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Prospektet är giltigt i upp till tolv månader från datumet för god-
kännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet
i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga 
felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången
av Prospektets giltighetstid. Fortnox kommer endast att upprätta 
tillägg till Prospektet när det krävs enligt bestämmelserna i
Prospektförordningen.



Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning 
av upptagande till handel av aktierna i Fortnox AB (publ), org.
nr 556469-6291, på Nasdaq Stockholm (”Upptagandet”). Med 
”Fortnox” eller ”Bolaget” avses i detta Prospekt, beroende på 
sammanhang, Fortnox AB (publ), den koncern vari Bolaget 
är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i koncernen. 
Med ”Koncernen” avses i detta Prospekt den koncern i vilken 
Fortnox AB (publ) är moderbolag. För definitioner av vissa 
andra termer som används i detta Prospekt, se avsnittet 
”Definitioner”.

Prospektet har upprättats i enlighet med reglerna i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Pro-
spektförordningen”). Prospektet har godkänts och registre-
rats av Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt 
Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgif-
terna är fullständiga eller korrekta.  

Prospektet har upprättats med anledning av Upptagandet 
och innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på 
annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument 
i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. 
Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Fortnox har 
registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities 
Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller 
annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, ut-
nyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras 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 
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen 
i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepap-
pren har varken godkänts eller underkänts av amerikanska 
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Prospektet. Eventuella påståenden om motsatsen utgör ett brott 
i USA.
Tvist med anledning av Upptagandet, Prospektet eller andra 
legala frågor i samband därmed ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt med tillämpning av svensk lag utan hänsyn till dess 
lagvalsprinciper. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
En investering i Bolagets värdepapper är förenad med vissa 
risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett 
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning 
av Bolaget och Koncernen, inklusive föreliggande sakförhållan-
den och risker. Varken offentliggörandet eller distributionen 
av Prospektet ska under några omständigheter anses innebära 
att information i Prospektet är korrekt och gällande vid någon 
annan tidpunkt än per dagen för Prospektet, eller att det inte 
har förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet efter 
nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informa-
tionen i Prospektet under perioden efter det att Prospektet har 
godkänts av Finansinspektionen men före Upptagandet kommer 
sådana förändringar att offentliggöras i den utsträckning det 
krävs enligt tillämplig lag. 
Ingen person är eller har gjorts behörig att för Bolagets räkning 
ge någon information eller lämna någon utfästelse eller garanti 
i samband med Upptagandet annat än vad som anges i Prospek-
tet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalan-
den inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte 
för sådan information eller sådana uttalanden. 
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Framåtriktad information samt bransch- och marknadsinformation

Vissa siffror och procenttal som anges i Prospektet har avrun-
dats och summerar därmed inte alltid korrekt. Utöver vad som 
uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats 

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som åter-
speglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finan-
siella och operationella resultat. Ord som ”avser”, ”kommer”, 
”bedömer”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra 
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende 
framtida utveckling eller trender, och som inte är baserade på 
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtrik-
tad information är till sin natur förenad med såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig 
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad informa-
tion utgör inte någon garanti vad avser framtida resultat eller 
utveckling, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja 
sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Bolagets faktiska verksamhets-
resultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtrikta-
de uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som 
beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

eller reviderats av Bolagets revisorer. Alla finansiella belopp ang-
es i svenska kronor (”kr” eller ”kronor”) om inget annat anges 
och med ”M” avses miljoner. 

Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast per dagen 
för Prospektet. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentlig-
göra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalan-
den till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt 
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hän-
förlig till Fortnox verksamhet och den marknad Bolaget är verk-
sam på. Om inte annat anges är sådan information baserad på 
Bolagets analys av flera olika källor. Bolaget har korrekt återgivit 
sådan tredjepartsinformation och, såvitt Bolagets styrelse känner 
till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje 
part, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle kunna göra 
den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolaget 
har emellertid inte självständigt verifierat korrektheten eller full-
ständigheten av någon tredjepartsinformation och Bolaget kan 
därför inte garantera dess korrekthet eller fullständighet. 
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Sista dag för handel på Nordic SME:                                         12 april 2022

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm:                       13 april 2022

Innehåll

Preliminär tidplan

Kortnamn (ticker) på Nordic SME:                                                    FNOX

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm:                                                 FNOX

ISIN-kod:                                                                                               SE0017161243

Delårsrapport för perioden 1 jan – 31 mar 2022                     28 april 2022

Delårsrapport för perioden 1 jan – 30 jun 2022                19 augusti 2022

Delårsrapport för perioden 1 jan – 30 sep 2022              26 oktober 2022

Information om aktien

Finansiell kalender



Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om 
att investera i värdepappren bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från inves-
terarens sida. Varje beslut om att investera i värdepappren medför risk och en investerare 
kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan väcks i domstol angående 
informationen i Prospektet kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli 
tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfaran-
dena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfatt-
ningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, 
felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans 
med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de 
överväger att investera i sådana värdepapper.

Registrerad firma:                      Fortnox AB (publ)

Org.nr:                                         556469-6291

LEI-kod:                                       549300MSNMHPC3O60W78

Besöksadress:                             Bollgatan 3 B, 352 46, Växjö

Postadress:                                  Box 427, 351 06, Växjö

Kortnamn (ticker):                     FNOX

ISIN-kod aktie:                           SE0017161243

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. 
Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm. Postadress är 
Box 7821, 103 97 Stockholm. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och 
webbplats www.fi.se. 

31 mars 2022

Inledning och 
varningar

Inledning och varningar

Emittenten

Behörig myndighet

Datum för 
godkännande av 

prospektet

Sammanfattning
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Fortnox AB (publ), org.nr. 556469-6291. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat 
i Sverige med säte i Växjö. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300MSNMHPC3O60W78. 

Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och försäljning 
av system och applikationer, bland annat avseende bokförings- och administrativa system 
och tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksam-
het.

 
Nedan återges en sammanfattning av Bolagets ägarstruktur per den 28 februari 2022 och 
därefter kända förändringar. Det finns såvitt Bolagets styrelse känner till inget direkt eller 
indirekt ägande som kan leda till förändrad kontroll av Bolaget.

Aktieägare                                      Antal aktier     Andel av aktiekapital och röster (%)
First Kraft AB 1                                    125 780 710    20,6

State Street Bank and Trust Co, W9  47 188 211    7,7

Swedbank Robur Fonder                     39 086 333    6,4

Övriga aktieägare                     397 689 446    65,2

Totalt                                                      609 744 700    100

 
Bolagets styrelse består av Olof Hallrup (styrelseordförande), Anna Frick, Magnus Gudéhn, 
Per Bertland och Lena Glader.

Bolagets ledande befattningshavare består av Tommy Eklund (verkställande direktör), 
Roger Hartelius (Vice VD och CFO), Johan Lundgren (COO / Affärsområdeschef Firman), 
Camilla Skoog (Affärsområdeschef Byrån), Jesper Svensson (Affärsområdeschef Entrepre-
nören), Michael Hansen (Affärsområdeschef Pengar), Ola Bergqvist (Affärsområdeschef 
Företagande) och Anna Bergius (Affärsområdeschef Marknadsplatsen).

Fortnox revisor är KPMG AB med huvudansvarig revisor Dan Beitner.

Information om
emittenten

Nyckelinformation om emittenten 

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittentens 
huvudsakliga 

verksamhet

Emittentens större 
aktieägare

Viktigaste 
administrerande 

direktörer

Revisor
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 1First Kraft AB kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Olof Hallrup.



Utvalda resultaträkningsposter  

                                                                                                      Enligt IFRS

Mkr                                                                                    2021 (Reviderat)        2020 (Reviderat)

Nettoomsättning                                                                 932,0                        693,7

Rörelseresultat                                                                 314,7                        265,4

Årets resultat                                                                 241,1                        205,4

Utvalda balansräkningsposter

                                                                                                        Enligt IFRS

Mkr                                                                                    2021 (Reviderat)        2020 (Reviderat)

Summa tillgångar                                                 1 971,2                        931,4

Summa eget kapital                                                 981,7                        469,3

Utvalda kassaflödesposter

                                                                                                        Enligt IFRS

Mkr                                                                                    2021 (Reviderat)        2020 (Reviderat)

Kassaflöde från den löpande verksamheten                 316,4                        273,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten                 -477,4                        -95,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                 121,7                        -32,2

Finansiell 
nyckelinformation

i sammandrag

 

Finansiell nyckelinformation för emittenten

 

Specifika nyckelrisker för emittenten

Huvudsakliga risker relaterade till Fortnox och dess verksamhet består av:

• Då Fortnox tillhandahåller en digital plattform samt att en stor del av det svenska 
näringslivet har kopplingar till Bolagets plattform och att stora finansiella flöden  
passerar Bolagets plattform är Fortnox särskilt exponerat för risker kopplade till 
cyberattacker, insiderattacker och bedrägerier. 

• Fortnox är till stor del beroende av dess egenutvecklade digitala plattforms tillgäng-
lighet och funktion vilket ställer höga krav på programvara, tekniska system och 
infrastruktur innebärande att Bolagets verksamhet är känslig för skador, störningar 
och avbrott på grund av olika händelser som i vissa fall kan vara bortom Bolagets 
kontroll. 

• Fortnox verkar på konkurrensutsatta marknader med risk för konkurrens från större 
och mer effektiva bolag som exempelvis är kapabla att nyttja teknologi som inte är 
tillgänglig för Bolaget eller vore för dyr att förvärva eller utveckla, samt med risk för 
att förlora marknadsandelar om Bolaget misslyckas att möta kundernas förväntan 
vid tjänsteutvecklingen eller ett utvecklat tjänsteutbud från Bolagets konkurrenter.

• Fortnox verksamhet är i stor utsträckning beroende av den erfarenhet, kompetens 
och kunskap som besitts av nuvarande och framtida nyckelpersoner.

• Fortnox har immateriella tillgångar i form av goodwill, främst hänförliga till bolags-

förvärv, samt aktiverade kostnader för utveckling av Bolagets plattform som kan 
komma att bli föremål för nedskrivningar. 

• Fortnox kan komma att drabbas av kreditförluster hänförliga till kundfordringar, 
utlåning, fordringar fakturabelåning och fordringar fakturaköp.

Väsentliga risk-
faktorer specifika

för emittenten
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• Fortnox kan i framtiden ha behov av att ta upp extern finansiering och tillgången på 
sådana finansieringskällor kan på grund av exempelvis omständigheter på den finan-
siella marknaden begränsas eller ske på mindre fördelaktiga villkor.

• Fortnox behandlar personuppgifter i relativt stor utsträckning och har leverantörer 
som överför personuppgifter utanför EU/EES i förhållande till vilka det krävs kom-
plexa bedömningar av överföringen av personuppgifter, vilket innebär en risk för att 
Bolaget kan komma att brista i efterlevnaden av GDPR.

Väsentliga risk-
faktorer specifika

för emittenten

Om värdepapperen

Totalt antal aktier i 
Bolaget 

Per dagen för Prospektet finns ett aktieslag i Bolaget. ISIN-koden för Bolagets aktie är 
SE0017161243.

Per dagen för Prospektet uppgår Fortnox registrerade aktiekapital till 1 219 489,40 kronor, 
fördelat på 609 744 700 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,002 kronor. Samtliga 
aktier är fullt inbetalda.

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma och varje aktie-
ägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget 
emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller kvitt-
ningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepap-
per i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Samtliga aktier i Bolaget 
ger lika rätt till utdelning och till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens 
(2005:551) regler om utdelning och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Samtliga 
aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstäm-
ningsdag som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning. Rättigheterna som 
är förknippade med aktier utgivna av Bolaget kan endast ändras i enlighet med vad som 
framgår av aktiebolagslagen (2005:551).
 

Det finns inga inskränkningar i den fria överlåtbarheten för Bolagets aktier.

Fortnox strävar efter att ge långsiktig stabil utdelning till sina aktieägare. När rörelsens 
kassaflöde långsiktigt överstiger vad Bolaget kan investera i lönsam expansion, och under 
förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktie-
ägarna. Fortnox har som långsiktig målsättning att dela ut 30–50 procent av Koncernens 
resultat efter skatt.

Nyckelinformation om värdepapperen 

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Rättigheter som 
sammanhänger med 

värdepapperen

Aktiernas
överlåtbarhet

Utdelningspolicy

Bolagets aktier är per dagen för Prospektet föremål för handel på Nordic Growth Mar-
ket, Nordic SME. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 29 mars 2022 beslutat att 
Fortnox uppfyller kraven för att Bolagets aktier ska kunna tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholms huvudlista, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt 
godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stock-
holms huvudlista förväntas bli den 13 april 2022.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande
till handel
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Huvudsakliga risker relaterade till Fortnox värdepapper består av:

• Fortnox värdepapper kan komma att påverkas av tidvis betydande kursfluktuationer 
beroende på en rad olika faktorer, innebärande att värdet på en investering i Bolagets 
aktie kan öka såväl som minska.

Väsentliga riskfak-
torer specifika för 

värdepapperen

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Allmänt

Förväntad tidplan för 
upptagande till handel 
på Nasdaq Stockholm

Kostnader för 
upptagande till handel

Prospektet avser upptagande till handel av aktier i Fortnox AB (publ) på Nasdaq Stockholm 
och innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller 
andra värdepapper i Fortnox.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 29 mars 2022 beslutat att Fortnox uppfyller 
kraven för att Bolagets aktier ska kunna tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvud-
lista, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och 
registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli 
den 13 april 2022.

Bolagets kostnader i samband med Upptagandet förväntas uppgå till cirka 6 Mkr. Sådana 
kostnader är framförallt hänförliga till kostnader för revisorer, rådgivare samt noterings-
kostnader till Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen. Bolaget kommer inte att erhålla 
några intäkter i samband med Upptagandet.

Styrelsen anser att upptagandet av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och 
viktigt steg i Bolagets utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om Bolaget 
och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer. 
Bolaget har varit noterat på NGM Nordic SME sedan 2007, men styrelsen bedömer att 
noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka likviditeten i aktien, öka förutsättningar-
na för att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och 
internationella kapitalmarknaderna, vilket i sin tur bedöms vara värdeskapande för Bola-
gets aktieägare samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa anledningar 
har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq Stockholm.

