01
-2009-03-31
3 mån

2009-01-01
-2009-12-31
12 mån

2008-01-01
-2008-12-31
12 mån

2007-07-01
-2007-12-31
6 mån

23 703 151
23 703 151

21 843 079
21 843 079

97 512 101
97 512 101

105 174 301
105 174 301

56 838 696
56 838 696

-8 146 627
-4 351 243
-540 138
-9 598 746
-22 636 754

-8 475 130
-4 473 509
-422 517
-8 143 971
-21 479 127

-35 928 703
-17 713 405
-1 881 455
-34 733 519
-90 257 082

-38 510 002
-18 114 759
-1 332 775
-35 736 476
-93 694 012

-19 178 234
-8 344 106
-509 192
-17 849 364
-45 880 896

1 066 397

363 952

7 255 019

11 480 289

10 957 800

-1 250 040
- 1 250 040

51 414
-2 095 119
-2 043 705

83 619
-6 330 277
-6 246 658

583 386
-15 450 070
-14 866 684

376 444
-6 575 714
-6 199 270

-183 643

-1 679 753

1 008 361

-3 386 395

4 758 530

-

-

-538 891

570 677

-1 479 371

-183 643

-1 679 753

469 470

-2 815 718

3 279 159

Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

* Räntekostnaderna följer utvecklingen gentemot Stibor 90 dagar.
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Balansräkning i sammandrag – koncern
(SEK)

2010-03-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

3 885 794
4 831 534
8 717 328

4 019 787
5 052 114
9 071 901

4 555 759
5 017 121
9 572 880

5 091 731
2 840 849
7 932 580

224 156 592
224 156 592

214 995 361
214 995 361

206 743 027
206 743 027

234 048 529
234 048 529

400 000
400 000

400 000
400 000

400 000
400 000

400 000
400 000

233 273 920

224 467 262

216 715 907

242 381 109

12 278 819
15 668 460
2 280 436
4 687 387
34 915 102

8 560 167
32 723 404
116 883
3 659 930
9 252 422
54 312 806

11 624 182
34 403 548
1 020 547
1 404 150
10 486 090
58 938 517

18 212 385
0
88 918
2 114 399
10 291 148
30 706 850

Kassa och bank

23 701 744

20 488 862

11 587 817

15 692 934

Summa omsättningstillgångar

58 616 847

74 801 668

70 526 334

46 399 784

291 890 767

299 268 930

287 242 241

288 780 893

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och bilar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar bilförsäljning
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning – koncern
(SEK)

2010-03-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

6 333 333
0
6 333 333

6 333 333
0
6 333 333

6 000 000
0
6 000 000

125 000
866 674
991 674

816 667
1 277 206
-183 643
1 910 230

816 667
807 736
469 470
2 093 873

150 000
3 623 454
-2 815 718
957 736

6 025 000
-892 010
3 279 159
8 412 149

Summa eget kapital

8 243 562

8 427 206

6 957 736

9 403 823

Skulder
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

5 362 851
5 362 851

5 362 851
5 362 851

4 883 682
4 883 682

6 088 033
6 088 033

45 102 273
6 000 829
51 103 102

47 778 755
6 000 829
53 779 584

8 650 286
7 000 829
15 651 115

86 463 383
7 000 829
93 464 212

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

220 070 260
2 698 240
2 892 806
1 519 946
227 181 252

216 146 610
10 452 936
3 330 061
1 769 682
231 699 289

247 697 649
5 891 709
3 737 440
2 422 910
259 749 708

172 879 455
2 974 864
1 389 976
2 580 530
179 824 825

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

291 890 767

299 268 930

287 242 241

288 780 893

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

211 234 398
Inga

195 559 999
Inga

200 501 106
Inga

227 285 919
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
(SEK)

2010-01-01
-2010-03-31
3 mån

2009-01-01
-2009-03-31
3 mån

2009-01-01
-2009-12-31
12 mån

2008-01-01
-2008-12-31
12 mån

2007-07-01
-2007-12-31
6 mån

1 066 397

363 952

7 255 019

11 480 289

10 957 800

9 937 108
0
-1 250 040
-76 780

8 357 901
51 414
-2 095 119
-140 308

34 471 885
83 619
-6 330 277
-15 136

34 949 045*
583 386
-15 450 070
-1 195 672

14 418 921*
376 444
-6 575 714
-988 623

9 676 685

6 537 840

35 465 110

30 366 978

18 188 828

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

12 080 749
-104 281
450 853
-2 875 603

5 999 702
6 047 235
-3 644 322
1 128 005

4 744 159
-118 448
4 561 227
-1 060 607

-27 815 345**
515 307
2 916 845
2 189 843

6 525 165
-1 127 600
1 490 644
-1 289 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 228 403

