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Detta prospekt (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet
med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument samt kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004.
Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att
sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
I Prospektet inkluderas bland annat mål och framtidsutsikter vilka är upprättade av styrelsen i
DO Networks Sverige AB och är baserade på marknadsförhållanden vid Prospektets
upprättande samt därvidlag övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam
på att uttalanden om framtidsutsikter et c är förenade med osäkerhet och inte utgör någon
utfästelse att utvecklingen blir som beskrivet. All information som lämnas i Prospektet bör
noga övervägas, i synnerhet de risker som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer” och beskriver
vissa risker i samband med förvärv av aktier i DO Networks Sverige AB.
Prospektet har upprättats i anledning av notering av bolagets aktie på AktieTorget. För detta
prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
Information som i detta Prospekt hänför sig från tredje part såsom exempelvis
marknadsundersökningar, analyser eller andra uppgifter anser Bolaget har återgivits korrekt i
Prospektet och såvitt Bolaget känner till har ingen information utelämnats på ett sätt som
skulle kunna göra den i Prospektet återgivna informationen felaktig eller missvisande.”
Alla rapporter, stiftelseurkund, bolagsordning, brev och andra handlingar som till någon del
ingår i eller hänvisas till i detta Prospekt finns tillgängligt under hela dokumentets
giltighetstid och kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på Prospektets
sista sida.
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Definitioner m.m.
Med ”DO Networks”, ”DNET”,”DO”, "Bolaget" och ”Koncernen” avses i detta Prospekt
moderbolaget med firma DO Networks Sverige AB (publ) med org nr 556692-3248 och de
helägda dotterbolagen Nordiska Statsnätstjänster AB med org nr 556666-6250, Hemmanet
AB med org nr 556666-6250 och IT Center i Värmland AB org nr 556611-6124 om annat inte
framgår av sammanhanget.

Aktien
Handelsposten är 10 000 aktier.
Aktiens kortnamn: DNET, ISIN-kod: SE0001766510

Datum för ekonomisk information
Delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 mars kommer att avges den 28 maj 2007.
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Sammanfattning av Prospektet
Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Prospektet. Alla
investeringsbeslut skall fattas på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Bolagets styrelse
kan endast hållas ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen om den är
vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna av Prospektet. Om en
aktietecknare väcker talan, med anledning av uppgifterna i Prospektet, kan aktietecknaren bli
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet.

Kort om DO Networks
•

DO Networks Sverige AB grundades 2005 som ett helägt dotterbolag till
moderbolaget med dåvarande firma Basiq Networks BN AB. Basiq Networks överlät
vid årsskiftet 2005 all verksamhet till DO Networks Sverige AB. Basiq Networks
grundades i Karlstad 1995 som en av Sveriges första Internetoperatörer. Basiq
Networks skiftade ut samtliga innehavda aktier i DO Networks till dess aktieägare på
avstämningsdag i juli månad 2006. DO Networks är idag ett fristående bolag utan
koppling till Bolagets tidigare moderbolag.

•

DO Networks förvärvade under april månad Nordiska statsnätstjänster AB.

•

DO Networks förvärvade under april månad IT Center i Värmland AB.

•

DO Networks förvärvade under oktober månad Hemmanet AB.
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Kort om dotterbolagen
Nordiska Stadsnätstjänster AB (”NSAB”)
Bolaget grundades under 2005. NSAB’s affärside är att vara tjänsteleverantör på företags och
hushållsmarkanden primärt via utbyggda höghastighetsnät, så som sk stadsnät samt andra
större och mindre nät. Bolaget förvärvades i april 2006 med syftet att snabbt bygga upp en
struktur för att bli en tjänstteleverantör på Karlstad stadsnät och andra närliggande stadsnät.
Förvärvet innebar också att DO Networks blev den största tjänsteleverantören på
Karlstadsstadsnät med avseende på andelen hushållskunder.
IT Center i Värmland AB (”IT Center”)
IT Centers affärside är att leverera hårdvara och kringtjänster till företags och
hushållsmarkanden. Bolaget förvärvades för att vara själförsörjande och stärka koncernens
position som en helhetsleverantör av infrastruktur – tjänst – hårdvara.
Hemmanet AB (”Hemmanet”)
Hemmanet grundades 2003 och förvärvades av DO Networks i oktober 2006.
Hemmanet säljer högklassiga bredbandsuppkopplingar mot Internet till boende och
verksamma utanför storstäder med DSL-teknik. Marknadsstrategin bygger på att
utkristallisera de områden som saknar reella alternativ eller som endast har möjlighet till
bredband via TeliaSonera och Skanovas teknikplattform, och riktat marknadsföra produkten
mot de mest lönsamma av dessa områden. Därmed fokuserar Hemmanet på ett segment med
stort behov av bredband, men som alltså saknar kostnadseffektiva alternativ. Förvärvet av
Hemmanet innebär att produktutbudet kompletterats med en egen DSL lösning för
marknaden, samt att en betydande kundstock förvärvats.

Marknad
Marknaden för Internetaccess för privatpersoner är en del av telemarknaden som uppvisar
tillväxt. Enligt PTS var omsättningen på marknaden för Internetaccess cirka 3,68 miljarder
kronor under första halvåret 2005, vilket är drygt 13 procent mer än under första halvåret
2004 då omsättningen var 3,26 miljarder kronor. Framför allt är det avgifterna för fast
anslutning som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 28 procent i värde
under första halvåret 2005 jämfört med motsvarande period 2004. Intäkterna från fast
anslutning, vilka uppgick till 3,01 miljarder kronor, utgör numera 82 procent av de totala
intäkterna för Internet. Intäkterna för uppringt Internet uppgick till 0,6 miljarder kronor under
första halvåret 2005 och minskar kontinuerligt.
Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) var företagsmarknaden i Sverige för elektronisk
kommunikation år 2004 värd cirka 22 Mdr kronor. Marknaden anses bestå av fyra segment
inkluderande fasta- respektive mobila samtalstjänster (72%), datakommunikationstjänster till
slutkund (19%) samt Internettjänster (9%). Samtliga segment förutom segmentet
Internettjänster uppvisade negativ tillväxt mellan år 2003 och 2004. Marknaden för
Internettjänster för företag växte dock med cirka 8% och uppgick år 2004 till cirka 2 Mdr
kronor. Inom marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund pågår ett snabbt skifte
där traditionella lösningar som Frame och hyrda förbindelser ersätts med IP-VPN. Marknaden
för IP-VPN ökade mellan åren 2003 och 2004 med cirka 30 % till cirka 1,6 Mdr kronor.

Riskfaktorer
Notera att detta är en sammanfattning. För fullständig riskredovisning hänvisas till avsnittet
”Riskfaktorer” i prospektet.
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Risker relaterade till verksamheten
Framtida kapitalbehov
Verksamheten är inte lönsamt och i sin helhet beroende av externt tillfört eget kapital för dess
drift. Ytterligare ägarkapital kan inom en snar framtid komma att krävas för att Bolaget skall
kunna utvecklas på bästa sätt och i linje med verksamhetens mål.

Beroende av leverantörer och samarbetspartners
Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners. En uppsägning
eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan innebära stora
ekonomiska förluster för Bolaget.

Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare
Misslyckande att rekrytera nya medarbetare eller förlust av en eller flera nyckelpersoner kan
allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även
äventyra verksamhetens fortlevnad.

Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden
Förändringar i konjunkturen kan innebära att bolagets intäkter och resultat kan fluktuera
kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd
kan avsevärt negativt påverka bolagets verksamhet.

Risker associerade med tillväxt
Tillväxt kan i framtiden komma att ske via förvärv. Det föreligger risk att eventuella framtida
förvärv inte utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet vilket kan
påverka bolaget avsevärt negativt.

Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling
Bolagets marknader är i ständig förändring och det kan inte uteslutas att teknisk utveckling,
ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur
på ett för verksamheten negativt och ofördelaktig sätt.

Konkurrens och konkurrenter
Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Det går inte att lämna några garantier för att
verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt
konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka
verksamheten fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt.

Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser
Verksamhet har bedrivits endast en kort tid. Det finns en risk att verksamheten misslyckas
med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis
finansiell eller organisatorisk art.

Övriga upplysningar
Bolagets organisationsnummer är 556692-3248. Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den
1 december 2005 och har drivit verksamhet i cirka 1 år under dess nuvarande form. Delar av
Bolagets verksamhet har förvärvats av ett tidigare moderbolag varvid delar av Bolagets
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verksamhet har längre historik än Bolaget. Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och
dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).
Gällande bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 1 december 2006.
Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer inges till Bolagsverket i
enlighet med svenska regler och förordningar och kan beställas från dess webbplats,
www.bolagsverket.se.

Kort om AktieTorget
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag
som är noterade på AktieTorgets lista. AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att driva
verksamhet som auktoriserad marknadsplats. För mer information se www.aktietorget.se.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Styrelse
Michael Ringsby
Thomas Ringsby
Bernth Harnesk
Do Hellbom

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledande befattningshavare
Do Hellbom
VD
Thomas Ringsby
COO
Revisor
Jan Nyström, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Största aktieägare per den 31 januari 2007 kompletterad med kända förändringar
Aktieägare
MORIN, MARTIN
360 HOLDING AB
HELLBOM, DO
SANDBACKEN INVEST AB
GOTHEFORS, ANDERS
PETTERSSON, PATRICK
HELLBOM, KARIN
ECO GROUP I UMEÅ AB
HELLBOM & RYDAHL AB
RINGSBY, THOMAS
Övriga aktieägare cirka 940 stycken
Totalt

Antal aktier
5 352 580
4 276 984
2 757 781
2 200 000
2 037 202
2 037 202
2 000 000
1 968 934
1 524 000
1 335 876
9 745 441
35 236 000
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%-andel av kapital &
röster
15,19%
12,14%
7,83%
6,24%
5,78%
5,78%
5,68%
5,59%
4,33%
3,79%
27,28%
100,00%
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Finansiell översikt - Moderbolaget

Nyckeltal

200501-200608

200501-200612

Omsättning, kr

1 562

2 436

Balansomslutning, kr

1 549

11 056

Rörelseresultat, kr

-

2 064

-

3 736

Resultat efter finansnetto, kr

-

2 069

-

3 747

Rörelsemarginal, %

neg.

neg.

Vinstmarginal, %

neg.

neg.

Avkastning på totalt kapital, %

neg.

neg.

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

Soliditet, %

neg.

40%

Skuldsättningsgrad, %

neg.

1,5

Kassalikviditet, %

8%

112%

Balanslikviditet, %

8%

112%

neg.

neg.

0

0

Ränteteckningsgrad, %
Utdelning per aktie
Antal anställda

3

6

521

406

107 175 264

880 900 000

Omsättning per anställd, kr
Antal aktier vid periodens slut
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Riskfaktorer
En investering i aktier kan innebära betydande risker och hela det investerade kapitalet kan
förloras. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll kan ha negativ påverkan på bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detsamma gäller för faktorer som bolaget
genom sitt agerande kan påverka. Nedan redogörs för ett antal av dessa riskfaktorer. De är
inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare
risker och osäkerheter som Bolaget inte känner till eller som inte bedöms väsentliga kan
komma att utvecklas till riskfaktorer av väsentlig betydelse och påverka bolaget och hela dess
verksamhet negativt. Den som överväger att förvärva aktier i Bolaget bör därför göra sin egen
bedömning av respektive riskfaktors påverkan på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade
rådgivare.

Risker relaterade till verksamheten
Framtida kapitalbehov
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är
uteslutande beroende av lanseringar och därpå följande försäljningsframgångar i
verksamheten. Bolagets verksamhet kan framöver komma att behöva ytterligare finansiella
resurser för att Bolaget skall kunna utvecklas i enlighet med de behov som den nya
verksamheten kräver. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling
kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital.
Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden
av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna
anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att
anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan
utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Beroende av leverantörer och samarbetspartners
Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners, såsom lokala
stadsnät och andra nätägare.Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls
och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa
leverantörer till tjänsteutbudet finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En
uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan
innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolaget överlevnadsförmåga,
finansiella ställning och resultat negativt.

Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare
Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt
medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och
behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist
eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens
framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan
allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även
äventyra verksamhetens fortlevnad.

Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden
Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Förändringar i konjunkturen
kan innebära att bolagets intäkter och resultat kan flukturera kraftigt över tiden. Även andra
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händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka
bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt.

Risker associerade med tillväxt
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan
komma organiskt och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att
kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en
redan liten organisation och ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte
utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan
hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter,
finansiella ställning och likviditet.

Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och
beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är
verksamheten beroende av att kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan
inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer
påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan
utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt.

Konkurrens och konkurrenter
Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i
takt med att nya företag etablerar sig. Många av konkurrenterna i marknaden har längre
verksamhetshistorik och stora finansiella resurser. Det går inte att lämna några garantier för
att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt
konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka
verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt.

Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser
Verksamheten har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och
kapital är knappa och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt.
Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och
därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art.

Ej kontant utdelande företag –beroende av aktiekursens utveckling för
avkastning
Bolaget avser inte att lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid.

Likviditet i aktien
En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett
aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan
realiseras.
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VD har ordet
DO Networks bildades 2005 utifrån grundidéen att äga infrastruktur för datakommunikation.
Marknaden är nu mogen för ett paradigmskifte där vi nu går mot att höghastighetsansluta våra
hem och fastigheter i form av fiberoptisk teknik, dvs Telias tele-/kopparnät byts ut till
fiberoptiskt nät. Utbudet av tjänster samt att priset på tjänsterna pressats är en av
anledningarna till drivkraften tillsammans med att komponenter samt material för att bygga
fibernät blir billigare. Vi ser idag beskriven tendensen främst inom storstadsregionerna, där
också de större aktörerna inom branchen finns närvarande, men utanör dessa regioner där
volymen för de större aktörerna inte är intressanta ser vi en stor marknad för aktör som har
finansiella muskler. På de mindre regionerna består då konkurrensen främst av mindre lokala
företag som inte kan erbjuda ett helhetskoncept. Vi har utifrån detta utarbetat produkten
Villafiber® som primärt riktar sig till egnahemsmarknaden. Vi har i produkten paketerat en
nyckelfärdig lösning som bygger på tre grundkomponenter, framtidssäkert, enkelhet och pris.
För att stötta vår grundverksamhet, infrastruktur har vi även ytterligare två affärsområden,
tjänster och hårdvara. Inom affärsområdet tjänster levererar vi t ex internetaccess och där
tillhörande tjänster. Vi annammar till 100% iden kring ”all business is local”, därför vill vi i
vår hemmaort bygga konceptet att vi finns närvarande, inte bara i ett kontor, utan i
ändamålsenliga lokaler, där showroom, butik, support och sälj finns närvarande, allt på
samma plats.
Välkommen in,

Do Hellbom,
VD DO Networks Sverige AB (publ)
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Styrelsens försäkran samt bakgrund till notering
Notering på AktieTorget
En notering på AktieTorget medför bland annat följande fördelar för DO Networks
verksamhet och dess aktieägare:
•
•
•
•
•

Tillgång till den publika riskkapitalmarknaden
Underlätta genomförande av företagsförvärv med egna aktier
Underlätta personalrekrytering och skapandet av incitamentsprogram
Möjliggöra ökad uppmärksamhet från kunder, leverantörer och media
Stärka Bolagets affärsrelationer mot kunder, partners och leverantörer.