Cirio Advokatbyrå AB är Fortnox legala rådgivare i samband med noteringen av Bolagets 
aktier på Nasdaq Stockholm. Cirio Advokatbyrå AB tillhandahåller från tid till annan även 
andra legala tjänster åt Fortnox för vilka de erhållit och kan komma att erhålla ersättning. 
Cirio Advokatbyrå AB har inte något väsentligt motstående intresse i Upptagandet och 
kommer erhålla sedvanlig ersättning för sin rådgivning. 

Nyckelinformation om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm 

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Motiv till Upptagandet

Intressekonflikter

Varför upprättas detta prospekt?
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Riskfaktorer

Nedan beskrivs, utan anspråk på att vara uttömmande, riskfaktorer hänförliga till Bolagets verksamhet, bransch 
och marknader, legala risker, finansiella risker samt risker relaterade till aktien som bedöms vara av väsent-
lig betydelse. Bolaget har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att en 
viss händelse inträffar och omfattningen av de förväntade negativa effekterna om händelsen inträffar, vilket 
resulterat i en bedömning om hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen i det 
fall risken realiseras med graderingen på en skala om ”låg”, ”medelhög” och ”hög”. Denna bedömning är baserad 
på styrelsens erfarenhet och uppfattning. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per 
dagen för Prospektet. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kate-
gori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) är de riskfaktorer som anges nedan begränsade 
till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut.

Risker relaterade till verksamhet och marknad

Cyberattacker och andra externa hot
Då en stor del av det svenska näringslivet på ett eller annat sätt har kopplingar till Bolagets plattform samt 
att stora finansiella flöden dagligen passerar Bolagets plattform så är Bolaget särskilt exponerat för risker 
kopplade till cyberattacker, insiderattacker och bedrägerier. Brist i, eller kringgående av, Bolagets data- och 
cybersäkerhetsåtgärder, kan resultera i ett intrång och/eller en förlust. Sådana förluster kan föranledas av 
bland annat DDoS-attacker (d.v.s. överbelastningsattack), virus, spionprogram eller annan obehörig åt-
komst till, eller skada på, Bolagets system eller data (innefattande konfidentiell eller proprietär information 
om Bolaget och kunder som använder Bolagets produkter och tjänster). De tekniker som används för att 
bereda sig obehörig åtkomst till, eller sabotera system och data förändras ständigt, blir allt mer sofistikerade 
och kanske inte är kända förrän de används mot Bolaget eller dess leverantörer. Bolaget kan vara oförmö-
get att förutse sådana incidenter, eller inte ha vidtagit adekvata förebyggande åtgärder (inklusive sådana 
som hade kunnat möjliggöra återhämtning från en sådan incident). Om Bolagets samarbetspartners inte 
vidtagit adekvata förebyggande åtgärder kan det även exponera Bolaget för motsvarande risker. Om någon 
av ovan risker skulle realiseras och inte, helt eller delvis, skulle täckas av Bolagets försäkring kan det få 
negativa effekter på Bolagets verksamhet, kostnader, utveckling och rykte. 

Bolaget bedömer risknivån som hög.
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Systemrisker kopplade till Bolagets plattform
Bolagets egenutvecklade digitala plattform utgör kärnan i dess verksamhet, vilket innebär att Fortnox 
framgång i stor utsträckning är beroende av sömlösa processer och plattformens tillgänglighet samt funk-
tion. Det ställer således höga krav på programvara, tekniska system och infrastruktur för att Bolaget ska 
kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster. Bolagets verksamhet och system är känsliga för skador, 
störningar och avbrott på grund av olika händelser, varav vissa bortom Bolagets kontroll, såsom brand, 
översvämning eller andra naturkatastrofer, strömavbrott, nätverksbrott, olämpligt eller försumligt agerande 
från leverantörer eller obehörig fysisk eller elektronisk åtkomst och olika överträdelser av systemintegritet. 
Modifikationer eller uppdateringar av IT-system, inklusive de som tillhandahålls av leverantörer, kan resul-
tera i störningar av Bolagets verksamhet. Otillräckliga skyddssystem, tekniska fel, bedrägerier eller externa 
händelser som orsakar störningar eller avbrott i verksamheten kan bland annat resultera i förlust av data. 
Att ersätta eller försöka återfå en större mängd förlorad kund- och övrig data samt data som Bolagets kun-
der förlorat skulle kunna vara kostsamt och tidskrävande, och en sådan förlust skulle kunna skada Bolagets 
rykte samt leda till ersättningskrav från Bolagets kunder. Vidare kan sådana störningar även leda till att 
data blir felaktig eller att felaktig data skapas av Bolaget, vilket kan få stora konsekvenser för Bolagets kun-
der som kan innebära betydande kostnader för Bolaget att åtgärda samt till att betydande kostnadsanspråk 
framställs mot Bolaget. Störningar och problem med Bolagets system kan få negativa effekter på Bolagets 
kostnader, rykte, varumärke och resultat. 

Bolaget bedömer risknivån som medel.

Konkurrens
De marknader som Fortnox är aktiva inom är konkurrensutsatta. Det finns en risk att Bolaget inte kan 
möta konkurrens från stora och mer effektiva bolag med betydligt större finansiella, tekniska och mark-
nadsföringsresurser, inklusive från nya aktörer som för närvarande inte är verksamma, eller endast är 
verksamma i begränsad utsträckning i Sverige eller på de marknader Bolaget är aktiva på. Det är Bolagets 
bedömning att Bolaget tillhandahåller en unik plattform. Majoriteten av de tjänster som tillhandahålls via 
plattformen av Bolaget och externa leverantörer är dock sådana tjänster och produkter som normalt har 
ett stort antal konkurrenter som tillhandahåller motsvarande tjänster och produkter. Konkurrensen för de 
enskilda tjänster och produkter som tillhandahålls är således relativt omfattande. Bolaget är vidare själv 
konkurrent till vissa av de tjänster och produkter som externa leverantörer tillhandahåller via plattformen. 
Det finns således en risk att Bolaget kommer att möta betydande konkurrens för de individuella tjänster 
och produkter som tillhandahålls samt från konkurrenter som är aktiva på eventuella nya marknader som 
Bolaget kan komma att expandera till. Det finns även en risk att nya konkurrenter tillkommer på befintliga 
marknader som är kapabla att erbjuda mer effektiva lösningar genom att t.ex. nyttja ny AI-teknologi som 
inte är tillgänglig för Bolaget eller som vore för kostsam att förvärva eller utveckla för Bolaget. 

Bolaget adderar löpande nya produkter och tjänster till plattformen för att möta kundernas efterfrågan och 
för att stärka Bolagets produktutbud. Om Bolaget misslyckas med att utveckla, förvärva eller ingå samarbe-
ten för att addera nya produkter och tjänster till plattformen för att möta kundernas efterfrågan, finns det 
en risk att Bolaget kommer att förlora marknadsandelar och kunder till konkurrenter samt att kostnader 
och tid förbrukats förgäves. En nyckelfaktor för plattformens konkurrenskraft är vidare dess användarvän-
lighet. Om Bolagets utveckling av plattformen leder till försämrad användarvänlighet eller om konkurren-
ter utvecklar liknande produkter eller tjänster som är mer användarvänliga eller lättillgängliga kan det få 
negativa konsekvenser för Bolagets konkurrenskraft. Om någon av ovan risker skulle realiseras kan det få 
negativ effekt på Bolagets verksamhet, tillväxt, kostnader och intäkter.

Bolaget bedömer risknivån som medel.
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Beroende av nyckelpersoner
Bolagets verksamhet är i stor utsträckning beroende av den erfarenhet, kompetens och kunskap som finns 
hos de nyckelpersoner som utvecklar och implementerar Fortnox strategi och verksamhet. I samband med 
bolagsförvärv kan Bolaget även vara beroende av den erfarenhet, kompetens och kunskap som finns hos 
grundare och nyckelpersoner i de förvärvade bolagen, vilket innebär att det är viktigt att de kvarstår inom 
Koncernen efter genomförda förvärv. Sådana nyckelpersoner är vidare viktiga för Bolagets förmåga att att-
rahera och behålla kunder, affärer och personal. Förlusten av ett större antal nyckelpersoner, eller oförmå-
gan att rekrytera erfarna, kvalificerade och utbildade personer efter behov kan orsaka störningar i Bolagets 
verksamhet, vilket skulle kunna innebära en negativ påverkan på Fortnox utveckling och tillväxt och i sin 
tur på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer risknivån som medel.

Marknadsförhållanden, tillväxt och fortsatt lönsamhet
Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster kan påverkas av förändringar i det makroekonomiska läget, 
såsom tillväxt, allmän konjunktur, osäkerhet i världsekonomin, pandemier och förändringar i kundbete-
ende. Sådana makroekonomiska faktorer kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets kundinflöde, 
möjlighet att behålla befintliga kunder samt intjäningen på befintliga tjänster om exempelvis antalet faktu-
ror som skickas skulle minska. Bolagets framtida intjäning enligt befintlig strategi är beroende av Bolagets 
förmåga att öka antalet kunder på den begränsade geografiska marknaden som Bolaget för tillfället är 
aktiv på. Den framtida intjäningen är även beroende av att Bolaget lyckas skapa efterfrågan för ytterligare 
produkter och tjänster för redan befintliga kunder. Försämrade makroekonomiska faktorer kan medföra 
svårigheter att erhålla nya kunder samt att merförsäljning till befintliga kunder försvåras. Ogynnsamma 
förhållanden på marknaden kan även påverka Bolagets möjligheter att växa genom förvärv. Om någon av 
ovan risker skulle realiseras kan det få negativ effekt på Bolagets verksamhet, tillväxt och intäkter.

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Varumärke och rykte
Bolagets varumärke har en stark inarbetad position i Sverige sedan många år. Bolaget är ett nav i svenskt
företagande med fler än 400 000 kunder, där Bolagets verksamhetsområden präglas av ett stort behov av
stabilitet och pålitlighet. Bolagets framgångar är beroende av dess förmåga och ansträngningar att bevara 
och förbättra sitt varumärke samt plattformens rykte. Givet hur viktigt det är att marknaden uppfattar 
Bolaget och Bolagets plattform som stabil och pålitlig, så finns det en risk att dess framtida framgångar 
försämras om Fortnox misslyckas med att bygga och upprätthålla denna uppfattning gällande Bolaget och 
dess plattform. Det finns vidare en risk att åtgärder som vidtas för att bevara och förbättra detta rykte och 
varumärke misslyckas eller skadas genom åtgärd från utomstående som påverkar Bolaget negativt. Vidare 
är samarbetsavtalen gällande bokföringstjänsten med samtliga större redovisningsbyråer i Sverige viktiga 
för trovärdigheten för Bolaget och dess plattform. Om Bolaget skulle förlora flera av dessa samarbeten 
eller misslyckas med att bevara och förbättra sitt och plattformens rykte och varumärken kan det försämra 
Bolagets möjligheter att bevara och utvidga sin kundbas, vilket kan ha negativ effekt på Bolagets utveckling, 
tillväxt, intäkter och verksamhet. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Beroende av tjänster, licenser och avtal med leverantörer samt automatiserad 
kommunikation med myndigheter och andra företag
Bolaget använder, utöver sin egenutvecklade plattform, system och lösningar som tillhandahålls av leve-
rantörer för att bedriva verksamheten och kunna erbjuda tjänsterna till sina kunder. Bolaget är till exempel 
beroende av system, tjänster och lösningar från leverantörer relaterat till bland annat banktjänster, veri-
fieringstjänster och hostingleverantörer. Om någon av dessa leverantörer skulle brista i tillhandahållandet 
eller utförandet av sina tjänster skulle det bland annat kunna leda till att Bolaget inte kan erbjuda sina 
tjänster eller att mer eller mindre kritiska funktioner på plattformen inte längre är tillgängliga. Använd-
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ningen av leverantörer utsätter även Bolaget för ryktesrisker om leverantörerna misslyckas med att tillhan-
dahålla sina tjänster eller bryter mot tillämpliga lagar och regler. Bolagets plattform är även utvecklad för 
att kommunicera direkt med exempelvis banker och myndigheter i syfte att inhämta och lämna informa-
tion som är kritisk för plattformens fulla funktionalitet. Kommunikationen med dessa aktörer är till stor 
del automatiserad och kräver fungerande kopplingar till respektive aktör. Om dessa kopplingar tas bort 
eller ändras kan det innebära att Bolagets integrationer upphör att fungera helt eller delvis, vilket kan göra 
att väsentliga delar av Bolagets tjänster kan upphöra att fungera. Om Bolagets plattform inte kan utvecklas 
för att återupprätta sådana kopplingar kan det påverka plattformens funktionalitet och Bolagets möjlighet 
att tillhandahålla sina tjänster, vilket kan medföra en negativ inverkan på Bolagets intäkter, kostnader och 
tillväxt. Störningar och problem som påverkar tjänsterna som Bolaget tillhandahåller kan få negativa effek-
ter på Bolagets kostnader, resultat, rykte och varumärke. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Risker relaterade till fortsatt expansion genom förvärv
Fortnox arbetar utifrån en aktiv förvärvsstrategi och det förväntas att en del av Bolagets tillväxt kommer 
att utgöras av strategiska förvärv i syfte att utvidga verksamheten för att kunna erbjuda nya produkter och 
tjänster. Under 2021 genomförde Bolaget fyra förvärv. Riskerna avseende förvärv kan bestå i svårigheter att 
hitta lämpliga målbolag och om ett sådant hittas, att det inte är möjligt att förvärva målbolaget till fördel-
aktiga villkor eller överhuvudtaget. Ökad konkurrens om målbolag kan även medföra ökade kostnader för 
att genomföra förvärv. Framtida förvärv av bolag eller verksamheter kan medföra såväl verksamhets- som 
bolagsspecifika risker, såsom exempelvis missbedömningar såvitt avser värde och framtidsutsikter och 
oväntade kostnader till följd av okända förpliktelser. Även risker som identifieras och beaktas inför res-
pektive förvärv kan missbedömas och få en negativ inverkan såvitt avser värde och framtidsutsikter samt 
medföra oväntade kostnader till följd av sådana missbedömningar eller brister. Det finns vidare en risk för 
kostsam eller misslyckad integreringsprocess i samband med förvärv. Misslyckad integration av exempelvis 
produkter och tjänster i Bolagets plattform kan leda till att Fortnox rykte skadas. Eventuella större framtida 
förvärv kan även minska Fortnox likviditet och medföra upptagande av nya lån eller annan finansiering i 
form av exempelvis nyemissioner. Om Bolaget i något avseende misslyckas med ovan kan det medföra en 
negativ inverkan på Bolagets tillväxt, rörelsekostnader och kundrelationer. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Finansiella risker

Förändringar i värde på immateriella tillgångar 
Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets immateriella tillgångar till cirka 986 Mkr, varav cirka 606 Mkr 
utgör goodwill och cirka 224 Mkr utgörs av Bolagets plattform. Bolagets goodwill är främst hänförlig till 
bolagsförvärv som Fortnox har genomfört och utgörs av den del av anskaffningsvärdet som överstiger det 
verkliga värdet (netto) för de förvärvade enheternas identifierbara tillgångar, skulder och eventualförplik-
telser. Goodwill har en odefinierad livslängd och värdet på redovisad goodwill prövas därför minst en gång 
årligen för att avgöra om framtida tillväxt och lönsamhet kan leda till nedskrivningar. Betydande nedskriv-
ningar kan uppstå vid ogynnsamma marknadsförhållanden som antingen gäller Bolaget specifikt, bolaget 
från vilken goodwillen härstammar, hela branschen Bolaget verkar i eller mer allmänt.
 