16 068 460

43 591 441

8 173 628

23 787 319

Investeringsverksamheten
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av inventarier och bilar
Försäljning av inventarier och bilar
Förändring av långfristiga fordringar

-185 565
-77 398 399
58 841 583
0

-150 451
-57 795 566
65 042 736
0

-1 380 475
-278 055 098
237 212 995
0

-2 973 075
-267 157 792
260 847 368
0

0
-155 562 405
104 688 961
3 000 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-18 742 381

7 096 719

-42 222 578

-9 283 499

-47 873 444

Finansieringsverksamheten
Periodens nyemission
Förändring övriga skulder
Amortering långfristiga lån
Upptagna lån bilar
Amortering lån, bilar

0
0
0
94 180 815
-91 453 955

0
0
0
72 039 984
-100 239 376

1 000 000
0
-1 000 000
326 316 024
-318 783 841

0
0
0
346 704 495
-349 699 742

6 050 000
-13 049 171
0
192 945 591
-155 471 436

2 726 860

-28 199 392

7 532 183

-2 995 247

30 474 984

Förändring likvida medel
Likvida medel vid periodens början

3 212 882
20 488 862

-5 034 213
11 587 816

8 901 046
11 587 816

-4 105 118
15 692 933

6 388 859
9 304 075

Likvida medel vid periodens slut

23 701 744

6 553 603

20 488 862

11 587 816

15 692 934

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

* Sammanslagning av två poster från Mabi Rents årsredovisningar för 2007 och 2008.
** Avvikelsen avseende kundfordringar beror på stor försäljning av bilar under december månad.

26

Förändring eget kapital i sammandrag – koncern
2007

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Omföring mellan bundna och fria reserver
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver

100 000
25 000
125 000

0
866 674
866 674

-25 336
6 025 000
-866 674
3 279 159
8 412 149

Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver

125 000
5 875 000
6 000 000

866 674
-866 674
0

8 412 149
-5 875 000
866 674
369 631
-2 815 718
957 736

Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver

6 000 000
333 333
0
6 333 333

0
666 667
-666 667
0

957 736
0
666 667
469 470
2 093 873

Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver

6 333 333
6 333 333

0

2 093 873
0
0
-183 643
1 910 230

2008

Belopp vid årets ingång
Fondemission
Omföring mellan bundna och fria reserver
Ändrad skattesats
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2009

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Förskjutning mellan bundna och fria reserver
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

2010 (första kvartalet)

Belopp vid periodens ingång (100101)
Nyemission
Förskjutning mellan bundna och fria reserver
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång (100331)
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Omsättning och rörelseresultat
Under det förkortade räkenskapsåret 2007 (6 månader) uppgick koncernens omsättning till
56 838 696 SEK och rörelseresultatet uppgick till 10 957 800 SEK. Noterbart är att det rörelsedrivande
dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB under helåret 2007 omsatte cirka 109,3 MSEK. Den finansiella krisen
under 2008 och 2009 drabbade biluthyrningsbranschen hårt, vilket är den huvudsakliga anledningen
till att omsättningen sjönk efter 2007. I och med att Mabi Hyrbilar AB var i en expansionsfas när den
finansiella krisen utbröt tog det tid att anpassa verksamhetens kostnader till en minskad efterfrågan.
Under 2008 uppgick koncernens omsättning till 105 178 301 SEK och rörelseresultatet uppgick till
11 480 289 SEK. Under 2009 sjönk koncernens omsättning till 97 512 101 SEK och rörelseresultatet
uppgick till 7 255 019 SEK. Under första kvartalet 2010 uppgick koncernens omsättning till 23 703 151
SEK, vilket kan jämföras med 21 843 079 SEK för motsvarande period föregående år. Avseende
koncernens rörelseresultat uppgick det till 1 066 397 SEK för första kvartalet 2010, vilket kan jämföras
med 363 952 SEK för första kvartalet 2009.