Med en noterad aktie anser styrelsen att Bolaget har förutsättningar att lyckas implementera
sina expansionsplaner och skapa värde för sina aktieägare.

Styrelsens försäkran
Styrelsen för DO Networks Sverige AB är ansvarig för informationen i Prospektet. Härmed
försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska
förhållanden, och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka
den bild av Bolaget som skapas av Prospketet.
Karlstad den 13 mars 2007
Styrelsen för DO Networks Sverige AB (publ)
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Skattefrågor i Sverige
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständigheterna i det
enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan
uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta
råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger,
exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.
får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer och dödsbon
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i DO Networks tas upp till beskattning i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är 30 procent. Vid försäljning av aktier i DO Networks får
schablonregeln användas. Denna regel innebär att anskaffningskostnaden får beräknas till 20
procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. I det fall schablonregeln
inte används skall genomsnittsmetoden användas.
Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av den
genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval
av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende
innehavet. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningspris, efter avdrag för försäljningskostnader, och anskaffningskostnad.
Kapitalförlust vid försäljning av aktier i DO Networks är avdragsgill. Sådan förlust kan
kvittas i sin helhet mot kapitalvinster under samma år på aktier. Kvittning kan även ske fullt
ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i svenska
värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder).
Överskjutande förlust är avdragsgill samma år endast till 70 procent. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för
underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver.
Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, är hela kapitalvinsten
skattepliktig. Beräkning av anskaffningskostnad sker på samma sätt som för fysiska personer.
Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Kapitalvinst
på näringsbetingad aktie är från och med den 1 juli 2003 skattefri i det fall aktien innehafts
under en sammanhängande tid av ett år före avyttringen. En marknadsnoterad andel/aktie är
en näringsbetingad andel om den juridiska person som äger andelen innehar andelar med
minst tio procent av rösterna i det ägda företaget, eller om innehavet av andelen betingas av
rörelse som bedrivs av den juridiska personen som äger andelen eller ett denne närstående
företag. För vissa skattesubjekt, bland annat aktiebolag, investmentbolag och
värdepappersfonder, gäller särskilda regler.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer är skattesatsen normalt 30 procent. För fysiska personer innehålls
skatten såsom preliminärskatt av VPC eller – om aktierna är förvaltarregistrerade – av
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förvaltaren. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa
juridiska personer gäller särskilda regler. För svenska aktiebolag och svenska ekonomiska
föreningar, med vissa undantag för bl.a. investmentföretag och förvaltningsföretag, föreligger
skattefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen ska dock tas upp
till beskattning om andelen avyttras eller upphör att vara näringsbetingad hos innehavaren
inom ett år från det att andelen blivit näringsbetingad hos innehavaren.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från ett svenskt
aktiebolag innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på
näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade
svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller
teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för
beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat
svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under
de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Det är oklart
om denna regel även kan komma att tillämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är
dock i fl era fall begränsad genom skatteavtal.

Förmögenhetsbeskattning
DO Networks är föremål för notering på Aktietorget. Aktier noterade på Aktietorget är för
närvarande befriade från förmögenhetsbeskattning.

Arvs- och gåvoskatt
Den 1 januari år 2005 med retroaktiv verkan fr om den 17 december år 2004 avskaffades
arvs- och gåvobeskattning i Sverige.
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Finansiering, kassaflöde och framtida kapitalbehov
Finansiering
Bolagets verksamhet har under året 2006 finansierats huvudsakligen från verksamheten samt
med eget kapital och skulder, där skulderna utgörs av långsiktiga samt kortsiktiga skulder.
Per 31/12 2006 uppgick koncernens egna kapital till 2 725 Tkr innebärande en soliditet om
cirka 15%. För perioden 1 september till 31 december 2006 har det egna kapitalet ökat till
följd av en kontant riktad nyemission om 6 533 Tkr vilket stärkt koncernens soliditet.
Koncernens långfristiga skulder uppgick per 31/12 2006 till 6 124 Tkr och koncernens
kortfristiga skulder uppgick per samma datum till 8 905 Tkr. Skuldsättningsgraden per 31/12
2006 uppgick till 5,5 ggr. Skuldsättningsgraden har kontinuerligt under räkenskapsåret 2006
minskat som en följd av ökat eget kapital i koncernen. Koncernen har ställda säkerheter i form
av företagsinteckningar om 7 475 Tkr avseende lång och kortfristiga skulder. Inga
ansvarsförbindelser finns.
Likvida medel inklusive kortfristiga fordringar uppgick per 31/12 2006 för koncernen till
7 348 TKR innebärande en kassalikviditet om 82,5%.
Kassaflöden
Koncernen uppvisar ett negativt kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital om 5 077 Tkr för perioden 1 april till 31 december 2006. Förändringen i
rörelsekapitalet har under perioden varit -361 Tkr. Koncernen har under samma period
investerat 5 096 Tkr i förvärv av dotterbolag och inventarier samt finansiella
anläggningstillgångar. Koncernen har erhållit 7 074 Tkr genom riktade kontanta nyemissioner
samt via Bank och aktieägare upptagit lån om 7 215 Tkr. Koncernen har efter ovanstående ett
positivt kassaflöde om 3 755 Tkr för perioden 1 april till 31 december 2006.
Framtida kapitalbehov
Styrelsen bedömer att Bolaget har ett tillräckligt rörelsekapital för genomförande av Bolagets
fastlagda expansionsplaner under de närmaste tolv månaderna. Bolaget förväntas därmed inte
ha något ytterligare kapitalbehov under de närmaste tolv månanderna. Dock kan bolagets
verksamhet längre fram i tiden komma att behöva ytterligare finansiella resurser för att
bolaget skall kunna utvecklas i enlighet med de behov som den nya verksamheten kan komma
att kräva. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital kan komma att krävas för att Bolaget
skall kunna utvecklas på bästa sätt och i linje med verksamhetens mål. Bolagets möjlighet att
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av lanseringar och
försäljningsframgångar i verksamheten. Även en bra försäljningsutveckling kan medföra ett
kapitalbehov såsom i form av ökat rörelsekapitalbehov. Oavsett framtida behov eller situation
är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets
finansiering.
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Utdelning och utdelningspolitik
DO Networks Sverige ABs styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning under överskådlig
framtid. Eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har
till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för det närmaste året, eller binda sig
vid en fast utdelningsandel. Långsiktigt och under förutsättning att verksamheten generar
överskott avser styrelsen emellertid föreslå att, i det fall DO Networks Sverige AB löpande
intäkter överstiger det bolagets konsoliderings och finansieringsbehov, rekommendera
bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt.