Bolagets aktiverade kostnader hänförliga till plattformen består av aktiverade utgifter för utveckling, där 
nyutveckling av programvara sker för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller funktioner, 
redovisas som en tillgång om produkten eller funktionen är tekniskt och kommersiellt användbar och 
företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Om Bolaget inte lyckas upprätthålla sin konkurrenskraft med dess plattform kan det innebära 
att de inte i samma utsträckning kan attrahera och kvarhålla befintliga kunder, vilket innebär att det verkli-

12



ga värdet på tillgången inte motsvarar det bokförda värdet. En negativ utveckling kan således tvinga Bolaget 
att redovisa en nedskrivning motsvarande hela eller en del av det bokförda värdet.

Bolaget bedömer risknivån som medel avseende goodwill 
och låg avseende aktiverade kostnader hänförliga till plattformen.

Kreditrisker
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart inte kan fullgöra sitt åtagande gentemot Bolaget och 
därigenom förorsakar Bolaget en finansiell förlust. Fortnox kreditförluster uppstår huvudsakligen från 
Koncernens kundfordringar, fordringar fakturabelåning, fordringar fakturaköp och fordringar företags-
lån. Dessa transaktioner medför en risk för kreditförluster för Bolaget om motparterna är oförmögna 
eller ovilliga att uppfylla sina betalningsskyldigheter gentemot Bolaget. Per den 31 december 2021 uppgick 
Bolagets totala exponering för sådana krediter till 368,3 Mkr och reserveringen för kreditförluster uppgick 
per samma dag till 38,9 Mkr. Om Bolaget drabbas av kreditförluster kan det få negativa effekter på Bolagets 
kostnader och finansiella ställning. 

Bolaget bedömer risknivån som medel.

Likviditets- och refinansieringsrisk
Likviditets- och finansieringsrisk avser risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnyttjat kreditut-
rymme för att fullgöra sina betalningsåtaganden och genomföra nödvändiga investeringar i verksamheten. 
Bolaget finansierar huvudsakligen sin verksamhet genom eget kapital och egna kassaflöden, men har även 
per den 31 december 2021 räntebärande lång- och kortfristiga skulder uppgående till 313,9 Mkr. Bolaget kan 
i framtiden behöva, helt eller delvis, ta upp ny finansiering. Sådan finansiering är beroende av flertalet fak-
torer såsom exempelvis omständigheter på den finansiella marknaden i stort och Bolagets kreditvärdighet. 
Bolagets tillgång till externa finansieringskällor kan därmed begränsas helt eller delvis eller ske på mindre 
fördelaktiga villkor. Det finns vidare en risk att Bolaget i framtiden kan komma att bryta mot uppsägnings-
grundande finansiella kovenanter och andra förpliktelser i kredit- och låneavtal på grund av det allmänna 
ekonomiska klimatet eller störningar på kapital- och/eller kreditmarknaderna. Om Bolaget misslyckas med 
att erhålla nödvändig finansiering i framtiden, om finansiering endast erhålls på för Bolaget mindre fördel-
aktiga villkor, eller om befintliga krediter sägs upp, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella 
ställning, leda till ökade finansieringskostnader samt hämma tillväxten för affärsområdet Pengar. 

Bolaget bedömer risknivån som medel.

Legala och regulatoriska risker

GDPR
Som ett led i sin affärsverksamhet behandlar Bolaget personuppgifter i relativt stor utsträckning, huvud-
sakligen i samband med kunders användande av Bolagets tjänster. EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), 
reglerar behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter. GDPR styr således 
Bolagets möjligheter att samla in, spara, dela och på annat sätt behandla kunders personuppgifter. GDPR 
styr även hur Bolaget får behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Bolagets efterlev-
nad avseende GDPR står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten 
kan från tid till annan granska Bolagets personuppgiftshantering. Bolaget kan komma att brista i efterlev-
naden av GDPR på grund av bland annat brister i interna processer, manuella fel och brister relaterade till 
Bolagets underleverantörer.

EU-domstolen har den 16 juli 2020 meddelat dom i mål C-311/18 (det så kallade ”Schrems II-målet”) rörande 
överföring av personuppgifter till så kallat ”tredje land” (länder utanför EU/EES). Avgörandet innebär att 
den certifiering som företag tidigare kunnat förlita sig på vid överföring av personuppgifter till USA, det så 
kallade ”Privacy Shield”, ogiltigförklarades med omedelbar verkan. Avgörandet innebär även konsekvenser 
för användandet av andra överföringsmekanismer, däribland EU:s standardavtalsklausuler, då en bedöm-
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ning av skyddsnivån i mottagarlandet måste göras i varje enskilt fall. Bolaget har i sin hantering av person-
uppgifter, direkt och indirekt, förlitat sig på ”Privacy Shield” och EU:s standardavtalsklausuler vid överfö-
ring till tredje land. Avgörandet innebär att bolag som förlitat sig på dessa överföringsmekanismer måste 
genomföra och dokumentera komplexa bedömningar av samtliga leverantörer som överför personuppgifter 
utanför EU/EES, på ett område där det ännu inte finns så mycket praxis. Det innebär i sin tur en risk för 
Bolaget i förhållande till Bolagets leverantörer som överför personuppgifter utanför EU och EES.

Om Bolaget brister i efterlevnaden av GDPR kan det få betydande konsekvenser för Bolaget, så som 
påförande av administrativa sanktionsavgifter uppgående till det högsta av 20 MEUR eller 4,0 procent av 
koncernens totala årsomsättning samt skadestånd från registrerade. Det finns vidare en risk för att Inte-
gritetsskyddsmyndigheten ålägger Bolaget att upphöra med en viss personuppgiftsbehandling, vilket kan 
påverka verksamheten negativt. Brister i efterlevnaden av GDPR kan också medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets renommé och tillit från kunder.
 
Bolaget bedömer risknivån som medel.

Regelefterlevnad
Bolagets verksamhet är föremål för lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, och delar av verksam-
heten är reglerad och lyder under tillsyn av Finansinspektionen. Delar av Koncernen är beroende av olika 
tillstånd för att kunna bedriva viss del av sin verksamhet. Vid väsentliga brister avseende regelefterlevnaden 
i förhållande till tillämpliga regelverk för den tillståndspliktiga verksamheten, kan ytterst tillstånden för be-
talningsinstitut, försäkringsdistribution och registrering som finansiellt institut återkallas av Finansinspek-
tionen, vilket skulle kunna leda till att Bolaget tvingas upphöra med delar av sin verksamhet. Att bedriva 
verksamhet i en reglerad miljö exponerar inte bara Bolaget för sanktionsavgifter och återkallande av till-
stånd, utan medför även betydande kostnader och krav på resurser för att implementera, anpassa, övervaka 
och i övrigt bedriva verksamheten i enlighet med vid var tid gällande regler. Nya, ändrade eller upphävda 
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter kan, utöver att leda till ökad komplexitet och högre krav 
på Bolagets kontrollfunktioner och verksamhet i övrigt, även medföra begränsningar för hur Bolaget kan 
bedriva sin verksamhet. Nya regelverk kan även innebära att Bolaget måste lägga betydande resurser på att 
anpassa dess plattform och tjänster till de nya regelverken. Om någon av ovanstående risker skulle realise-
ras, kan det få negativa effekter på Bolagets utveckling, verksamhet, omsättning och kostnader. 

Bolaget bedömer risknivån som låg. 

Operationella risker
Koncernen är uppdelad i sex övergripande affärsområden, med egna avdelningar. Därutöver bedrivs
Koncernens verksamhet genom de olika dotterbolagen. Inom Koncernen bedrivs verksamhet som är
tillståndspliktig och verksamhet som ställer särskilda krav på regeluppfyllnad. Mot bakgrund av detta är 
Bolaget beroende av effektiva rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller genom hela sin organisation 
för att kunna tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information till berörda enheter inom organisationen 
och därigenom förhindra bedrägerier eller annat olagligt utnyttjande av verksamheten och dess resurser. 
Om Fortnox inte lyckas upprätthålla en effektiv bolagsstyrning eller effektiva interna kontroller kan det 
medföra att betydande tid och resurser inte nyttjas på ett optimalt sätt, t.ex. på grund av felallokering av 
resurser. Detta kan skada Bolagets verksamhet och orsaka högre kostnader än nödvändigt samt resulte-
ra i minskade marginaler. Brister i Bolagets interna kontroll kan också medföra en risk för att eventuella 
oegentligheter inom Koncernens verksamhet fortlöper oupptäckta, vilket bland annat kan leda till rättsliga 
förfaranden och kostsamma utredningar. Brister i den interna kontrollen kan också ha en negativ påverkan 
på Bolagets förmåga att fullgöra sina skyldigheter i förhållande till uppfyllandet av finansiella villkor i dess 
finansieringsavtal. Dessutom finns det en risk att en bristande intern kontroll gör att investerare och långi-
vare tappar förtroendet för Bolaget och dess rapporterade finansiella information, vilket kan ha en negativ 
effekt på Bolagets möjligheter att resa kapital på rimliga villkor eller överhuvudtaget. Om någon av ovan 
risker skulle realiseras kan det få negativ effekt på Bolagets verksamhet, tillväxt, rykte och resultat. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.
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Risker relaterade till penningtvätt och terrorism (”AML/CFT”)
Delar av Bolagets verksamhet omfattas av lagar och andra regler avseende AML/CFT, vilket innebär att 
Bolaget måste vidta åtgärder för att motverka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. För 
att efterleva dessa regler måste Bolaget etablera och upprätthålla omfattande processer, interna regler, samt 
övervakning och monitorering. Exponeringen för regelefterlevnadsrisker hänför sig bland annat till rutiner 
för kundkännedom, vilket med ett ökande antal kunder innebär att Bolaget behöver effektiva rutiner för 
att hantera den processen. Följaktligen ställs höga krav på Bolagets processer samt övriga bedömningar och 
åtgärder avseende AML/CFT, vilket är både kostsamt och tidskrävande samt ställer höga krav på kompe-
tens och tillräckliga personalresurser. Bolaget kan, både nu eller i framtiden, misslyckas med att efterleva 
vid var tid gällande lagar och regler avseende AML/CFT, bland annat till följd av brister i interna processer, 
manuella fel, samt fel i processer som outsourcats till leverantörer eller övervakning av desamma. Brister 
i efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler kan leda till påföljder, i form av anmärkning eller varning, 
sanktionsavgifter, eller andra ingripanden och kan ytterst leda till att Bolagets tillstånd återkallas. Det finns 
även en risk att Bolagets rykte och affärsrelationer kan skadas. Brister i efterlevnaden av lagar och regler 
avseende AML/CFT kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finan-
siella ställning. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Immateriella rättigheter
Bolaget äger ett antal varumärken, domännamn och andra immateriella tillgångar i förhållande till sin 
egenutvecklade mjukvara. Bolaget använder dessutom olika mjukvaror via licensavtal. Det finns en risk för 
att Bolaget inte har tillräckligt skydd för de varumärken, egenutvecklade mjukvaror och övriga immateri-
ella tillgångar som används i verksamheten och Bolaget kan få svårigheter att försvara sina varumärken, 
egenutvecklade mjukvaror och andra immateriella rättigheter. Bolaget kan dessutom utsättas för att tredje 
parter försöker dra nytta av Bolagets varumärke, egenutvecklade mjukvaror eller andra immateriella rättig-
heter, vilket kan innebära att Bolaget måste vidta rättsliga åtgärder. Vidare kan tredje parters användning 
eller missbruk av Bolagets varumärke påverka Bolaget negativt. Om Bolaget misslyckas med att skydda eller 
upprätthålla sina immateriella rättigheter eller om Bolaget beskylls för att ha brutit mot andras immateri-
ella rättigheter, eller om licensavtal sägs upp, kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och 
resultat. 

Bolaget bedömer risknivån som låg.

Risker relaterade till aktierna

Bolagets värdepapper kan fluktuera i värde 
En investerare bör notera att en investering i Bolagets värdepapper är förknippade med risker. Noterade 
värdepapper påverkas tidvis av betydande kursfluktuationer som inte är kopplade till Bolagets resultatut-
veckling. Under perioden 1 juli 2021 till 30 december 2021 har stängningskursen för Bolagets aktie uppgått 
till som lägst 42,50 kronor och som högst 64 kronor, efter justering med anledning genomförd aktiesplit. 
Värdepappernas kursutveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra 
är knutna till aktiemarknaden som helhet. Kursen kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, 
variationer i faktiska eller förväntade resultat, diskrepans mellan rapporterat resultat och analytikernas 
resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna 
ekonomiska förhållanden, förändringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Det finns således 
ingen garanti avseende framtida kursutveckling för Bolagets värdepapper, varför värdet på investeringen 
kan öka såväl som minska. 

Bolaget bedömer risknivån som medel.
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Framtida utdelning
Bolaget har efter omräkning med anledning av genomförd aktiesplit 10:1 lämnat utdelning om 0,075 
kronor per aktie avseende räkenskapsår 2020 samt 0,08 kronor per aktie avseende räkenskapsår 2021. 
Utbetalning av utdelning beslutas av bolagsstämman och föreslås av styrelsen. Eventuella framtida utdel-
ningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av ett flertal faktorer, så som Bolagets framtida 
resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och investeringsbehov inklusive finansiering 
av förvärvsmöjligheter. Villkoren i befintliga och framtida kreditavtal kan också försvåra eller förhindra att 
utdelning sker. Det finns en risk att Bolagets aktieägare inte kommer besluta om utdelning i framtiden eller 
att Bolaget inte kommer ha tillräckligt med utdelningsbara medel. Dessutom är Bolagets möjlighet att göra 
vinstutdelningar, i egenskap av aktiebolag vars tillgångar delvis består av aktier i underliggande dotterbolag, 
även beroende av att betalningar och utdelningar från dotterbolag görs, då detta utgör Bolagets kassaflöde. 
För det fall utdelning inte kommer beslutas kommer eventuell avkastning för aktieägarna vara avhängig en 
positiv utveckling av aktiekursen.