Soliditet
Samtliga bilar i Mabi-koncernen bokas upp i som materiella tillgångar (inventarier och bilar) i
balansräkningen och är aktiverade för att Bolaget skall ha möjlighet att göra överavskrivningar. På
grund av detta blir balansomslutningen hög i förhållande till det egna kapitalet och därav blir soliditeten
låg. Samtliga bilar i Mabi-koncernen har återköpsavtal där generalagenten garanterar restvärdet, vilket
innebär att det finns täckning för kortfristiga skulder (skulder till kreditinstitut). Per den 31 december
2007 uppgick koncernens soliditet till 3,3 procent. Per den 31 december 2008 uppgick koncernens
soliditet till 2,4 procent, en förändring som främst var hänförlig till att obeskattade reserver löstes upp i
Mabi Hyrbilar AB för räkenskapsåret 2008. Per den 31 december 2009 uppgick koncernens soliditet till
2,8 procent, en förbättring som var hänförlig till ett förbättrat resultat under 2009. Även per den 31
mars 2010 uppgick koncernens soliditet till 2,8 procent.

Finansiella resurser och finansiell struktur samt rörelsekapital
Mabi-koncernen har samarbeten med finansbolag och banker med långa kreditramar. Lånen på
bilarna löper enligt återköpsavtal som generellt ligger mellan 9-12 månader. Därefter byts bilarna ut.
Lånebehovet styrs av antal bilar som skall köpas in till den planerade verksamheten. Inga övriga
krediter finns i Mabi-koncernen. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning
tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen
av detta memorandum.

Kassaflöde
Under det förkortade räkenskapsåret 2007 (6 månader) uppgick koncernens kassaflöde från den
löpande verksamheten till 23 787 319 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-47 873 444 SEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 30 474 984 SEK. Härav
uppgick räkenskapsårets förändring av likvida medel till 6 388 859 SEK och koncernens likvida medel
uppgick vid räkenskapsårets utgång till 15 692 934 SEK.
Under räkenskapsåret 2008 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till
8 173 628 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9 283 499 SEK och
kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 995 247 SEK. Härav uppgick
räkenskapsårets förändring av likvida medel till -4 105 118 SEK och koncernens likvida medel uppgick
vid räkenskapsårets utgång till 11 587 816 SEK.
Under räkenskapsåret 2009 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till
43 591 441 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -42 222 578 SEK och
kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 7 532 183 SEK. Härav uppgick
räkenskapsårets förändring av likvida medel till 8 901 046 SEK och koncernens likvida medel uppgick
vid räkenskapsårets utgång till 20 488 862 SEK.
Under första kvartalet 2010 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till
19 228 403 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -18 742 381 SEK och
kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 726 860 SEK. Härav uppgick periodens
förändring av likvida medel till 3 212 882 SEK och koncernens likvida medel uppgick vid periodens
utgång till 23 701 744 SEK.
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Begränsning i användandet av kapital
Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar
2007 (6 månader)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar:
Investeringar i materiella anläggningstillgångar:
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar:
Summa investeringar:

0 SEK
155 562 405 SEK
0 SEK
155 562 405 SEK

Investeringar har finansierats genom avbetalningsfinansiering där varje bil har ett enskilt kontrakt med
återköpsavtal.
2008 (12 månader)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar:
Investeringar i materiella anläggningstillgångar:
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar:
Summa investeringar:

2 973 075 SEK
267 157 792SEK
0 SEK
270 130 867 SEK

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har finansierats genom avbetalningsfinansiering där
varje bil har ett enskilt kontrakt med återköpsavtal. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
har betalats ur egen kassa.
2009 (12 månader)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar:
Investeringar i materiella anläggningstillgångar:
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar:
Summa investeringar:

1 380 475 SEK
278 055 098 SEK
0 SEK
279 435 573 SEK

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har finansierats genom avbetalningsfinansiering där
varje bil har ett enskilt kontrakt med återköpsavtal. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
har betalats ur egen kassa.
2010 (3 månader)
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar:
Investeringar i materiella anläggningstillgångar:
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar:
Summa investeringar:

185 565 SEK
77 398 399 SEK
0 SEK
77 583 964 SEK

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har finansierats genom avbetalningsfinansiering där
varje bil har ett enskilt kontrakt med återköpsavtal. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
har betalats ur egen kassa.
Pågående och framtida beslutade investeringar
Utöver framtida löpande investeringar i koncernens fordonsbestånd har Mabi-koncernen inga
väsentliga pågående investeringar eller framtida investeringar som ledningen redan har gjort klara
åtaganden om.
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Materiella anläggningstillgångar
Koncernens materiella anläggningstillgångar består av vagnparken i Mabi Hyrbilar AB. Bilarna är
ställda som säkerheter för belåningen med kreditspärr i Transportstyrelsens register. Per den 31 mars
2010 uppgick koncernens materiella anläggningstillgångar till 224 156 592 SEK. Ställda säkerheter för
vagnparken uppgick per den 31 mars 2010 till 211 234 398 SEK.