Eget kapital och skuldsättning
Enligt tabell framgår Bolagets eget kapital, skuldsättning och likviditet per 31 december 2006.
Materialet har ej varit föremål för revision eller särskild granskning av Bolagets revisor.
Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven.
Belopp i tkr

2006-12-31

2006-08-31

0
6124
0
6124

0
247
0
247

0
762
0
762

0
2027
0
2027

Likvida medel
Lätt realiserbara medel
Summa likviditet

3754
0
3754

780
0
780

Nettoskuldsättning

3132

1494

5506
333
-3114
2725

669
333
-2453
-1451

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa kortfristiga räntebärande skulder
Likviditet

Eget kapital
Aktiekapital
Övriga reserver
Balanserad vinst
Summa eget kapital
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Utvald finansiell information
Finansiell översikt - Koncernen

200604- 200608

200604- 200612

Omsättning, kr

Nyckeltal

3 137

6 812

Balansomslutning, kr

2 967

17 754

Rörelseresultat, kr

-

2 441

-

5 360

Resultat efter finansnetto, kr

-

2 453

-

5 448

Rörelsemarginal, %

neg.

neg.

Vinstmarginal, %

neg.

neg.

Avkastning på totalt kapital, %

neg.

neg.

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

Soliditet, %

neg.

15%

Skuldsättningsgrad, %

neg.

5,5

Kassalikviditet, %

35%

116%

Balanslikviditet, %

44%

146%

Ränteteckningsgrad, %

neg.

neg.

Antal anställda
Omsättning per anställd, kr

7

13

448

524

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i % av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter,
i % av genomsnittlig balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl varulager i % av
kortfristiga skulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till
omsättningen
Skuldsättningsgrad (finansiella skulder)
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader
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Marknadsöversikt
Marknaden för Internetaccess för privatpersoner är en del av telemarknaden som uppvisar
tillväxt. Enligt PTS var omsättningen på marknaden för Internetaccess cirka 3,68 miljarder
kronor under första halvåret 2005, vilket är drygt 13 procent mer än under första halvåret
2004 då omsättningen var 3,26 miljarder kronor. Framför allt är det avgifterna för fast
anslutning som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 28 procent i värde
under första halvåret 2005 jämfört med motsvarande period 2004. Intäkterna från fast
anslutning, vilka uppgick till 3,01 miljarder kronor, utgör numera 82 procent av de totala
intäkterna för Internet. Intäkterna för uppringt Internet uppgick till 0,6 miljarder kronor under
första halvåret 2005 och minskar kontinuerligt.
Enligt PTS har utvecklingen i totalt antalet kunder med Internetaccess ökar igen efter ett par
år med stagnation. Den sista juni 2005 bedömer PTS att cirka 1,47 miljoner hushållskunder
med Internetaccess var uppkopplade via någon form av fast anslutning. Förändringarna
avseende accessteknik inom marknaden är dock mycket stora. Uppringt modem är fortfarande
den dominerande accesstekniken för Internet, uppskattningsvis 50-60 % av hushållen
använder modem. Sedan några år tillbaka migrerar fler och fler kunder från uppringt modem
till fast Internetanslutning via tekniker som ADSL, Kabel-tv, LAN, Radio och i viss
utsträckning även Satellit. Prisreduktioner på ADSL-modem och subventioner från operatörer
samt omfattande investeringar i uppgradering av telefonstationer har inneburit att ADSL
börjat bli en massmarknadsprodukt.
Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) var företagsmarknaden i Sverige för elektronisk
kommunikation år 2004 värd cirka 22 Mdr kronor. Marknaden anses bestå av fyra segment
inkluderande fasta- respektive mobila samtalstjänster (72%), datakommunikationstjänster till
slutkund (19%) samt Internettjänster (9%). Samtliga segment förutom segmentet
Internettjänster uppvisade negativ tillväxt mellan år 2003 och 2004. Marknaden för
Internettjänster för företag växte dock med cirka 8% och uppgick år 2004 till cirka 2 Mdr
kronor. Inom marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund pågår ett snabbt skifte
där traditionella lösningar som Frame och hyrda förbindelser ersätts med IP-VPN. Marknaden
för IP-VPN ökade mellan åren 2003 och 2004 med cirka 30 % till cirka 1,6 Mdr kronor.
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Verksamhetsbeskrivning
Allmänt om verksamheten
Vi tidpunkten för detta prospekts registrering är DO Networks en koncern bestående av
moderbolaget DO Networks Sverige AB (publ.) med de tre svenska rörelsedrivande
dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB, IT Center i Värmland AB och Hemmanet AB.
Eftersom bolaget under 2006 bedrev sitt första verksamhetsår finns endast en kortfattad
finansiell information om de olika affärsområdena på sid 54.
Strategin för framtiden är att istället för att organisera verksamheten kring dotterbolagen
organisera kring de affärsområden som vi valt att urskilja.

Infrastruktur
Inom affärsområdet ryms finansiering och byggande av egna och andras
datakommunikationsnät. Primärt drivs affärsområdet kring byggandet av egna sk områdesnät i
fiber(FTTH), där områdesnäten ansluts till stadsnät och varje enskild fastighetsägare ansluter
sig till vårt områdesnät. Till slutkund paketerar vi ett helhetsåtagande till en produkt som vi
kallar Villafiber ®, där kunden till ett fast pris köper en fibernätsanslutning.
Tjänster
Vi levererar internetrelaterade tjänster i både öppna och slutnanät samt på teknikplattformar.
Från internetaccess, IP Telefoni till enklare tjänster så som email och webbhotell. Vi ser
nyttan med att samtidigt som vi äger infrastruktur också ha de tjänster som trafikerar näten.
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Hårdvara
Vi tror att tjänst och hårdvara skall kopplas ihop. Paketeringen sker genom att hårdavar
bundlas ihop med ett tjänsteerbjudande. På detta sätt kan vi attrahera kunden från olika
perspektiv. Därmed får vi även en högre intäkt per kund samt även möjligheten att binda
kunden i längre avtal. Vi ser detta mönster påde på huhålls och företagsmarknaden.

Affärsidé
DO Networks affärside är att investera i egna och andras nät, leverera
internetrelateradetjänster i egna och andras nät. Inom DO Networks olika affärsområden finns
alltid en strävan, att på ett innovativt sätt paketera våra olika produkter så att kunden alltid
skall attraheras av en helhetslösning.

Vision
DO Networks vision är att bli förstahandsvalet utanför storstadsregionen då det gäller
internetrelaterade tjänster.

Mål
DO Networks mål är att inom en 5 årsperiod vara marknadsledande gällande
internetrelaterade tjänster utanför storstadsregionerna.

Affärsmodell
DO Networks strategi är att ha en slutkundsrelation och att finnas med i flera led i
näringskedjan. Vi eftersträvar alltid den bästa lösningen för kunden med avseende på
enkelhet, pris och prestanda. Vi försöker därmed etablera våra egna varumärken.