Bolaget bedömer risknivån som låg.
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Fortnox är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Fortnox 
hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter och lösningar, och möjlighet att 
koppla ihop dessa med hundratals externa parter, är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. Styrelsen 
anser att upptagandet av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets ut-
veckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland nuvarande 
och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer. Bolaget har varit noterat på NGM Nordic SME sedan 
2007, men styrelsen bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm skulle öka likviditeten i aktien, förbätt-
ra förutsättningarna för att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska 
och internationella kapitalmarknaderna, vilket i sin tur bedöms vara långsiktigt värdeskapande för Bolagets 
aktieägare samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt 
om notering på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller 
gällande noteringskrav och kommer godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på 
Nasdaq Stockholm, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, inklusive att ett prospekt godkänns och 
registreras av Finansinspektionen före första dag för handel. Bolagets aktier beräknas tas upp till handel på 
Nasdaq Stockholm den 13 april 2022.

Styrelsen för Fortnox är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den 
information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka 
dess innebörd har utelämnats.

 

Växjö den 31 mars 2022

Fortnox AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Fortnox är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Fortnox 
hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter och lösningar, och möjlighet att 
koppla ihop dessa med hundratals externa parter, är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. 

Historik
Fortnox började sin nuvarande verksamhet 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linkö-
ping och Stockholm. Fortnox-aktien handlas på NGM Nordic SME sedan den 14 maj 2007.

Historiska milstolpar 

2001  - Bolaget började sin nuvarande 
               verksamhet i Växjö
  
2003 - Fortnox Bokföring lanseras
  
2007 - Bolaget listas på NGM Nordic SME  

            - Fortnox Fakturering lanseras

2009 - Bolaget når fler än 10 000 kunder
 
2010  - Fortnox Lön lanseras

2011   - Bolaget blir Sveriges snabbast
               växande mjukvarubolag

            - Autogiro lanseras

2012  - Bolaget når fler än 50 000 kunder

            - Fortnox Leverantörsfakturatolkning
               lanseras

2014  - Ny teknisk plattform,
            - Fortnox Finans grundas och bolaget 
               öppnar kontor i Malmö

2015  - Bolaget når fler än 100 000 kunder
            - Fakturaservice lanseras  

2018  - Kvitto & Resa, Tid & BankID-login lanseras

2019  - Integrationer med samtliga större banker

            - Fortnox blir betalningsförmedlare

            - Lön Personlig lanseras

2020 - Lön Mini och Automatisk bokföring utifrån 
               kontoutdrag lanseras

            - App Market och AI-baserad Leverantörs-
               fakturatolkning lanseras

            - Bolaget öppnar kontor i Linköping

2021 - Bolaget förvärvar Offerta och 79 procent av 
              Capcito Finance AB 

           - Bolaget ingår partnerskap med AgoyIT AB
              samt förvärvar 30 procent av AgoyIT AB

           - Bolaget förvärvar Grundbulten Lagerbolag AB 
              som blir Fortnox Lagerbolag AB

           -  Bolaget når fler än 400 000 kunder

           - Fortnox Kvitto och Utlägg, Fortnox Resa och 
              Fakturering Mini lanseras

Verksamhetsbeskrivning
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Vision 

Fortnox vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

  
Affärsidé
Fortnox är navet för företagande i Sverige och Bolaget möjliggör för företag att starta, växa och utvecklas. 
Fortnox teknik och plattform hjälper företag och organisationer att nå sina mål. 

Bolaget erbjuder produkter, applikationer, paket eller lösningar för att skapa smidigare flöden inom bland 
annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. 

Med smarta tekniska lösningar, bred kompetens inom företagande och specifik branschkunskap ger Bola-
get företag inom alla branscher bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Affärsmodell
Fortnox säljer sina produkter på två sätt, indirekt försäljning via redovisningsbyråer och direktförsäljning 
via sin hemsida. Merparten av försäljningen är digital men en del av försäljningen, till exempel finansiella 
tjänster och Offerta, är manuell. 

Med hjälp av sin mjukvaruplattform kan Bolaget erbjuda produkter anpassade till sina kunders behov. Kun-
derna kan abonnera på enskilda produkter, paket av produkter eller lösningar. Paket är en sammansättning 
av olika produkter som svarar mot ett övergripande kundbehov. Lösningar är produkter och tjänster som 
har kombinerats för att möta ett visst branschbehov.

Bolagets kunder betalar för tjänsterna antingen via abonnemang eller utifrån användning, så kallat transak-
tionsbaserat, eller utlåningsbaserat. Abonnemang kopplas till produkt och användare så kunden betalar per 
produkt och per användare. Utöver abonnemang och transaktionsbaserad prissättning erbjuder Fortnox 
också utlåningsbaserade tjänster där kunderna får hjälp med sitt kassaflöde genom fakturaköp, fakturabelå-
ning och företagsbelåning.

Kunder har också möjlighet att via Fortnox företagsplattform integrera eller köpa mjukvara från andra leve-
rantörer, så kallade applikationer. Idag har Fortnox närmre 400 partners som erbjuder sina applikationer i 
Appmarket.

Fortnox erbjudande
Fortnox företagsplattform och ekosystemet kring plattformen med samarbetspartners som redovisningsby-
råer, systemintegratörer, banker och myndigheter ger Sveriges företagare bättre förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet. Produkterna automatiserar många steg i företagarens vardag och låter företagaren ha 
realtidskoll på sin affär med databaserade insikter. 

Bolagets produkter i kombination med Bolagets öppna API (Application Program Interface) och samar-
beten med ett stort antal systemleverantörer, banker och myndigheter gör att företagaren själv kan bygga 
ihop sin specifika lösning. Förutom en bred och utbyggbar produktkatalog hjälper Fortnox också varje dag 
till att koppla ihop företagen med en av alla redovisningskonsulter som använder Fortnox. Genom Bolagets 
produkter kan redovisningskonsulten och företagaren samarbeta och dela upp arbetet mellan sig. 

Utifrån företagarens behov har Fortnox också utvecklat finansiella tjänster. Företagen kan därmed växa 
i den takt de själva vill - med full koll på sin likviditet. Utvecklingen av Bolagets produkterbjudande har 
pågått och utvecklats sedan starten 2001. Idag samarbetar Bolaget också med närmare 400 integrations-
partners i syfte att möta olika kunders behov. 

Produkter 

Produkter kan köpas helt individuellt eller genom ett lämpligt urval inklusive produktsupport. Bolagets 
produkter är uppdelade per produktområde; Redovisning, Ta Betalt, Medarbetare, Insikter, Finansiering, 
Verktyg, Integrera, Offerta och Infrastruktur. 
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Produktöversikt

Paket
Paket består av flera produkter samlade i ett paket med ett särskilt priserbjudande, inklusive produkt-

support.

  
Lösningar
Lösningar är en kombination av produkter för en specifik bransch, tillsammans med support för lösningen 

som helhet.

Förvärv
Förvärv sker inom Fortnox kärnområden; redovisning, fakturering, medarbetare och finansiering samt 

därtill stödjande affärsverksamheter, som ett komplement till den organiska utvecklingen. Förvärv kataly-

serar därmed Bolagets tillväxt och utveckling inom utvalda områden. Hittills och i närtid fokuserar Fortnox 

på förvärv i Sverige. De förvärv som genomförts under de två senaste åren framgår av avsnittet ”Legala 

frågor och kompletterande information”. Den etablerade förvärvsstrategin, inklusive tydliga förvärvskriterier, 

används för att söka lämpliga förvärvskandidater som sedan slussas in i förvärvsprocessen. Processen syftar 

till att systematiskt utvärdera möjligheter, värdera business case, förhandla affärer, genomföra due dili-

gence, framta integrationsplaner, legalt och finansiellt strukturera transaktioner samt leda integration av 

förvärvade verksamheten i Fortnox.

Forskning, utveckling och innovation
Verksamhet inom forskning, utveckling, innovation och en hög förnyelsetakt i Fortnox kunderbjudande är 

avgörande för den fortsatta framgången. Inom produktutvecklingen, som bedrivs inom flera av Koncernens 

bolag och affärsområden, sker både löpande förbättringar inom befintliga produktområden och utveckling 

av nya produkter och lösningar. En offensiv utvecklingsverksamhet är en viktig del i Fortnox strategi och 

avgörande för att Bolaget ska kunna infria sina finansiella mål.

Bokföring

Bokföring
Attest & Läs

Leverantörs-
fakturaattest

Fakturatolkning

Anläggningsregister

Fortnox Läs

Fortnox Revisor

Fakturering

Fakturering Mini

Lager

Offert

Order

Autogiro

Tid

Lön

Lön Mini

Kvitto & Utlägg

Resa

Kvitto & Resa

Personalattest

Fakturaköp

Betalservice

Fakturaservice

Påminnelseservice

Företagslån

Fakturabelåning

Insikter

Försäkringar

ToDo

Lobby

Fortnox App

Företagsbrevlåda

Fortnox ID

Arkivplatsen

Lagerbolag

Appmarknad

Utvecklarportal

Offerta Flex

Självbetjäning Fortnox.se Abonnemangs-
hantering

Dataförsörjning
& analys

Utvecklar-ekosystem Designer-ekosystem Stödsystem

Offerta Avtal

Redovisning

Infrastruktur

Ta betalt Medarbetare Finansiering Insikter Verktyg Integrera Offerta
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Finansiella mål
Fortnox finansiella mål är att under en femårsperiod uppnå en dubblering av både antal kunder och 
användning, vilket innebär 700 000 kunder och en genomsnittlig månadsintäkt per kund om mer än 300 
kronor vid 2025 års utgång.

Kunder 

Bolagets primära kundgrupper är små och medelstora företag, samt redovisningsbyråer. Bolagets kunder 
finns i så gott som alla Sveriges branscher. Några av de branscher där Fortnox är väl representerade är inom 
bygg, handel och ekonomi/juridik.

Alla kunder kan placeras i ett företags livscykel; fundera, starta, driva, utveckla eller avveckla där Fortnox 
ger så relevanta erbjudanden som möjligt inom varje fas. Bolaget är starkast i segmentet 5-9 anställda men 
har även stora koncerner som kunder, med hundratals anställda. Under de senaste fem åren har Bolaget 
haft en genomsnittlig årlig kundtillväxt på mellan 48 000 - 58 000 kunder årligen. 

Kundtillväxten har flera orsaker, där den viktigaste, och kanske självklara, är att Bolagets erbjudande ligger 
väl positionerat. Bolaget har ett tydligt kärnerbjudande med efterfrågade produkter som kan växa med fler 
system. Erbjudandet utökas kontinuerligt och stärks ytterligare med nya, smarta funktioner i produkterna 
och fler integrationslösningar med fler system, banker och myndigheter. 

Bolaget har en hög kundnöjdhet. Bolagets undersökningar visar att mer än 90 procent av kunderna är 
nöjda med supportmedarbetarnas bemötande. Bolaget följer noggrant vad kunderna tycker i form av NPS 
(NET Promoter Score, ett mått på kundnöjdhet), då en av de främsta anledningarna till att ett företag väljer 
Fortnox är på rekommendation. Andra viktiga anledningar till köp är pris, enkelhet och skalbarhet.

Användare
Fortnox ekosystem riktar sig till alla användare i och kring ett företag. Från företagaren, företagets kunder, 
leverantörer, anställda och styrelse, till redovisningskonsulten, revisorn och bankkontakt.

Geografisk marknad
Fortnox växer snabbt och har fokus på den svenska marknaden. Befintliga kunder finns representerade över 
hela landet, men i storstadsregionerna har Fortnox en ännu större kundrepresentation. 

Den direkt adresserbara marknaden i Sverige är cirka 1,5 miljoner verksamheter varav cirka 23 000 redovis-
ningsbyråer. Årligen startas drygt 70 000 nya företag i Sverige. Detta visar statistik från Creditsafe och SCB 
som Fortnox bearbetat.2

Bolagets varumärke har en stark inarbetad position i Sverige sedan många år, visar årliga varumärkesmät-
ningar gjorda av Xtreme Insight och Mantap. Bolagets fem kontor, uppdelat på fyra orter, är viktiga för att 
säkerställa kompetensförsörjningen. Försäljning samt kundsupport sker främst via digitala verktyg såsom 
via Bolagets hemsida, i inloggat läge i företagsplattformen samt telefon. Försäljning och kundsupport är 
därmed platsoberoende.

Konkurrenter
De marknader som Fortnox är aktiva inom är konkurrensutsatta och konkurrensen för de enskilda tjänster 
och produkter som tillhandahålls är relativt omfattande. Det är Bolagets bedömning att Fortnox tillhan-
dahåller en unik plattform. Det är därför främst en risk att Bolaget möter betydande konkurrens för de 
individuella produkterna och tjänsterna.

Bolaget adderar löpande nya produkter och tjänster till Fortnox företagsplattform för att möta kundernas 
efterfrågan och för att stärka Bolagets produktutbud. En nyckelfaktor för företagsplattformens konkurrens-
kraft är vidare dess användarvänlighet. 

2Statistiken över antal verksamheter totalt i Sverige samt antal verksamheter i utvalda branscher är tagna från Creditsafe samt SCB 
Företagsregistret: https://www.foretagsregistret.scb.se/Rakna?RakneTyp=RAKNA_FORETAG# Uppgifterna är vidare bearbetade av Fortnox 
och vissa avgränsningar är gjorda.
Statistik över antal nya företag per år: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag/

21



Trender
Bolaget ser en fortsatt trend i att arbetsmoment inom företagande, till exempel redovisning, fakturering 
och finansiering, som tidigare utförts manuellt istället blir digitala. Kunderna förväntar sig digitala lösning-
ar och förväntar sig därmed ökad säkerhet och tryggare hantering av informationen.

Vidare ser Bolaget att kunder och användare ställer högre krav på användarvänlighet i lösningarna och 
att användarvänligheten är avgörande när man väljer lösning eller leverantör. Bolaget har sett en ökad 
förväntan hos kunderna om helhetslösningar. Kunder och användare värderar högt att lösningarna intera-
gerar med varandra och att leverantörer, som Bolaget, skapar kopplingar till andra relevanta lösningar och 
leverantörer.   