Väsentliga förändringar
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende koncernens finansiella ställning eller
ställning på marknaden sedan den 31 mars 2010.

Nyckeltal *

Omsättning (SEK)
Rörelseresultat (SEK)
Resultat efter finansiella poster (SEK)
Resultatmarginal (%)
Justerat eget kapital (SEK)
Balansomslutning (SEK)
Soliditet (%)
Utdelning (SEK)

2010-01-01
-2010-03-31
3 mån
23 703 151
1 066 397
-183 643
-0,8
8 243 562
291 890 767
2,8
0

2009-01-01
-2009-03-31
3 mån
21 843 079
363 952
-1 679 753
-7,7
N/A
N/A
N/A
0

2009-01-01
2009-12-31
12 mån
97 512 101
7 255 019
1 008 361
1,0
8 427 206
299 268 930
2,8
0

2008-01-01
2008-12-31
12 mån
105 174 301
11 480 289
-3 386 395
-3,2
6 957 736
287 242 241
2,4
0

2007-07-01
2007-12-31
6 mån
56 838 696
10 957 900
4 758 530
8,4
9 403 823
288 780 893
3,3
0

* Nyckeltalstabellen är ej granskad av Bolagets revisor.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultatmarginal:
Soliditet:
Justerat eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / omsättning.
Justerat eget kapital / balansomslutning.
Eget kapital + 73,7 procent av obeskattade reserver.

Tidpunkter för ekonomisk information
Innevarande räkenskapsår:
Halvårsrapport 2010:
Delårsrapport, januari - september 2010:
Bokslutskommuniké för 2010:

2010-01-01 – 2010-12-31
2010-08-24
2010-11-23
2011-02-22

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar införlivats i
memorandumet (se nedan). Den fullständiga historiska finansiella informationen har granskats av
Bolagets revisor. Mabi Rents årsredovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet.
Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Roslagsgatan 31, 113 55
Stockholm) och hemsida (www.mabirent.se).
Införlivas via hänvisning
Årsredovisning 2007 Mabi Rent AB (publ)
Årsredovisning 2008 Mabi Rent AB (publ)
Årsredovisning 2009 Mabi Rent AB (publ)
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Mabi-koncernen. Det är därför av
stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av koncernens tillväxtmöjligheter. Andra risker är
förenade med den aktie som genom detta memorandum tas upp till handel på AktieTorget. Nedan
beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i
memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolaget
Finansiella risker
Koncernens främsta riskexponering finns via dotterbolaget Mabi Hyrbilar AB. Mabi Hyrbilar AB är som
nettolåntagare utsatt för finansiella risker i form av finansieringsrisk och ränterisk. Med
finansieringsrisk avses risken att Mabi Hyrbilar AB inte kan tillgodose behovet av främmande kapital
vid inköp av bilar. För att säkerställa detta behov, återinvesteras vinster i verksamheten i syfte att
stärka balansräkningen, samt att upplåningen sprids bland flera finansiärer. Ränterisk förekommer då
stora förändringar sker i kort finansiering som först kan tas ut i kundledet på lång sikt. Mabi Hyrbilar
AB arbetar med flexibla finansieringslösningar och aktiv avtalshantering för att minska dessa risker.
Prisrisk
Mabi Hyrbilar AB:s verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch där snabba förändringar i pris till
avtalskunder kan ske innan kostnaderna kan anpassas. Mabi Hyrbilar AB är hela tiden aktiv och
engagerad i branschens utveckling i syfte att minska denna risk. Det finns en risk att ökad konkurrens
eller andra prispåverkande faktorer negativt kan komma att påverka Mabi-koncernens intäkter och
resultat.
Humankapitalrisk
Framtida framgångar beror till stor del på att behålla, rekrytera och utveckla kvalificerad personal och
franchisetagare. Mabi Hyrbilar AB arbetar aktivt med att fortsätta vara ett attraktivt biluthyrningsföretag
och med framgång hantera humankapitalet, men det finns en risk att kvalificerad personal kan komma
att lämna Mabi-koncernen samt att koncernen kan komma att misslyckas med att rekrytera och
utveckla personal.
Risk avseende rörelsekapital
Mabi-koncernen har i dagsläget inget behov av rörelsekapital. Det finns dock inga garantier för att
rörelsekapitalbehov inte kommer att uppkomma i framtiden. Det kan således inte uteslutas att Bolaget
i framtiden kan behöva anskaffa rörelsekapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt
rörelsekapital kan anskaffas.
Risk avseende konkurrenter
De största konkurrenterna är enligt styrelsens bedömning AVIS Biluthyrning, Europcar, Hertz
Biluthyrning, Sixt Biluthyrning samt Statoil och OKQ8. Noterbart är att det på olika orter finns lokala
aktörer som kan utgöra betydande konkurrenter på sin respektive lokala marknad. En omfattande
satsning från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning för Mabi-koncernen och
nya konkurrenter kan komma att tillkomma. Vidare kan företag som i dagsläget arbetar med
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Mabi-koncernens verksamhetsområde.
Ökad konkurrens kan i framtiden innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Mabikoncernen.
Risk med konjunkturutveckling samt valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Mabikoncernens framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka
står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan framgent komma att inflyta i
internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.
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Politisk risk
Mabi Rent är i dagsläget – via dotterbolag – verksamt i Sverige. På sikt finns dock möjlighet till
etablering i andra länder. Risker kan då uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar,
växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Mabi-koncernen kan också komma att påverkas av
politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i de länder där verksamhet bedrivs eller kommer att
bedrivas. Ovanstående kan komma att medföra negativa konsekvenser för Mabi-koncernens
verksamhet och resultat.
Tillväxtrisk
Mabi Rent planerar för fortsatt marknadstillväxt. Bolagets plan är att ytterligare öka koncernens
marknadstäckning i Sverige, bland annat genom etablering av ytterligare uthyrningskontor och
breddning av kundbasen. På sikt finns även möjlighet till etablering i andra länder. Etablering i nya
regioner och eventuellt även länder kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare
kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Den planerade tillväxten kan även
komma att innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre
lyckosamt integreringsarbete kan då negativt komma att påverka Mabi-koncernen.

Aktien
Intresse- och likviditetsrisk
Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken
handel och vilket intresse som Mabi Rents aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte
utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.
Risk vid försäljning från större aktieägare
I det fall en eller flera större aktieägare avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget kan aktiekursen
komma att påverkas negativt, vilket då kan komma att försämra möjligheterna för övriga aktieägare att
sälja aktier på tillfredsställande prisnivåer.
Risk avseende kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på
AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och
behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan
påverka Bolagets aktiekurs negativt.
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BOLAGSORDNING
§ 1

Firma

Bolagets firma är Mabi Rent AB (publ).
§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3

Verksamhet

Bolaget ska bedriva uthyrning av transportmedel och tillhandahålla kringliggande förvaltningstjänster och
som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet,
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
§ 5

Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.
§ 6

Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess
årsstämman har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 7

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
och i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring
av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
§ 8

Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman 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 protokolljusterare

5)

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
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7)

Beslut
a)om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c)

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8)

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9)

Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10)

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstiberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 9

Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.
§ 10

Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget
före klockan 16.00 senast den dag, som anges, i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet
biträden får högst vara två.
§ 11

Avstämningsförbehåll

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

_____________________________________
Antagen 2008-04-15
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SKATTEFRÅGOR
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning
kan aktualiseras av handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och juridiska
personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som
allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av handelsbolag.
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes
specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras.
Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som
kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital.
Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att
förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall
medges avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år
som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt
på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av
underskott upp till 100 000 SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska
marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer
hemmahörande i Sverige.

Juridiska personer
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet,
med en statlig inkomstskatt om 26,3 %. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas
som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra
delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år.
Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för
näringsbetingade andelar.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från en svensk juridisk
person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade
aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av
Euroclear Sweden AB vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för
skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i
Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i
Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av
teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid
avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett
eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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Mabi Rent AB (publ)
Kontorsadress:
Postadress:
Telefonnummer:
Hemsida:

Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm
Box 6565, 113 83 Stockholm
08-566 420 71
www.mabirent.se
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