Strategi
DO Networks ser ett stort värde i att äga egen infrastruktur och att vara verksam på de
marknader som som ligger utanför storstadsreionerna.

Nuvarande och förväntad konkurrens
Anledningen är följande till at vi valt att inte finnas i storstadsregionerna:
- Vi ser att många aktörer fokuserar på storstadsregionerna, dvs större konkurrens
- Storstadsregionerna är mer mogen i gällande internetrelaterade tjänster
- Prispress på mogna samt konkurrensutsatta marknader

Medarbetare
Bolaget ser ett stort värde i en liten och effektiv organisation. Organisationen bedöms att växa
i främst i takt med att fler områdesnät byggs.

Nyckelpersoner
Någon nyckelperson som bolagets verksamhet är beroende av kan inte identifieras.

Framtidsutsikter 2006
Återstående del av år 2006 präglas av några parallella processer. En massiv införsäljning av
produkten Villafiber i Karlstad. Samt att konsolidera Hemmanet i verksamheten.

Legal struktur och ägarförhållanden
Nedanstående figur visar de i koncernen ingående företagen med angivande av DO Networks
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Sveriges AB respektive ägarandel vid tidpunkten för detta prospekts registrering.
Dotterföretag
Nordiska stadsnätstjänster AB
IT-Center AB
Hemmanet AB

Land
Sverige
Sverige
Sverige

Ägarandel, %, av kapital och röster
100%
100%
100%

Beskrivning av en lokal marknad - Karlstad
DO Networks strategi är att bearbeta markanden utanför storstadsregionerna. Till dessa hör
primärt kommuner med huvudorter < 50.000-100.000 invånare. Dessa områden anses för de
större aktörer som för små marknader. I segmentet finns för nuvarande oftast mindre lokala
leverantörer. DO Networks ser en stor potential för en aktör som har finansiella styrkan och
som kan den lokala marknaden att ta marknadsandelar. Just pågår en
infrastrukturuppgradering, från kabel-tv-nät och andra kopparkommunikationsnät till fibernät.
Nedan ges en beskrivning av den privatmarknad som finns i Karlstad. Marknaden är fördelad
geografiskt på de olika bostadsområden som finns i centrala Karlstad. Anledningen att
Karlstadsmarknaden beskrivs är att den liknar på många sätt motsvarande kommuner i
Sverige där invånarantalet ligger på ca 70 000 till 100 000 invånare. Tabellen nedan visar hur
många bostäder som finns inom varje område fördelat på antal lägenheter och antal villor.
Under rubriken för respektive bostadsområde ges kortfattad information om nuläget, affärer
på gång, vem som levererar Kabel TV och Internet accesser där det förekommer.
Område

Antal
lägenheter
Färjestad
594
Gruvlyckan
1025
Hultsberg/Hagalund/Bergvik
17
Herrhagen/Lamberget
3104
Tingvalla/Klara/Haga
3000
Kronoparken/Alster
2117
Kroppkärr/Stockfallet/Lorensberg 17
Kvarnberget/Marieberg/Sommaro 1966
Romstad/Strand/Bellevue
838
Rud
2239
Råtorp
128
Sundsta/Norrstrand/Sjöstad
3755
Orrholmen/Viken
1775
Våxnäs
1955
Nybyggnationer
1710
Totalt
24240

Antal
villor
445
10
1482
307
90
1140
1718
346
556
0
581
611
55
60
571
7971

Antal
bostäder
1039
1035
1499
3411
3090
3257
1735
2312
1394
2239
709
4366
1830
2015
2281
32212

Karlstad Kommun
I centrala Karlstad kommun finns idag ca 30 000 bostäder, fördelat på ca 22 500 lägenheter
och ca 7 400 småhus. På de områden i centrala Karlstad som beskrivs nedan täcker Karlstad
Stadsnät cirka 85 procent inom en 200 meters radie. Nybyggnation sker i områdena Södra
Råtorp, Jägartorpet, Vågmästaren etc., där har också Fiberleverantören bäst penetration med
flera bostäder anslutna. Fortsatt nybyggnation kommer att ske inom områdena Södra Råtorp,
Jägartorpet, Inre hamnen, Orrholmen, Zakrisdal etc. Karlstad Kommun räknar med att cirka 2
300 nya bostäder kommer att byggas fram till 2009. Dessutom skall mellan 1000 och 1500
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bostäder byggas på den s.k. Västkusten väster om Zakrisdalsområdet.
Det teoretiska antalet hushåll för DO Networks som är möjliga att ansluta är ca 32 000. Den
teoretiska intäktspotentialen är ca 60 miljoner kronor per år för fiberleverantören om alla 32
000 skulle ansluta sig. Tidigare undersökningar visar att det finns en potential att ansluta över
18 000 hushåll inom period om fem till tio år, dessutom finns ytterligare en potential att
ansluta alla nybyggnationer, 2 300 hushåll, totalt 20 300 hushåll. Antag att 70 procent av 20
300 hushåll ansluter sig, det motsvarar i så fall 14 210 hushåll. För att beräkna framtida
intäkter antas att 70 procent av dem som erbjuds anslutning ansluter sig till Fiberleverantören,
detta är relativt lågt räknat då över 85 procent har anslutit sig där Stadsnätet, eller liknande
lösningar erbjudits privathushåll.
DO Networks som aktör med fiber- samt ADSL lösning kan här erbjuda en helhetslösning åt
kunden. Med DO Networks ADSL tjänst är det viktigt att profilera sig mot rätt marknad. Den
marknad Bolaget bearbetar för DO Networks ADSL tjänst är marknader som till stora delar
saknar konkurrerande alternativ. Behovet av paketerade kommunikationslösningar inom detta
segment är stort, därför kommer DO Networks ADSL tjänst att i många fall kunna erbjuda ett
något högre pris än vad som erbjuds för motsvarande tjänst i tätorterna. Denna sk pricepremium är, och kan kommuniceras mot kund, som den merkostnad DO Networks har för att
bygga i ”glesbygd”.
DO Networks ADSL tjänst konkurrerar i ett mycket specifikt segment, vilket är en avgjord
fördel. Strävan är att i första hand operera på marknader som saknar konkurrenter. Där det
planeras för viss konkurrens i form av andra tekniker, framhävs DO Networks ADSL tjänst
avgjorda fördelar vad gäller pris/kapacitet/funktion. DO Networks ADSL tjänst differentierar
sig alltså kraftigt från andra aktörer, varav de starka inte finns på utsedda målmarknader.
Bolaget fokuserar på ett relativt litet segment (hushåll utanför storstäder), men vars volym
med råge överstiger DO Networks tillväxttakt.
Den svenska bredbandsmarknaden utanför landets tätorter är ytterst splittrad. Förutom de
stora operatörerna, som på ett antal av dessa orter erbjuder tjänster via ADSL, finns ett flertal
mindre operatörer. Dessa arbetar vanligtvis med tjänster baserade på fiber- och/eller trådlös
teknik (W-LAN motsv).
I Sverige finns cirka 4 800 000 hushåll.
1. De stora operatörerna (läs framför allt TeliaSonera Skanova) har investerat i teknik som
idag (tidigt 2006) kan erbjuda närmare 90% av dessa hushåll ADSL (ca4 000 000 hushåll).
2 Det finns ca 900 000 ADSL-uppkopplade hushåll.
3 ADSL marknaden växte med 70 000 nya kunder år 2004, och tillväxten var sannolikt något
högre år 2005.
4 Till dessa kommer ungefär 500 000 hushåll uppkopplade via annan bredbandsteknik såsom
fiber, Radio-länk, Kabel-TV etc.
5 Sammanlagt är bredbandspenetrationen i Sverige en av världens högsta, eller ca40% (över
2 000 000 hushåll har bredband).