En fortsatt stark trend som Bolaget ser är de datadrivna insikterna och beslutsstöd, och AI (artificiell intelli-
gens) är ett område som skapar unika möjligheter till detta.

Utöver det som nämns ovan finns det per dagen för Prospektet inte några för Bolaget kända trender, osä-
kerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan 
på Bolagets utsikter för det innevarande räkenskapsåret.

Organisation
Vid årets slut 2021 var antalet medarbetare 596 och fördelade 

på 5 kontor i Sverige. Huvudkontoret finns i Växjö. Bolaget har 
även kontor i Malmö, Linköping samt två kontor i Stockholm. 

Fortnox organisation är uppdelad på sex övergripande affärsom-
råden; Firman, Entreprenören, Pengar, Marknadsplatsen, Före-
tagande och Byrån. Affärsområdena utgör de översta enheterna 
i Fortnox organisation och rapporterar direkt till VD. Affärsom-
rådena har egna avdelningar för funktionerna produkt, support, 
utveckling och sälj & marknad.

Firman Entreprenören Pengar

CEO

CFO Corporate Development & M&A

Marknadsplatsen Företagande Byrån

Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt

Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling

Support Support Support Support Support

Sälj & Marknad

Business
Planning & Control

Kommunikation

Legal Lagerbolag Kredit & BO

HR

Workplace

Ekonomi

IT & Drift

Sälj & Marknad Sälj & Marknad Sälj & Marknad Sälj & Marknad

Stockholm

Linköping

Växjö

Malmö
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Affärsområden

Firman 

Firman arbetar koncernövergripande inom områdena HR, kommunikation, ekonomi, IT och drift, Work-
place, Legal och Business Planning & Control samt produktområdet Infrastruktur och stöttar på så sätt 
affärsområdena i deras affärsplaner och bidrar till att dessa möjliggörs. Firman har medarbetare på Fortnox-
kontoren i Malmö, Växjö, Linköping och Stockholm.

Entreprenören 

Entreprenören utvecklar, supporterar och bedriver digital merförsäljning inom fem av Fortnox produktom-

råden. Fokus ligger på att använda automatisering och digitalisering till företagarnas fördel. Inom affärsom-
rådet jobbar allt från utvecklare och testare till produktägare, produktdesigners och supportmedarbetare.  
Entreprenören har medarbetare på Fortnoxkontoren i Malmö, Växjö och Linköping.

Pengar 

Pengar fokuserar på att ta fram finansiella tjänster till Sveriges företagare. Bolaget vill vara lösningen för 
företagares finansiering framåt. En av de största utmaningarna idag för entreprenörer är att optimera 
kassaflödet och säkra finansiering för tillväxt. Inom affärsområdet ryms även verksamheten inom Capcito 
Finance AB inklusive plattformen Monto, som Bolaget förvärvade 79 procent av 2021 och som är en del i 
Fortnox växande satsning inom Financial Technology (fintech). Pengar har även en kreditavdelning. Pengar 
har medarbetare på Fortnoxkontoren i Malmö, Växjö, Linköping och Stockholm.

Marknadsplatsen 

Marknadsplatsen utvecklar, supporterar och säljer serviceförmedlingstjänster och produkter som förenklar 
mötet mellan tjänsteföretag och konsumenter. Marknadsplatsen ansvarar för två av Bolagets produktområ-
den, Offerta och Integrera. Marknadsplatsen har medarbetare på Fortnoxkontoren i Växjö och Stockholm.  

Företagande 

Företagande ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till fö-
retag som inte är redovisningsbyråer eller dess klienter. Företagande ansvarar för relationen till sina kunder 
och fokuserar på att skräddarsy lösningar till Sveriges alla små och medelstora företag. Inom Företagande 
utvecklar man branschspecifika lösningar för definierade kundgrupper. Företagande har medarbetare på 
Fortnoxkontoren i Växjö och Malmö. 

Byrån
Byrån ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till redovis-
ningsbyråer och dess klienter. Byrån ansvarar för relationen till redovisningsbyråer och dess kunder och 
man skapar förutsättningar för framgångsrika byråer och företag bland annat genom de branschspecifika 
lösningar för redovisningsbyråer som man utvecklar inom affärsområdet. Byrån har medarbetare på Fort-
noxkontoren i Växjö och Malmö.  
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Bolagsstruktur
Fortnox AB (publ) är moderbolag i Koncernen som består av de helägda dotterbolagen Fortnox Lagerbolag 
AB, Fortnox Finans AB, Offerta Group AB, Fortnox Försäkringar AB och Fortnox Service AB. Fortnox är ma-
joritetsägare i Capcito Finance AB med 79 procent av aktierna och rösterna samt minoritetsägare i AgoyIT 
AB med 31,88 procent av aktierna och rösterna.

Samhällsengagemang 

Bolaget hjälper företag starta, växa och utvecklas. Det ger effekter på samhället på flera sätt, där den tyd-
ligaste och mest centrala effekten är möjligheterna för fler att starta och driva företag. Förutom Bolagets 
kärnverksamhet, som förenklar entreprenörskap genom Fortnox företagsplattform, genomförs aktivite-
ter för att inspirera till företagande. Ambitionen är också att inspirera till ett ökat hållbart företagande i 
samhället. Det gör Bolaget genom att aktivt välja samarbeten, driva initiativ och gå in i partnerskap. Det 
handlar till exempel om att inspirera till ökat teknikintresse bland barn och ungdomar, att bidra till att 
inhämta och sprida kunskap via samarbete med universitet och högskolor samt partnersamarbeten för att 
främja nyföretagande och entreprenörskap.

Hållbarhet
Sedan starten 2001 har Bolaget levererat värde till företagare och redovisningsbyråer i Sverige. Den ökade 
digitaliseringen frambringar tydliga värden i form av trygghet, effektivitet, säkerhet och minskad klimatpå-
verkan. Bolaget underlättar företagande och entreprenörskap i Sverige genom Fortnox företagsplattform, 
men vill också inspirera till ett ökat hållbart företagande i samhället genom att aktivt välja samarbeten, 
driva initiativ och gå in i partnerskap.

Bolaget arbetar aktivt med hållbara initiativ för Bolagets medarbetare och utvecklar produkter och tjänster 
som ger Bolagets kunder möjlighet att bli mer hållbara. Bolagets medarbetare är den viktigaste tillgången. 
Bolaget arbetar aktivt med bland annat utvecklingsmöjligheter, utbildning, företagskultur och arbetsmiljö.

Bolagets önskan är att kunderna ska bli mer hållbara och tillsammans med Bolaget bidra till en hållbar om-
ställning. Hållbar för kunderna, hållbar för medarbetarna, hållbar för miljön samt hållbar för samhället.
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Utvald historisk finansiell information 
Den utvalda historiska finansiella informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med avsnitten 
”Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information” och de av Koncernens revisor reviderade 
koncernräkenskaperna med tillhörande noter för räkenskapsåren 2020 och 2021. Koncernens finansiella rapporter 
för räkenskapsåren 2020 och 2021 är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU och är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Finansiella nyckeltal som inte 
definierats enligt tillämpligt redovisningsregelverk har vare sig reviderats eller granskats av revisor. Belopp som 
anges i detta avsnitt har i vissa fall avrundats och summerar därmed inte alltid korrekt. Med undantag för vad som 
anges ovan har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
Mkr om inget annat anges jan-dec 2021 

Reviderad 
jan-dec 2020 

Reviderad 

Nettoomsättning 932,0 693,7 

Övriga rörelseintäkter 16,6 14,6 

948,5 708,3 

48,6  31,1 

-83,4 -96,3

-167,6 -74,8 

-346,5 -236,3

Summa rörelsens intäkter 

Aktiverat arbete för egen räkning 

Köpta tjänster 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-84,9 -66,6 

Summa rörelsens kostnader -633,9 -442,9 

Rörelseresultat 314,7 265,4 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

0,1 

-4,0 

- 

-3,3 

Resultatandel från andelar i intresseföretag -2,0 - 

Resultat före skatt 308,8 262,2 

Skatt  -67,7 -56,8 

Årets resultat  241,1 205,4 

Övrigt totalresultat 

Årets övrigt totalresultat - - 

Årets totalresultat 241,1 205,4 

Resultat per aktie 

0,40 0,34 

0,40 0,34 

607 940 600 290 

– före utspädning, (kr)3 
– efter utspädning, (kr)4 

– Genomsnittligt antal utestående aktier 
– före utspädning, (tusental) 

– efter utspädning, (tusental) 608 480 602 920 

3 Beräknat efter genomförd aktiesplit 10:1 som genomfördes under januari 2022. 
4 Beräknat efter genomförd aktiesplit 10:1 som genomfördes under januari 2022. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
Mkr  31 dec 2021  

Reviderad 
31 dec 2020  

Reviderad 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 605,6 - 

Plattform 223,3 121,4 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 156,8 - 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 36,3 32,8 

Nyttjanderättstillgångar 169,1 172,3 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag 16,6 - 

Långfristiga fordringar 0,3 - 

Uppskjutna skattefordringar 1,4 0,8 

Summa anläggningstillgångar 1 209,4 327,3 

Kundfordringar 74,3 43,5 

Fordringar fakturabelåning 55,1 20,6 

Fordringar fakturaköp 168,7 106,2 

Fordringar företagslån 53,6 - 

Förutbetalda kostnader  16,6 8,9 

Upplupna intäkter 15,1 10,8 

Övriga fordringar 5,0 1,7 

Likvida medel 373,3 412,6 

Summa omsättningstillgångar 761,8 604,2 

Summa tillgångar 1 971,2 931,4 
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Mkr  31 dec 2021  
Reviderad 

31 dec 2020  
Reviderad 

Eget kapital 

Aktiekapital 1,2 1,2 

Övrigt tillskjutet kapital 419,6 102,6 

Balanserade vinstmedel  

 inkl. periodens resultat 560,9 365,4 

Summa eget kapital hänförligt  
 till moderbolagets aktieägare 

981,7 469,3 

Skulder 

Långfristiga räntebärande skulder 200,0 - 

Långfristiga leasingskulder 147,1 156,1 

Uppskjutna skatteskulder 36,4 - 

Övriga långfristiga skulder 90,7 - 

Summa långfristiga skulder 474,2 156,1 

Kortfristiga räntebärande skulder 113,9 - 

Kortfristiga leasingskulder 29,1 20,5 

Leverantörsskulder 24,0 16,9 

Skatteskulder 69,8 57,3 

Övriga skulder 41,8 21,3 

Upplupna kostnader 63,4 47,6 

Förutbetalda intäkter 173,3 142,3 

Summa kortfristiga skulder 515,3 306,0 

Summa skulder 989,4 462,2 

Summa eget kapital och skulder 1 971,2 931,4 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
Mkr jan-dec 2021 

Reviderad 
jan-dec 2020 

Reviderad 

Den löpande verksamheten   

Resultat före skatt 308,8 262,2 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 86,9 66,6 

Betald inkomstskatt -62,8 -38,6 

 332,8 290,2 

Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar -21,9 -6,5 

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar fakturabelåning 16,5 58,4 

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar fakturaköp -19,8 -86,3 

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar företagslån -5,4 - 

Ökning (-)/minskning (+) av övriga rörelsefordringar -15,3 -11,4 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 29,5 29,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  316,4 273,5 

 

Investeringsverksamheten 

  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -12,3 -30,9 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -88,5 -64,8 

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan -357,8 - 

Förvärv av finansiella tillgångar -18,8 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -477,4 -95,7 

 

Finansieringsverksamheten 

  

Nyemission 14,0 14,0 

Upptagna lån 200,0 - 

Amortering av lån -24,2 - 

Amortering av leasingskuld -22,4 -16,4 

Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -45,6 -29,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 121,7 -32,2 

Periodens kassaflöde -39,3 145,5 

Likvida medel vid periodens början 412,6 267,1 

Likvida medel vid periodens slut 373,3 412,6 
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UTVALDA NYCKELTAL 
Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är så kallade alternativa nyckeltal eller nyckeltal ej 
definierade enligt IFRS, vilka nödvändigtvis inte är jämförbara med nyckeltal benämnda på liknande sätt 
från andra bolags finansiella rapporter. Ledningen använder de alternativa nyckeltalen (tillsammans med de 
nyckeltal som är definierade enligt IFRS) för att utvärdera Koncernens rörelseresultat, finansiella resultat 
samt värdeskapande. Se avsnittet ”Utvald finansiell information – Definitioner av alternativa nyckeltal som inte 
är definierade i enlighet med IFRS” för definitioner och motivering till användande av alternativa nyckeltal 
som ej är definierade enligt IFRS. 

  jan-dec 2021  
 

jan-dec 2020  
 

Finansiella mått enligt IFRS   

Nettoomsättning (Mkr) 932 694 

Periodens resultat (Mkr) 241 205 

Resultat per aktie, före utspädning (kr) 0,40 0,34 

Resultat per aktie, efter utspädning (kr) 0,40 0,34 

   

Alternativa nyckeltal, ej definierade enligt IFRS   

ARR (Mkr) 693 553 

ARPC (kr) 194 169 

EBIT (Mkr) 315 265 

EBIT-marginal 34% 38% 

Vinstmarginal 26% 30% 

Eget kapital per aktie, efter utspädning (kr) 1,6 0,8 

Eget kapital vid periodens slut (Mkr) 982 469 

Balansomslutning vid periodens slut (Mkr) 1 971 931 

Rörelsekapital vid periodens slut (Mkr) 247 298 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Mkr) 316 274 

Soliditet (%) 50% 50% 

   

Icke finansiella mått    

Antalet kunder vid periodens slut  425 000 367 000 

Antalet anställda vid periodens slut 596 401 
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Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade i 
enlighet med IFRS 
Bland nedanstående begrepp presenteras definitioner av nyckeltal som inte definieras enligt IFRS 
(alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal tillsammans med nyckeltal definierade enligt IFRS, används av 
koncernledningen för att följa utvecklingen av Bolagets verksamhet och utgör ett hjälpmedel för investerare 
samt andra intressenter att förstå Bolagets utveckling. Alternativa nyckeltal är inte mer lämpliga än de 
nyckeltal som definierats enligt IFRS och bör därför användas tillsammans med dessa. 