1

SCB Internet Hemsida
Telia Internet Services (fd e-bolaget), oktober 2002
3
Beräkningar med operatörernas egna information som bas
4
Telia e-bolaget 2001, PTS 2004
5
Beräkningar med operatörernas egna information som bas
2
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6 Umeå (som kuriosa) säger sig vara en av världens bredbands-tätaste städer, med en
hushållspenetration om ca 60%. DO Networks främsta målmarknad utgörs av de hushåll som
inte erbjuds bredband (sammanlagt 480 000 hushåll).
7 Med prognostiserad X% penetration, eller över X uppkopplade hushåll, på DO Networks
målmarknad om fem år (Sverige som helhet har då en bredbandspenetration om över 65%)8,
beräknas det vara möjligt för DO Networks att växa på denna målmarknad.
DO Networks kommer dessutom att konkurrera på områden i tätorter där vi kan nå kostnadsoch skalfördelar.
TeliaSonera Skanovas plattform når idag närmare 90% av de svenska hushållen. Av dessa
områden har Skanovas teknikplattform monopol på områden med drygt 1 miljon hushåll.
Dessa hushåll kan alltså endast välja DSL tjänster från operatörer vars produkter baseras på en
och samma plattform och en och samma förbindelse till orten. Detta oavsett om de säljs under
namn som Spray, Glocalnet och liknande. I dessa fall är priset för slutkund avsevärt högre än i
områden där fler teknikplattformar finns att välja på. Här är alltså DO Networks ”window of
opportunity”: att snabbt ta sig in med sin unika plattform och erbjuda det enda verkliga
alternativet till TeliaSonera Skanova (fd Televerket).
SoHo-segment
I dessa beräkningar har DO Networks inte tagit hänsyn till segmentet SoHo – Small Office –
Home office. DO Networks tjänster gör det möjligt för boende utanför tätorterna att pendla till
sina arbeten och emellanåt arbeta hemifrån. Detta segments storlek och köpkraft har ej
kalkylerats. Södra och mellersta Sverige erbjuder de mest lukrativa marknaderna.

6

JUPITER MMXI och Post- och Telestyrelsen augusti 2004
ADSL-operatörernas hemsidor over Internet, Encarta, SCB
8
GARTNER GROUP
7
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Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud,
åtalats för bedrägerirelaterade mål eller i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som kan ha
inverkan på respektive persons uppdrag i bolaget.

Styrelse
DO Networks styrelse består av 4 personer. De nuvarande styrelseledamöternas namn,
födelseår, befattning, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
aktuella aktieinnehav redovisas nedan. Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun och dess
ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Vidare redovisas vilka
aktiebolag, respektive styrelseledamot, har varit verksam i samt avslutat uppdrag inom sedan
februari 2002, därtill ges en beskrivning av respektive styrelseledamots erfarenhetsbakgrund
och utbildning.
Styrelseordförande:
Michael Ringsby - född 1960
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 0 optioner
Michael Ringsby är verksam som HR specialist för region Norr inom Proffice Sverige AB
och ingår i regionens ledningsgrupp. Michaels specialistområden är avtal och förhandling och
ansvarar för Proffice samtliga kollektivavtal. Därtill har Michael varit ansvarig för Proffice
Industri och Logistiks leveransorganisation med cirka 500 st anställda och en omsättning på
300 miljoner. Michael har en gedigen meritlista inom bemanningsbranschen och har varit
verksam på flertal olika ledande befattningar. Dessutom har han arbetat med outplacement
och chefsutveckling.
Pågående uppdrag

Befattning

Hemmanet AB
IT-Center i Värmland AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Sandbacken Invest AB

Styrelseordförande
Suppleant
Suppleant
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

-

-

Ordinarie ledamot:
Bernth Harnesk - född år 1964
Juristlinje, ej avsl Uppsala universitet, Nationalekonomi, Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 0 aktier, 0 optioner
Bernth Harnesk har en gedigen erfarenhet av sälj- och ledarskapsutveckling inom
mediebranschen.
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Pågående uppdrag

Befattning

Bryngfjorden Golf AB
Hemmanet AB
Golfers Guide i Sverige HB
Harnesk Affärsutveckling AB
Sport Gruppen Svenska i Karlstad HB

Styrelseordförande
Ledamot
Bolagsman
Ledamot
Suppleant

Avslutade uppdrag

Befattning

Svenk Radiopartner Radio City AB

Ledamot

Ordinarie ledamot och VD:
Do Hellbom född - 1968
Fil kand systemvetenskap Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 2 757 781 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426 641
optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Do Hellbom 9 426 641
optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
Do Hellbom har lång erfarenhet från IT och telekom från ledande befattningar i branschen.
Idag har Do ett antal förtroendeuppdrag i mindre aktiebolag.
Pågående uppdrag

Befattning

Stugbasen AB
IT-Center i Värmland AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Carlstad Company Group AB
Hellbom & Rydahl
Hemmanet AB

Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

Daydream Mobile AB

Ledamot

Ordinarie ledamot och COO:
Thomas Ringsby född - 1965
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 1 335 876 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426 641
optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Thomas Ringsby 9
426 641 optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
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Thomas Ringsby kommer närmast från en skolledarroll där han haft övergripande ansvar för
verksamheten under fyra års tid. Innan det har han under många år arbetat inom flera olika
pedagogiska verksamheter. Thomas har också varit verksam som säljare mot såväl företagssom konsumentmarknaden inom olika branscher. Thomas har tidigare varit med och grundat
ett flertal mindre bolag.
Pågående uppdrag

Befattning

IT-Center AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB
Hemmanet AB
Sandbacken Invest AB