Begrepp och definition Motivering till användande 

Antalet kunder vid periodens slut 

Bolag, enskilda firmor eller annan juridisk person som, direkt eller via en 
redovisningsbyrå, abonnerar på något eller några av Fortnox produkter/tjänster 
vid periodens slut 

 

Begrepp som används för att utvärdera 
utvecklingen av antalet kunder. 

Antalet anställda vid periodens slut 

Antalet anställda medarbetare vid periodens slut. 

 

Begrepp som används för att utvärdera 
utvecklingen av antalet anställda 
medarbetare. 

ARPC 

Genomsnittlig intäkt per kund (Average Revenue Per Customer) och månad. 
Nettoomsättningen (exklusive engångsintäkter) dividerat med antalet kunder 
vid månadens slut. För att undvika säsongsvariationer har Fortnox valt att 
redovisa ARPC baserat på rullande 12-månadersperioder. Värdet på ARPC på 
rullande  
12-månadersperioder beräknas genom medelvärdet av de senaste 12 månadernas 
ARPC. 

 

ARPC är ett mått som används för 
utvärdering av utvecklingen avseende 
kundernas köp av ytterligare tjänster. 

ARR 

Årliga återkommande intäkter (Annual Recurring Revenue). MRR multiplicerat 
med 12. MRR (Monthly Recurring Revenue eller månatliga återkommande 
intäkter) definieras som ingående värde av kommande månads intäkt avseende 
abonnemangstjänster inom ekonomiadministration. 

 

ARR är ett mått som används för 
utvärdering av bolagets återkommande 
intäkter. 

Balansomslutning 

Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget 
kapital. 

 

Det är ett mått som används för 
utvärdering av kapitalstrukturen i 
bolaget. 

EBIT-/Rörelsemarginal 

Rörelseresultatet dividerat med nettoomsättning. 

 

Begrepp som används för utvärdering av 
bolagets lönsamhet. 

Eget kapital per aktie efter utspädning 

Eget kapital dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier justerat för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov 
till utspädningseffekt under perioden. 

 

Begrepp som används för utvärdering av 
bolagets finansiella ställning. 

Rörelsekapital 

Omsättningstillgångar minskat kortfristiga skulder. 

 

 

Mått som används för utvärdering av 
kapitalbindningen i bolaget. 

Rörelseresultat (EBIT) 

Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader. 

 

 

Begrepp som används för utvärdering av 
bolagets operativa lönsamhet. 
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Soliditet 

Totalt eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

 

 

Begrepp som används för utvärdering av 
bolagets betalningsförmåga på lång och 
kort sikt samt kapitalstrukturen i bolaget. 

Vinstmarginal 

Periodens resultat dividerat med nettoomsättning. 

 

 

Det är ett lönsamhetsmått som används 
för utvärdering av bolagets 
vinstgenererande förmåga. 

 

Avstämning av alternativa nyckeltal som inte är definierade i 
enlighet med IFRS 
Tabellerna nedan anger avstämningar av nyckeltal som inte definieras i enlighet med IFRS. Om inte annat 
anges baseras informationen och uträkningarna nedan på Bolagets interna redovisnings- och 
rapporteringssystem och har varken reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Beräkningarna avseende 
antalet aktier är beräknade utifrån antalet registrerade aktier efter genomförd aktiesplit 10:1 i januari 2022. 

HÄRLEDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL 

         Mkr om inget annat anges 2021 2020 

(A) Nettoomsättning, rullande 12-månader, (tusental) 931 980 693 723 

(B) Antal kunder, rullande 12-månader, (tusental) 4 801  4 116 

(A) / (B) = ARPC, kr 194 169 

   

(A) Månatliga återkommande intäkter 57,8 46,1 

(B) Antal månader, st 12 12 

(A) * (B) = ARR 693,4 552,6 

   

(A) Rörelseresultat 314,7 265,4 

(B) Nettoomsättning 932,0 693,7 

(A) / (B) = EBIT-/Rörelsemarginal, % 33,8 38,3 

   

(A) Totalt eget kapital (tusental) 981 708 469 257 

(B) Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 
(tusental) 

608 480 602 920 

(A) / (B) = Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 1,6 0,8 

   

Kundfordringar 74,3 43,5 

Fordringar fakturabelåning 55,1 20,6 

Fordringar fakturaköp 168,7 106,2 

Fordringar företagslån 53,6 - 

Förutbetalda kostnader 16,6 8,9 
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Upplupna intäkter 15,1 10,8 

Övriga fordringar 5,0 1,7 

Likvida medel 373,3 412,6 

Kortfristiga räntebärande skulder -113,9 - 

Kortfristiga leasingskulder -29,1 -20,5 

Leverantörsskulder -24,0 -16,9 

Skatteskulder -69,8 -57,3 

Övriga skulder -41,8 -21,3 

Upplupna kostnader -63,6 -47,6 

Förutbetalda intäkter -173,3 -142,3 

Rörelsekapital 246,5 298,1 

(A) Rörelsens intäkter 948,5 708,3 

(B) Rörelsens kostnader 633,9 442,9 

(A) – (B) = Rörelseresultat (EBIT) 314,7 265,4 

   

(A) Totalt eget kapital 981,7 469,3 

(B) Totala tillgångar 1 971,2 931,4 

(A) / (B) = Soliditet, % 49,8 50,4 

   

(A) Årets resultat 241,1 205,4 

(B) Nettoomsättning 932,0 693,7 

(A) / (B) = Vinstmarginal, % 25,9 29,6 
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Kapitalstruktur, skuldsättning och annan 
finansiell information 

Kapitalstruktur och skuldsättning 
Tabellerna i detta avsnitt beskriver Fortnox kapitalstruktur och nettoskuldsättning på koncernnivå per den 31 
december 2021. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om Bolagets 
aktiekapital och aktier. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald historisk 
finansiell information” och Fortnox finansiella rapporter med tillhörande noter.  

Kapitalstruktur 
I tabellen nedan sammanfattas Fortnox kapitalstruktur per den 31 december 2021. Tabellen inkluderar endast 
räntebärande skulder.  

Mkr 2021-12-31 

Kortfristiga skulder 
(inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 

För vilken garanti ställts - 
Mot annan säkerhet 113,95 

Utan säkerhet 29,16

Långfristiga skulder 
(exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 

Garanterade - 
Med säkerhet - 

Utan garanti/utan säkerhet 347,16 

Eget kapital 
Aktiekapital 1,2 

Reservfond(er) - 
Övriga reserver 980,5 

Totalt 1470,8 

5) Kortfristiga skulder mot annan säkerhet är relaterade till upptagna lån, där det för lånen finns en säkerhet mot viss del av Koncernens 
fordringar för fakturaköp och företagslån.
6) 200 Mkr av summan av långfristiga skulder utan garanti/utan säkerhet är hänförlig till Fortnox revolverande kreditfacilitet som tecknades
i december 2021. Resterande skuld är hänförlig till implementeringen av IFRS 16, vilket innebär att leasing presenteras och rapporteras som
leasingskulder och nyttjanderättstillgångar.
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Nettoskuldsättning 
I tabellen nedan sammanfattas Fortnox nettoskuldsättning per den 31 december 2021. Tabellen inkluderar endast 
räntebärande skulder.  

 Mkr 2021-12-31 

(A) Kassa och bank 371,967 

(B) Andra likvida medel7 1,4 

(C) Övriga finansiella tillgångar - 

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 373,3 

   

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

skulder) 

113,9 

(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder8 29,1 

(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E)+(F) 142,0 

(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G)-(D) -231,3 

   

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

200,0 

(J) Skuldinstrument - 

(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder9 147,1 

(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I)+(J)+(K) 347,1 

(M) Total finansiell skuldsättning (H)+(L) 115,8 

  

  

 
7 Andra likvida medel utgörs av spärrade bankmedel uppgående till 1,4 Mkr. 
8 Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder utgörs av en kortfristig leasingskuld som är hänförlig till implementationen av IFRS 16. 
9 Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder utgörs av en långfristig leasingskuld som är hänförlig till implementationen av IFRS 16. 
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Indirekt skuldsättning och eventualförpliktelser 

Per den 31 december 2021 har Fortnox ställda säkerheter uppgående till sammanlagt 108,3 Mkr och har 
eventualförpliktelser uppgående till sammanlagt 30,0 Mkr. 

Mkr 2021-12-31 

Ställda säkerheter 
Företagsinteckningar 108,3 

Eventualförpliktelser 
Borgensförbindelse till förmån för 

dotterföretag 
30,0 

Finansieringsarrangemang 

Revolverande kreditfacilitet 

Fortnox har under 2021 tecknat en revolverande kreditfacilitet uppgående till ett utrymme på 500 Mkr, 
vilken kan användas för allmänna företags- och rörelsekapitalsändamål samt för potentiella förvärv. Avtalet 
ingicks den 21 december 2021 och löper om tre år, med möjlighet att förlänga ytterligare två år. 

Det revolverande kreditfacilitetsavtalet innehåller åtaganden från Koncernen, såsom upprätthållande av 
auktorisationer, efterlevnad av lagar (inkluderat sanktioner och antikorruption) och kan upphöra om 
särskilda händelser inträffar, såsom en väsentlig förändring av kontrollen över Bolaget. Det revolverande 
kreditfacilitetsavtalet inkluderar finansiella villkor som kräver att Koncernens nettoskuld till EBITDA-andel 
inte överstiger 2,5:1 och att Koncernens soliditet inte understiger 30 procent.  

Per dagen för detta Prospekt är 200 Mkr utnyttjat av det totala utrymmet om 500 Mkr. 

Rörelsekapitalförklaring

Fortnox bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Koncernens behov under 
den kommande tolvmånadersperioden efter Prospektets datum. Med rörelsekapital avses i Prospektet 
Bolagets förmåga att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsåtaganden när dessa förfaller 
till betalning.  

Väsentliga pågående investeringar och åtaganden om framtida 
investeringar 
Utöver löpande investeringar i plattformen har Fortnox inga andra pågående eller åtaganden om väsentliga 
framtida investeringar. 

Betydande förändringar av Fortnox finansiella ställning efter den 
31 december 2021

Inga betydande förändringar av Fortnox finansiella ställning har inträffat efter den 31 december 2021.



Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Växjö. Enligt Fortnox bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) 
styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter valda på årsstämman 2022 
för tiden intill årsstämman 2023. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöterna, deras befattning, året de 
valdes in och deras oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och större aktieägare per dagen för 
Prospektet.

                                                                                                      Oberoende i förhållande till

Namn                          Befattning                   Ledamot sedan              Bolaget och ledande befattningshav.       Större aktieägare10 

Olof Hallrup         Ordf/styrelseled.       2020/2011 11                    Ja                                                                Nej

Anna Frick             Styrelseledamot        2016                                  Ja                                                                Ja

Magnus Gudéhn  Styrelseledamot        2019                                  Ja                                                                Ja

Per Bertland          Styrelseledamot        2021                                  Ja                                                                Ja

Lena Glader           Styrelseledamot        2021                                 Ja                                                                Ja

Nedan följer närmare information om styrelseledamöternas ålder, befattning, aktuella uppdrag, avslutade 
bolagsengagemang under de senaste fem åren, annan relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierela-
terade instrument i Fortnox. Uppdrag i dotterbolag inom Koncernen har exkluderats.

Olof Hallrup
Född 1958. Styrelseordförande sedan 2020 och ledamot sedan 2011 (dock ej december 2017 till november 2018), 
samt ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Olof har en juris kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i 
ekonomi från Lund universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Karlo Hallrup AB samt styrelseledamot och VD i Ohsbro 
AB. Styrelseledamot i Västergatan Fastighets AB, First Kraft AB, Box 7 AB, Recap Energy AB (publ), ArtOn24 AB, 
Smålandsfonden AB och ReCap Solar Mallorca AB. Styrelsesuppleant i Nordiska Virkesbörsen AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i ArtOn24 AB. Styrelseledamot i A-fastig-
hetsbolaget i Växjö, Viktor Hallrup AB, Östers Support AB (publ), Nordic e-holding invest AB och Nordiska 
Virkesbörsen AB. Styrelsesuppleant i Proper Gadget Concept AB och Nordic E-Commerce Group AB.

Övrig erfarenhet: Olof har en bakgrund som förvaltare på Stockholms Fondbörs och har varit verksam inom 
Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980- och 1990-talen och då arbetat med finansiella frågor. 

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 125 780 710 aktier.
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor

11Olof Hallrup var inte medlem i Bolagets styrelse från december 2017 till november 2018.

10Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.



Anna Frick
Född 1968. Styrelseledamot sedan 2016 samt ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm med fördjupning inom finansiering och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Medhelp Care Aktiebolag (publ), Sensec 
Holding AB (publ), Zinzino AB, Lohilo Foods AB (publ), LeoVegas AB (publ), Transfer Group AB (publ), AFO AB, 
Svea Bank AB, Insamlingsstiftelsen War Child och Bostadsrättsföreningen Bryggerihusen 14

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern VD i Oakwood Creative AB. Styrelseledamot i Svea 
Ekonomi, Bredband 2 Allmänna IT AB, Logistea AB, Frisq Holding AB (publ), Target Aid AB, Above Group AB och 
Above Agency AB. Styrelsesuppleant i Vendo Ekonomi AB.  

Övrig erfarenhet: Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, 
strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 30 760 aktier.

Magnus Gudéhn
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2019 samt ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör Mekatronik vid Kungliga Tekniska Högskolan

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i IT-Total Sweden AB, IT Infrastruktur Intressenter Sweden 
Holding AB och IT Infrastruktur Intressenter Sweden AB. Styrelseledamot i Magnus Gudéhn AB. Styrelsesupple-
ant i Akvileja Trädgårdsdesign AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern VD för HiQ Stockholm AB och HiQ Skåne AB.

Övrig erfarenhet: Magnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom 
finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som VD för olika 
HiQ-bolag. Han arbetar nu som konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 20 000 aktier.

Per Bertland
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2021 samt ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen vid Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i G & L Beijer Förvaltning AB och G & L Beijer AB. Styrelse-
ordförande i Aktiebolaget Dendera Holding och Inwido AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Pro-
dukt Aktiebolag, Lindab International AB, PBD Invest AB, The Office AB, Small Cap Partners II AB, 5 B i Malmö 
AB, SCP Advisors AB, SCP Advisors II AB, Small Cap Partners III AB och Small Cap Partners IV AB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern VD i Beijer Ref AB (publ). Styrelseordförande i G & L 
Beijer Förvaltning AB, G & L Beijer AB och freddox AB. Styrelseledamot i Sista versen 71884 AB, SCMREF AB och 
Sista versen 43135 AB.  Styrelsesuppleant i Fastighetsaktiebolaget Asarum 40:196. 