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Avslutade uppdrag

Befattning

Carlstad Company Group AB

Ledamot

Ingen styrelseledamot har varit ledamot eller suppleant i bolag som försatts i konkurs. Bernth
Harnesk är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och huvudaktieägare. Do
Hellbom och Thomas Ringsby är styrelseledamöter i egenskap av större aktieägare, respektive
representant för. Michael Ringsby är representant för större aktieägare.
Do Hellbom och Thomas Ringsby är VD respektive Operativ chef i Bolaget. Do Hellbom
samt Thomas Ringsby har kontorsadress Blockgatan 2A, 653 41 KARLSTAD,
Michael ringsby har kontorsadress Lindhagensgatan 76, 11243 STOCKHOLM och
Bernt Harnesk har kontorsadress Tingvallagatan 5, 65224 KARLSTAD
Styrelsens arbetsformer
DO Networks är ett svenskt aktiebolag och har att tillämpa svensk aktiebolagslag samt
gällande noteringsavtal på AktieTorget. Samtidigt skall bolaget följa de bestämmelser som
finns angivna i bolagets bolagsordning. Styrelsen i DO Networks följer i sitt arbete en
fastställd arbetsordning, som är föremål för årlig översyn, och bland annat reglerar
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, verkställande direktörens
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den
ekonomiska rapporteringen.
Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger årligen Under år 2006 har åtta styrelsemöten
genomförts. Styrelsen har under verksamhetsåret tillägnat särskild fokus på frågor i anslutning
till strategi, förvärv och omstrukturering. DO Networks har tecknat en ansvarsförsäkring för
styrelse och VD som täcker risken för personligt ansvar med anledning av deras tjänster till
bolaget. Försäkringen täcker skadeståndsanspråk upp till 5 mkr. Styrelsen har som
målsättning att, i möjligaste mål, anpassa bolagsstyrningen till att svara mot Svensk kod för
bolagsstyrning avseende de delar av koden som kan bedömas ha relevans för DO Networks
och dess aktieägare.
Do Net är inte skyldiga att följa och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning då bolagets
marknadsvärde understiger 3 mdr kr. Styrelsen har dock som målsättning att, i möjligaste mål,
anpassa bolagsstyrningen till att svara mot kodens innehåll avseende de delar av koden som
kan bedömas ha relevans för Do Net och dess aktieägare
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Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor
Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen inte inrättat
några kommittéer utan bedömt att detta bör beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan
ske utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till hela styrelsen om iakttagelser från
granskningen samt bedömning av bolagets interna kontroll.
Intressekonflikter och släktband
Bolaget bedömer att det inte föreligger någon intressekonflikt
mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det föreligger släktband mellan bolagets styrelseordförande Michael Ringsby och
styrelseledamoten tillika COO Thomas Ringsby, Thomas och Michael är bröder. Ytterligare
släktband finns ej mellan någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det finns inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i valts in i förvaltnings-, lednings-,
och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Upplysning i enlighet med gällande prospektregler rörande den senaste femårsperioden.
Utöver vad som ovan redovisats har ingen av ovannämnda styrelseledamöter eller VD samt
övriga ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblandade i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD, fått anklagelser
eller sanktioner från myndigheter samt förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags
styrelse, kontrollorgan eller ledningsgrupp.
Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Verkställande direktören ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. COO
ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. För innevarande räkenskapsår
kommer inget styrelsearvode att utgå.

Revisor
Jan Nyström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Aktier och ägarförhållanden
Aktien
Handelsposten är 10 000 aktier. Aktien noteras i svenska kronor och har kortnamn: DNET,
ISIN-kod: SE0001766510

Aktiekapital
Aktiekapitalet i DO Networks uppgår till 5 505 624,8 kronor fördelat på
35 236 000 aktier, envar med kvotvärde om 0,15625 kr. En aktie medför en röst. Varje
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i DO Networks
tillgångar och vinst. Endast ett aktieslag förekommer.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.
År

Transaktion

2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007

Bildande
Nyemission 1)
Split 2)
Apportemission 3)
Nyemission 4)
Apportemission 5)
Nyemission 6)
Sammanläggning 7)

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapitalet

Totalt
aktiekapital

4 024
80 376 424
26 793 816
6 611 120
113 768 384
653 327 232
0

402 400
0
167 461,35
41 319,5
711 164,9
4 083 295
0

100 000
502 400
502 384,05
669 845,40
711 164,9
1 422 329,8
5 505 624,8
5 505 624,8

Totalt antal Aktiens kvotaktier
värde
(kronor)
1000
100
5 024
100
80 381 448
0,00625
107 175 264
0,00625
113 768 384
0,00625
227 572 768
0,00625
880 900 000
0,00625
35 236 000
0,15625

Teckningskurs
(kronor)
100
0,00625
0,08
0,00625
0,01
-

1) Avser kontant nyemission
2) Anpassad split med hänsyn tagen till tidigare moderbolags aktiestruktur.
3) Avser apportemission vid förvärv av Nordiska Stadsnätstjänster AB.
4) Avser kontant nyemission.
5) Avser apportemission vid förvärv av Hemmanet AB.
6) Avser kontant nyemission med företrädesrätt.
7) Sammanläggning, s k omvänd split 1:25.

Nyemissionsbemyndiganden
Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller
flera tillfällen besluta om nyemission av högst det antal aktier som ryms inom aktiekapitalets
gränser samt att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emission skall ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller genom apportemission, kvittningsemission eller eljest
med villkor.

Optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet är föremål för
omräkning i anledning av nyligen genomförd företrädesemission samt sammanläggning av
Bolagets aktie. Se vidare avsnittet Optionsrätter.

Ägarstruktur
I nedanstående tabellerframgår ägarförhållandena i DO Networks per den 2 februari 2007
kompletterad med de för Bolaget kända förändringarna.
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Aktieägare
MORIN, MARTIN
360 HOLDING AB
HELLBOM, DO
SANDBACKEN INVEST AB
GOTHEFORS, ANDERS
PETTERSSON, PATRICK
HELLBOM, KARIN
ECO GROUP I UMEÅ AB
HELLBOM & RYDAHL AB
RINGSBY, THOMAS
Övriga aktieägare cirka 940 stycken
Totalt

Antal aktier
5 352 580
4 276 984
2 757 781
2 200 000
2 037 203
2 037 203
2 000 000
1 968 934
1 524 000
1 335 877
9 745 441
35 236 000

%-andel av kapital &
röster
15,19%
12,14%
7,83%
6,24%
5,78%
5,78%
5,68%
5,59%
4,33%
3,79%
27,28%
100,00%

Aktieägaravtal m.m.
Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft varande aktieägaravtal mellan aktieägare i
Bolaget.
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Historik och väsentliga händelser
Följande avsnitt är en redogörelse över bolagets historik samt de för bolaget väsentliga
händelserna såtillvida de inte framgår på annan plats i detta prospekt.

Året 2005
DO Networks förvärvade i december 2005 verksamheten från sitt dåvarande moderbolag med
dåvarande firman Basiq Networks BN AB. Dess verksamhet starade 1995 under firman
Xpress Online i Värmland AB och var en av Värmlands första Internetleverantörer. Under
andra hälften av 1990 talet byggde Xpress upp en kundstock av modemkunder. En del av
dessa kunder finns kvar än idag ävensom många bytt sitt modem mot bredbandsuppkoppling.

Året 2006
I februari 2006 tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av
bredbandsleverantören Nordiska Stadsnätstjänster AB med varumärket Carlstad Bredband.
Nordiska Stadsnätstjänster AB har vuxit snabbt och på kort tid etablerat sig som den största
bredbandsleverantören i Karlstads stadsnät.
I april tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av IT Center Värmland AB.
I oktober tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av Hemmanet AB.
Information om Hemmanet:s verksamhet och kunderbjudanden finns att tillgå på
www.hemmnet.se.
Extra bolagsstämma i Bolaget den 1 december 2006 beslutade om företrädesemission med
villkoren N4:1 á 1 öre samt efter dess genomförande en sammanläggning av antalet
utestående aktier där varje 25 tal aktier kom att utgöra en aktie.
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Legala aspekter och övriga upplysningar
Allmänt
Väsentliga avtal m.m.
Bolaget har avtal med Kilvision AB avseende sin roll som tjänsteoperatör i Kilvisions kabeltv nät. Avtalet reglerar bland annat intäktsfördelning löper årligen med ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader. Bolaget har historiskt även köpt telefoni- och Internetkapacitet
samt transit från olika leverantörer, såsom Banverket, Telia Sonera, Telenor och Ventelo.
Avtalen är löpande med för branschen gängse bindningstider.
Vidare har Bolaget avtal med Nordic Satellite AB (NSAB) för vidareförsäljning av fast
Internetaccess med för branschen gängse bindningstider samt med stadsnäten i Karstad och
Västerås (Mälardalen Energi).
Bolaget har standardiserade kundavtal med privatpersoner och företag avseende
Internetaccess.
Bolaget är inte beroende av något begränsat antal kunder eller leverantörer.