Övrig erfarenhet: Per var VD på Beijer Ref AB från 2012 fram till att han lämnade under september 2021 för att 
istället ta plats i Beijer Ref AB:s styrelse. Per har över 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börs-
noterade bolag. Han har varit ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har 
varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin. 

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 21 000 aktier.

Lena Glader
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2021 samt ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Andra pågående uppdrag: CFO för Storskogen Group AB. Styrelseledamot i Stockholms Internationella Handels-
skola AB, Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB, Storskogen UK Ltd, Storskogen Danmark ApS, 
Storskogen Norway AS, Storskogen Schweiz AG, Storskogen Deutschland GmbH och Storskogen Singapore Pte. 
Ltd. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: CFO i Eastnine AB. Styrelseordförande i Eastnine Investments 
AB och styrelseledamot i UAB Portarera, UAB Solverta och UAB Verslina.
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Övrig erfarenhet: Lena är sedan 2019 CFO på Storskogen Group AB som noterades på Nasdaq Stockholm under 
hösten 2021. Mellan 2014 och 2018 hade Lena samma position på Eastnine AB. Lena började sin yrkeskarriär som 
aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig 
för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat 
Communications AB.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 1 900 aktier.

Ledande befattningshavare
Nedan följer närmare information om Koncernledningens ålder, befattning, aktuella uppdrag, avslutade bo-
lagsengagemang under de senaste fem åren, annan relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade 
instrument i Fortnox. Uppdrag i dotterbolag inom Koncernen har exkluderats.

Tommy Eklund
Född 1976. VD sedan 2020.

Utbildning: Master of Science inom fysik och datavetenskap vid Linköpings Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Växjö Tennisklubb. Styrelseledamot i Linnéuniversitetet. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD i IST Group AB. VD, styrelseledamot och styrelseordförande 
i IST Sverige AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i Byggmästaren i Växjö AB och Sigfridshäll i Växjö AB. 
Styrelseordförande i Schoolido AB och Lärandets Hus AB. Styrelseledamot i Homepage AB, Mohedahus Aktiebo-
lag, Swefo – Swedish Foundation Systems AB, A I S T Advanced Instructional Software Trading Aktiebolag, DJS 
Fastighets Aktiebolag, Hypernet AB, Owlow AB, Rewanda AB, NOX4 AB och Swedish EdTech Industry AB (svb). 

Övrig erfarenhet: Tommy har lång erfarenhet av att leda bolag och verksamheter inom techbranschen. Han har 
under 15 år haft flera ledande befattningar inom Combitech och Saab Group.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 100 000 köpoptioner utställda av huvud-
ägaren First Kraft AB.

Roger Hartelius
Född 1972. CFO sedan 2017 och vice VD sedan 2020.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi vid Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: Kommanditdelägare i Kronoberg Fastigheter Kommanditbolag. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Readly AB, Readly Books AB och Readly 
Financial Instruments AB. Extern firmatecknare och CFO Readly International AB (publ).  

Övrig erfarenhet: Roger har varit CFO eller VD samt adjungerad i moderbolagets styrelse i samtliga innehavda 
anställningar sedan 2002. Tidigare erfarenheter inkluderar Sörman Information AB, IST Group AB och Readly 
International AB.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 350 000 aktier samt 2 000 teckningsop-
tioner av serie 2021/202412.

Camilla Skoog
Född 1973. Affärsområdeschef – Byrån sedan 2020.

Utbildning: Studier i systemvetenskap samt ekonomi vid Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: - 
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Ontarget Växjö AB. Styrelsesuppleant i Hun-
terspro shop AB. 

Övrig erfarenhet: Camilla har haft flera ledande roller inom försäljning, produktledning och affärsutveckling 
inom techbolag, till exempel som produktchef på IST Group AB. 
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Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 120 000 aktier.

Jesper Svensson
Född 1972. Affärsområdeschef – Entreprenören sedan 2020.

Utbildning: Studier inom datavetenskap.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Agoylt AB. 
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Bolagsman i Pyramedia Webbyrå Handelsbolag. 

Övrig erfarenhet: Jesper har sedan 2015 ingått i Fortnox Koncernledning och har under åren varit med och star-
tat upp dotterbolag, genomfört förvärv, startat upp nya kontor samt erhållit tillstånd för att bli betalförmedlare 
hos Finansinspektionen. Tidigare erfarenheter inkluderar Head of Engineering på Fortnox AB, Head of Develop-
ment på Boss Media AB och Head Architect på Boss Media AB.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 120 520 aktier samt 2 000 teckningsoptio-
ner av serie 2021/202413.

Johan Lundgren
Född 1983. COO och affärsområdeschef – Firman sedan 2021.

Utbildning: Master i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i J.A. Visualised Graphs AB. Styrelseledamot i Meitner AB och Small 
Imprints AB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot och styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen 
Kometen 6 och Bostadsrättsföreningen Jasminen 6. 

Övrig erfarenhet: Johan har haft flera ledande roller inom Hennes & Mauritz AB, bland annat global chefseko-
nom för deras expansionsavdelning och motsvarande roll för Global Sales and Operations.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 7 500 aktier samt 5 000 teckningsoptio-
ner av serie 2021/202414.

Michael Hansen
Född 1971. Affärsområdeschef – Pengar sedan 2021.

Utbildning: Bachelor of Science inom Business Administration vid Högskolan Kristianstad.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Motherboard Invest AB, Binogi AB och Driven Ekonomi i Stock-
holm AB. Styrelseledamot i Scandistrip Door Aktiebolag, Punkt B International AB, Mobile Ventures Scandinavia 
AB, Everysport Media Group AB, Support & Capital Sweden AB, Stockholm Edutainment Group AB, PunktB 
Incubation AB, Nordic Growth Capital AB, Halimi Investment Europé AB, Motherboard Ventures Ltd och Maqe 
Bangkok Co Ltd. Styrelsesuppleant i Fjäderarbetarna i Sverige AB och Tecting AB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Capcito Finance AB, Capcito Systems AB 
och Capcito Lending 2 AB. Styrelseledamot i Artsö Ecivres TCENNOC AB, Fjäderarbeterna i Sverige AB, Pre-
cognitive Industries AB, Mediagraf i Stockholm AB, Springworks AB, Light Element Services Nordic AB, Binogi 
Sverige AB (svb) och BC Digital AB. Styrelsesuppleant i Mobile Interaction Stockholm AB. 

Övrig erfarenhet: Michael har en lång bakgrund från investeringar i ett 20-tal startups och har även varit med-
grundare och grundare av flertalet bolag. Senast som grundare och VD för fintechbolaget Capcito Finance AB och 
dess dotterbolag. Dessförinnan roller som VD och affärsutvecklingschef inom förlags- och mediebranschen.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: Inget innehav.
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13Vilket efter genomförd aktiesplit 10:1 berättigar till teckning av 20 000 aktier i Bolaget.



Ola Bergqvist
Född 1978. Affärsområdeschef – Företagande sedan 2021.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen vid Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och vice VD i Dalufons AB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Enviber AB. 
Övrig erfarenhet: Tidigare erfarenheter inkluderar Team Manager Consumer Solutions samt Product Manager 
på PostNord AB.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: Inget innehav.

Anna Bergius
Född 1976. Affärsområdeschef – Marknadsplatsen sedan 2021.

Utbildning: Ekonomexamen vid Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lotstornet AB. Styrelsesuppleant i Everpoint Holdings AB och 
Alabio AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cherry AB och Alabio AB. 
Övrig erfarenhet: Anna har flera års erfarenhet av ledande roller inom tech- och mediebolag, bland annat som 
affärsområdeschef och marknadschef på Blocket AB samt Schibsted samt Head of Nordics på Betsson. Anna är 
även mentor i flera nätverk.

Egna och närståendes innehav i Fortnox per dagen för Prospektet: 5 199 aktier samt 5 000 teckningsoptioner 
av serie 2021/2024 15. 

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Un-
der de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare, utöver vad som anges nedan, 
(i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, (annat än 
frivillig likvidation) eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) bundits vid och/eller utfärdats påföljder för ett 
brott av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos en emittent. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intresse-
konflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras 
privata intressen och/eller andra åtaganden.

Finansinspektionen beslutade den 13 mars 2018 att Magnus Gudéhn ska betala en sanktionsavgift för underlå-
tenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i annat noterat bolag till Finansinspektionen 
i enlighet med marknadsmissbruksförordningen. Ola Bergqvist är styrelseledamot och vice VD i Dalufons AB, 
ett bolag verksamt inom försäljning av merchandise, där styrelsen den 14 februari 2022, bland annat på grund 
av marknadsförhållandena och effekterna av covid-19-pandemin, beslutat att på egen begäran försätta bolaget i 
konkurs.

Som framgår av ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i 
Bolaget genom aktie- och optionsinnehav.

Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 
parter enligt vilken någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts in i nuvarande befattning.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare är tillgängliga genom kontakt med Bolagets kontor på 
Bollgatan 3 B, Växjö.

Revisor
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssupp-
leant, eller ett registrerat revisionsbolag. Nuvarande revisor i Bolaget är KPMG AB. KPMG AB har varit Bolagets 
revisor sedan 20 april 2017. Huvudansvarig revisor sedan 3 april 2019 är Dan Beitner. Dan Beitner är auktoriserad 
revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige). 
Dan Beitner innehar inte aktier eller aktierelaterade instrument i Bolaget.
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Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kro-
nor och antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000. Bolagets registrerade aktiekapital 
uppgick per den 31 december 2021 till 1 219 489,40 kronor fördelat på 60 974 470 aktier. Inga förändringar av 
aktiekapitalet har skett sedan den 31 december 2021. Antalet aktier ökade från 60 974 470 till 609 744 700 den 3 
januari 2022 efter beslut om uppdelning av Bolagets aktier (aktiesplit 10:1) fattats av extra bolagsstämma den 27 
december 2021. Kvotvärdet per aktie är 0,002 kronor. 

Aktierna i Bolaget har utfärdats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i kronor. Aktierna 
är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktieägarnas rättigheter, inklusive de rättigheter 
som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller inlösen-
skyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende Bolagets aktier under innevarande eller 
föregående räkenskapsår. 

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta i 
bolagsstämma har aktieägare som dels är införd som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktie-
boken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäler sitt deltagande till Bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. 

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare har 
vid bolagstämma rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget och företräder på bolags-
stämman.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemis-
sion har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier 
som innehades före emissionen. Det finns dock inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som begränsar 
möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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Rätt till utdelning och överskott vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning och till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse 

av likvidation. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler 
om utdelning och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Utdelningen kan utbetalas som ett kontant be-
lopp per aktie, men kan även ske i annan form än kontanter (sakutdelning).

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag 
som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning. Kan aktieägare inte nås genom Euroclear Sweden 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en preskrip-
tionstid om tio år. Vid preskription tillfaller utdelningen Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller Bolagets bolags-
ordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventu-
ella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalningar till sådana 
aktieägare på samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige.

Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning 
som utbetalas. 

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier
Efter upptagande till handel på Nasdaq Stockholm kommer Fortnox aktier att vara upptagna till handel på en 
reglerad marknad. Enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som 
inte innehar några aktier, eller som innehar aktier som representerar mindre än 30 procent av röstetalet för samt-
liga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad, och som genom förvärv 
av aktier i ett sådant bolag, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar 
minst 30 procent av röstetalet, omedelbart offentliggöra hur stort dennes aktieinnehav i bolaget är samt inom 
fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). 

En aktieägare som själv eller genom dotterbolag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag 
har rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina 
aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebo-
lagslagen.

Ägarstruktur 
Nedan återges en sammanfattning av Bolagets aktieägare som hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav som 
representerar fem procent eller mer av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den 28 februari 2022 och 
därefter kända förändringar.

Aktieägare             Antal aktier               Andel av aktiekapital och röster (%)

First Kraft AB 16              125 780 710                                                                           20,6

State Street Bank and Trust Co, W9                 47 188 211                                                                              7,7

Swedbank Robur Fonder                39 086 333                                                                             6,4

Övriga aktieägare              397 689 446                                                                           65,2

Totalt             609 744 700                                                                               100

Aktieägaravtal 

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till ett gemen-
samt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda 
till att kontrollen över Bolaget ändras.
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Aktierelaterade incitamentsprogram 

Bolagsstämma i Bolaget har vid flera tillfällen beslutat om att införa aktierelaterade ersättningar i form av inci-
tamentsprogram (teckningsoptionsprogram) i syfte att motivera och belöna genom delägande i Bolaget, för att 
gynna Bolagets långsiktiga intressen. Teckningsoptionerna har erbjudits till ledande befattningshavare och andra 
nyckelmedarbetare inom Koncernen. De har överlåtits till deltagarna till marknadsvärde beräknat enligt Black & 
Scholes värderingsmodell. Bolaget har per dagen för detta Prospekt två utestående teckningsoptionsprogram.

Årsstämman den 25 mars 2021 beslutade om ett incitamentsprogram varvid 250 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024 emitterades. Per dagen för Prospektet har 24 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 överlåtits till 
anställda och övriga 226 000 teckningsoptioner har makulerats. Varje teckningsoption av serie 2021/2024 berätti-
gar, efter sedvanlig omräkning med anledning av den aktiesplit 10:1 som beslutades av den extra bolagsstämman 
i Fortnox den 27 december 2021, till teckning av tio (10) aktier i Bolaget till en omräknad teckningskurs om 55,28 
kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2021/2024 kan ske under perioden från och 
med den 1 april 2024 till och med den 30 juni 2024. Om samtliga överlåtna teckningsoptioner av serie 2021/2024 
utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 240 000 aktier och aktieka-
pitalet med 480  kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,04 procent av utestående aktier och röster i 
Bolaget.

Årsstämman den 30 mars 2022 beslutade om införande av ett nytt incitamentsprogram genom emission av högst
750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 där varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av
en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner 2022/2025 ska uppgå till
ett belopp som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under
perioden från och med den 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Per dagen för Prospektet är samtliga
750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 utestående och inga av dem har ännu överlåtits till anställda.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2025 kan ske under perioden från och med den 1 
april 2025 till och med den 30 juni 2025. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2022/2025 utnyttjas 
för teckning av aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 750 000 aktier och aktiekapitalet 
med 1 500 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av utestående aktier och röster i Bolaget.

Utöver teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammen finns det per dagen för detta Prospekt 
inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument utgivna i Fortnox.

Bemyndigande
Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier 
Årsstämman beslutade den 30 mars 2022 att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier innebärande 
en sammanlagd ökning om totalt tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. 
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner 
ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, 
alternativt för att finansiera befintlig verksamhet. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska ske till 
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betal-
ning för tecknade aktier ska kunna ske kontant, med apportegendom, genom kvittning eller eljest med villkor.

Utdelningspolicy
Fortnox strävar efter att ge långsiktig stabil utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt 
överstiger vad Bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur 
är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna. Fortnox har som långsiktig målsättning att dela ut 30–50 
procent av Koncernens resultat efter skatt.

Bolaget har för räkenskapsår 2020 lämnat utdelning om 0,75 kronor per aktie, motsvarande 0,075 kronor per 
aktie efter genomförd aktiesplit, och årsstämman den 30 mars 2022 har vidare beslutat om att lämna utdelning 
om 0,08 kronor per aktie för räkenskapsår 2021.
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Handel i aktierna 
Bolagets aktier är per dagen för Prospektet föremål för handel på Nordic Growth Market, Nordic SME. Nasdaq 
Stockholms bolagskommitté har den 29 mars 2022 beslutat att Fortnox uppfyller kraven för att Bolagets aktier 
ska kunna tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däri-
bland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stock-
holm förväntas bli den 13 april 2022.

Central värdepappersförvaring
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm som 
registrerar aktierna. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna har ISIN-kod SE0017161243.
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Bildande och legal form samt verksamhetsföremål
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets regist-
rerade företagsnamn är Fortnox AB (publ), dess organisationsnummer är 556469-6291 och dess identifieringskod 
(LEI) är 549300MSNMHPC3O60W78. Bolaget bildades den 23 juni 1993 och registrerades hos Bolagsverket den 
30 juni 1993. Styrelsen har sitt säte i Växjö. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska föremålet för Bolagets verksamhet vara att, direkt eller indirekt, bedriva 
utveckling och försäljning av system och applikationer, bland annat avseende bokförings- och administrativa 
system och tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i Koncernen som per dagen för detta Prospekt består av åtta, direkt och indirekt ägda, 
dotterbolag samt ett intressebolag. Samtliga dotterbolag och intressebolaget är svenska aktiebolag. Bolagets dot-
terbolag och intressebolag framgår av nedan koncernstruktur.

Väsentliga avtal
Nedan presenteras en sammanfattning av de väsentliga avtal som ingåtts av Koncernen under de två senaste 
åren, såväl som andra avtal som ingåtts av Koncernen vilka innehåller rättigheter eller skyldigheter av väsentlig 
betydelse för Koncernen (bortsett från avtal som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten). För infor-
mation om finansieringsavtal, se avsnitten ”Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information”- 
”Finansieringsarrangemang”. 

Legala frågor och 
kompletterande information

Fortnox AB (publ)
556469-6291

Fortnox Finans AB
556949-9824

Capcito Finance AB
559001-5185

Capcito Systems AB
559028-3601

Capcito Lending 2 AB
559141-4676

Offerta Group AB
556743-5887

Fortnox 
Lagerbolag AB
559309-2421

AgoyIT AB
559228-1868

Fortnox
Försäkringar AB

559005-2564

Fortnox Service AB
556995-3622

Ägs till 79% av Fortnox Ägs till 31,88% av Fortnox
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Kund- och leverantörsavtal
Fortnox bedriver sin verksamhet inom olika affärsområden och kund- och leverantörsavtal ingås i den löpande 
verksamheten. Bolagets kunder utgörs huvudsakligen av små och medelstora företag som ingår standardiserade 
avtal med Bolaget för att få tillgång till dess tjänster och produkter. Fortnox har per dagen för detta Prospekt inte 
några enskilda kund- eller leverantörsavtal som är av väsentlig betydelse för Bolaget.
 
Företagsförvärv
Nedan beskrivs de väsentliga förvärv som genomförts under de senaste två åren.

Offerta Group AB 

Bolaget förvärvade samtliga aktier i tjänsteförmedlingsföretaget Offerta Group AB genom aktieöverlåtelseav-
tal daterat 16 februari 2021 och tillträdet, som var villkorat att Bolagets bolagsstämma bemyndigat styrelsen 
att besluta om en kvittningsemission, ägde rum den 11 mars 2021. Köpeskillingen om totalt cirka 300 Mkr (på 
kassa- och skuldfri basis och inklusive ett normaliserat rörelsekapital) erlades dels genom kvittning mot 682 177 
nyemitterade aktier i Fortnox AB, dels genom kontant betalning. 

AgoyIt AB

Bolaget förvärvade cirka 30 procent av aktierna och rösterna i AgoyIt AB genom teckning av aktier i en ny-
emission den 7 april 2021 till en emissionslikvid om totalt 18 Mkr. Bolaget har därefter, den 10 mars 2022, tecknat
ytterligare aktier för en emissionslikvid om cirka 2,5 Mkr, vilket innebär att Bolaget per dagen för Prospektet
totalt äger 31,88 procent av utestående aktier och röster i AgoyIt AB. Bolaget har ingått ett aktieägaravtal med
de övriga aktieägarna i AgoyIt AB, enligt vilket Bolaget har rätt att förvärva samtliga utestående aktier i Bolaget
från de övriga aktieägarna under en specificerad period till ett pris beräknat på en på förhand bestämd
prismodell. Aktieägaravtalet innehåller även sedvanliga bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för
minoritetsaktieägarna respektive Bolaget för det fall Bolaget skulle avyttra sitt innehav i AgoyIt AB.

Fortnox Lagerbolag AB

Bolaget förvärvade en lagerbolagsverksamhet genom förvärv av samtliga aktier i ett dotterbolag till Bp Bolags-
partner AB (Fortnox Lagerbolag AB) genom aktieöverlåtelseavtal daterat den 27 april 2021 med tillträdesdag 
samma dag. Köpeskillingen om 45 Mkr erlades genom kontant betalning.

Capcito Finance AB

Bolaget förvärvade, genom Fortnox Finans AB, cirka 79 procent av aktierna och rösterna i fintechföretaget Cap-
cito Finance AB genom aktieöverlåtelseavtal daterat den 17 november 2021 och med tillträdesdag den 1 decem-
ber 2021. Köpeskillingen baserades på en värdering av hela Capcito Finance AB om 410 Mkr, samt ett tillägg om 
cirka 3 Mkr för ett lösenbelopp som förväntades betalas in till Capcito Finance AB vid utnyttjande av en serie 
teckningsoptioner som ställts ut till personal inom Capcito Finance AB och dess dotterbolag, genom kontant 
betalning. Fortnox Finans AB har även ingått ett aktieägaravtal med de två kvarstående minoritetsaktieägarna 
i Capcito Finance AB där Fortnox Finans har rätt att köpa, och minoritetsaktieägarna har rätt att sälja, minori-
tetsaktieägarnas aktier i Capcito Finance AB. Vid en sådan försäljning beräknas aktiernas pris i enlighet med vad 
som anges i avtalet. Aktieägaravtalet innehåller även sedvanliga bestämmelser om rättigheter och skyldigheter 
för minoritetsaktieägarna respektive Fortnox Finans AB för det fall Fortnox Finans AB skulle avyttra sitt innehav i 
Capcito Finance AB.

Sammanfattning av information som offentliggjorts enligt MAR
Nedan sammanfattas den information som Fortnox har offentliggjort i enlighet med Marknadsmissbruksförord-
ningen (596/2014) (”MAR”) under de senaste 12 månaderna och som är relevant per dagen för detta Prospekt.

Offentliggjorda finansiella rapporter
• Delårsrapporten för perioden januari-mars 2021, offentliggjord den 28 april 2021
• Delårsrapporten för perioden januari-juni 2021, offentliggjord den 19 augusti 2021
• Delårsrapporten för perioden januari-september 2021, offentliggjord den 26 oktober 2021
• Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2021, offentliggjord den 16 februari 2022 

Offentliggjord information rörande förvärv
• Den 17 november 2021 offentliggjorde Fortnox att Bolaget ingått avtal om förvärv av cirka 79 procent av aktierna                

i Capcito Finance.
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Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive 
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de se-
naste tolv månaderna som skulle kunna ha en betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndig-
hetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Närståendetransaktioner
Nedan presenteras transaktioner med närstående under räkenskapsåret 2022 fram till och med dagen för Pro-
spektet. Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Hyresavtal med ArtOn24 AB

Bolaget hyr sina kontorslokaler (inklusive garage och parkeringsplatser) i Växjö av ArtOn24 AB, som indirekt ägs 
av Olof Hallrup som är styrelseordförande i Bolaget och indirekt äger cirka 21 procent av aktierna och rösterna i 
Fortnox. Hyresavtalet avseende kontorslokalen ingicks för en initial period om tio (10) år och löper till och med 
den 31 december 2029, varefter hyresperioden förlängs för en period om tre (3) år för det fall respektive hyresavtal 
inte sägs upp senast 24 månader innan den initiala hyresperiodens utgång. Den årliga hyran uppgår till cirka 20 
Mkr exklusive avtalade tillägg, indexuppräkningar och årliga hyresrabatter och under 2022 har Bolaget betalat 
cirka 7,5 Mkr kronor fram till och med dagen för Prospektet.

Konsultavtal
Fortnox dotterbolag, Capcito Finance AB och Capcito Systems AB, köper konsulttjänster från Driven Ekonomi
Stockholm AB, ett bolag där Michael Hansen, som är ledande befattningshavare i Fortnox, är styrelseordförande
och har ett indirekt ägande. Under 2022 har cirka 52 000 kronor betalats ut till Driven Ekonomi Stockholm AB
avseende arbete utfört under 2022. 

Fortnox dotterbolag Capcito Systems AB köper konsulttjänster från Maqe Bangkok Co. Ltd, ett bolag där Michael 
Hansen, som är ledande befattningshavare i Fortnox, är styrelseledamot och har ett indirekt ägande. Under 2022 
har cirka 352 000 kronor betalats ut till Maqe Bangkok Co. Ltd avseende arbete utfört under 2022. 

Kostnader för Upptagandet
Bolagets kostnader i samband med Upptagandet förväntas uppgå till cirka 6 Mkr. Sådana kostnader är framförallt 
hänförliga till kostnader för rådgivare samt noteringskostnader till Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen. 
Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter i samband med Upptagandet.

Rådgivares intressen
Cirio Advokatbyrå AB är Fortnox legala rådgivare i samband med Upptagandet av Bolagets aktier på Nasdaq 
Stockholm. Cirio Advokatbyrå AB tillhandahåller från tid till annan även andra legala tjänster åt Fortnox för vilka 
de erhållit och kan komma att erhålla ersättning. Cirio Advokatbyrå AB har inte något väsentligt motstående 
intresse i Upptagandet och kommer erhålla sedvanlig ersättning för sin rådgivning.  

Skattekonsekvenser för investerare
Investerare i Bolagets aktier uppmärksammas på att skattelagstiftningen i Sverige eller i en stat som investeraren 
har anknytning till eller har sin skatterättsliga hemvist i kan inverka på hur inkomsterna från värdepapperen 
beskattas. Varje aktieägare bör söka individuell rådgivning för att säkerställa de skattemässiga konsekvenser som 
kan uppkomma baserat på ägarens specifika situation, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler 
och avtal.
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Prospektets godkännande
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så 
måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordning-
en och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. 
Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i 
Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värde-
papper. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. 

Handlingar införlivade genom hänvisning
Följande räkenskaper införlivas i Prospektet genom hänvisning. Dokumenten som införlivas genom hänvisning 
finns tillgängliga på https://www.fortnox.se/om-fortnox/bolagsstyrning/rapporter.

• Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 (hänvisningen avser resultaträkning på sidan 63, 
balansräkning på sidorna 64–65, kassaflödesanalys på sidan 66, redovisningsprinciper och noter på sidorna 
71–116 och revisionsberättelse på sidorna 118–120).

• Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 (hänvisningen avser resultaträkning på sidan 97, 
balansräkning på sidorna 98-100, kassaflödesanalys på sidan 101, redovisningsprinciper och noter på sidorna 
107-170 och revisionsberättelse på sidorna 172-175).

Utöver den informationen som införlivas i detta Prospekt genom hänvisningar ingår inte informationen på Bola-
gets webbplats, eller på någon annan angiven webbplats, i Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den 
behöriga myndigheten.

Tillgängliga handlingar
Bolagets bolagsordning och registreringsbevis hålls under hela Prospektets giltighetstid tillgängliga för gransk-
ning på Bolagets huvudkontor, Bollgatan 3 B, 352 46, Växjö (ordinarie kontorstid på vardagar). Handlingarna finns 
också tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, https://www.fortnox.se/.

Information från tredje part
Information som har anskaffats från tredje part har i Prospektet återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till 
och kan utröna av informationen som offentliggjorts av sådan tredje part har inga sakförhållanden utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.
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Beroende på sammanhang, Fortnox AB (publ), org.nr 556469-6291, eller 
den koncern vari Bolaget är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag 
i koncernen.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Europeiska unionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

International Financial Reporting Standards.

Den koncern i vilken Fortnox AB (publ) är moderbolag.

Det planerade upptagandet av Bolagets aktier till handel på den regle-
rade marknaden Nasdaq Stockholm.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014.

Beroende på sammanhang, den reglerade marknaden Nasdaq Stock-
holm eller Nasdaq Stockholm AB.

Den tillväxt handelsplattform som drivs av Nordic Growth Markets.

Detta prospekt som har upprättats med anledning av styrelsens ansö-
kan om upptagande till handel av aktierna i Bolaget på den reglerade 
marknaden Nasdaq Stockholm.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse.

Svenska kronor. ”M” avser miljoner.
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Definitioner

”Bolaget” eller “Fortnox”

”EES”

”Euroclear Sweden”

”Koncernen”

”Nasdaq Stockholm”

“Prospektförordningen”

”EU”

”IFRS”

”NGM Nordic SME”

“Securities Act”

”GDPR”

”MAR”

”Upptagandet”

”Prospektet”

”kr” eller ”kronor”
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Adresser

B O L A G E T

Fortnox AB (publ)
Bollgatan 3 B
352 46 Växjö 
0470-78 50 00
www.fortnox.se

L E G A L R Å D G I VA R E

Cirio Advokatbyrå AB
Mäster Samuelsgatan 20
Box 3294
103 65 Stockholm
www.cirio.se

R E V I S O R

KPMG AB
Box 382
101 27 Stockholm
https://home.kpmg/se/sv/home.html 