Försäkringsskydd
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till
förändringar i behovet och verksamhetens åtaganden.

Personal
Bolaget har för den svenska arbetsmarknaden sedvanliga villkor med sin personal avseende
anställning.

Personalens bonussystem
DO Networks medarbetare har inga nu gällande bonussystem. Det är styrelsens avsikt att
utreda förutsättningarna för att implementera ett incitamentsprogram för Bolagets personal.

Lokaler, fastigheter och byggnader
DO Networks äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda
lokaler under sedvanliga hyreskontrakt på orten.

Miljö
Bolaget bedömer att verksamheten inte har någon icke kontrollerbar miljöpåverkan.

VPC-anslutning
Bolaget är anslutet till VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.VPC AB för Bolagets
aktiebok.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta
Prospekt kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på Prospektets sista sida.
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Offentliggjord information finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida
www.donetworks.se. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget.

Nomineringskommitté samt övriga kommitteer
Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskommitté. Det finns inga kommitteer avseende
revisions- och ersättningsfrågor i Bolaget.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående redogörs under not 8 i avsnittet ”Historisk finansiell
information”. Utöver därom angivet har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
haft någon delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var ovanlig avseende karaktär
eller villkor under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Ej heller har Bolaget varit
inblandat i affärstransaktioner med Bolagets revisor eller lämnat lån, ställt garantier eller
ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget.

Rättsliga förfaranden
Under de senaste 12 månadrena finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse
kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig
process eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk
betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att
Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

Anläggningstillgångar
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtillgångar, ej heller
planeras några anskaffningar av sådana.

Offentligt uppköpserbjudande, hembuds- eller inlösenavtal mm
Aktierna i Bolaget har aldrig varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Något
hembuds- eller inlösenavtal mellan de större aktieägarna finns ej såvitt bolaget känner till.

Likvidation
Aktieägare har rätt till överskott vid eventuell likvidation. Samtliga aktier äger lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar vid likvidation.

Optionsrätter
I förvärvsavtal mellan DO Networks Sverige AB och säljarna av Nordiska Statsnätstjänster
AB avtalades att en del av köpeskillingen skall utgöras av optionrätter. Det totala antalet
teckningsoptioner uppgick till 18 913 282 st. Innehavaren av varje teckningsoption äger rätt
att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 0,084 kronor. Optionsprogrammet
löper med lösenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007. Med anledning av genomförd
företrädesemission under december månad 2006 samt sammanlägning av Bolagets aktie, s k
omvänd split, har villkoren för optionsprogrammet omräknats enligt följande:
Lösenperiod: 1 juni 2006 till 31 december 2007
Totalt antal teckningsoptioner 18 913 282 st
Antal aktier varje optionsrätt ger teckning till: 0,04 st
Teckningskurs: 2,10 kr
Motsvarar vid fullt utnyttjande av optionerna en utspädning på ca 2%
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Fallskärm, Lock-up m. m.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något avtal med bolaget om
ersättning efter respektive uppdrags upphörande.

Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en Arbetsordning som revideras årligen.

Notering
DO Networks Sverige AB:s aktie avses noteras på AktieTorget i svenska kronor och handlas
via Stockholmsbörsens handelssystem. Bolagets aktie kommer enbart att vara noterad i
Sverige. En börspost omfattar 10 000 aktier. Köp och försäljning kommer även att kunna ske i
mindre poster. Första dag för notering av Bolagets aktie beräknas vara den 15 mars 2007.

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av
aktier m.m. styrs dels av Bolagets bolagsordning samt av gällande svensk aktiebolagslag.
Endast ett aktieslag förekommer. Observera att det i Sverige fr om den 1 januari år 2006
gäller en ny aktiebolagslag.

Rätt till utdelning
Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Innehavda aktier berättigar till utdelning fr o m
verksamhetsåret 2006, givet att sådan ges. Styrelsen avser dock inte att föreslå årsstämman att
utdelning ges för verksamhetsåret 2006. Rätt till utdelning tillfaller aktieägare som på
avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning av
eventuell utdelning ombesörjes av VPC AB. Detta gäller även aktieägare med hemvist utanför
Sverige, ej heller förekommer några restriktioner eller särskilda förfaranden för sådana
aktieägare. Eventuell fordran på utdelning blir preskriberad efter tio år. Det har inte
förekommit någon utdelning i Bolaget och ej heller beslutats om någon utdelning de
kommande åren. Se vidare avsnittet ”Utdelning och utdelningspolitik”.
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Bolagsordning och övrig information
Bolagsordning
Antagen på extra bolagsstämma den 1 december 2006. Bolagsordningen är föremål för
registrering hos Bolagsverket.
§ 1
Bolagets firma är DO Networks AB (publ).
§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlstads kommun.
§ 3
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av tele-/datanät, tele/datakommunikation och tele-/Internettjänster, äga och förvalta tele-/datanät samt därmed
förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.
§5
Antalet aktier skall vara lägst 35 200 000 och högst 140 800 000.
§6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.
§7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan suppleanter.
§8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor
före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall
dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
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före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.
§9
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i
förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
_____________________

Övrig information
Bolagets organisationsnummer är 556692-3248. Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den
1 december 2005. Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och dess associationsform
regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Årsredovisningar och annan information för vissa
juridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar och
kan beställas från dess webbplats, www.bolagsverket.se. Sådana handlingar rörande bolaget
kan även beställas från bolaget.
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Kommentarer till den historiska finansiella informationen
I nedanstående avsnitt framgår kommentarer till den historiska
finansiella informationen avseende verksamhetsåret 2006 samt periodbokslutet 2006-08-31.
Bolaget ser inte att några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska
eller andra politiska åtgärder, direkt eller indirekt, väsentligt har påverkat eller väsentligt
skulle kunna påverka Bolagets verksamhet såsom den för närvarande bedrivs.

Intäkter, lönsamhet och resultat
Arbetet i DO Networks har under verksamhetsåret 2006 präglats av att få igång verksamheten
samt att integrera de olika dotterbolagens verksamheter i koncernen. I integrationen av
verksamheterna med varandra har arbetet varit i form av omstruktureringsarbete och att bygga
en bolagsstruktur med rutiner och processer får en effektiv organisation, genomföra
rationaliseringar samt sjösatta ett åtgärdsprogram för att dra nytta av de synergier som finns
mellan dotterbolagen i Karlstad och Vindeln. Detta har gett att införsäljningen inte kommit
igång enligt plan. Bolaget har under året upplevt att efterfrågan på bolagets produkter främst
inom området infrastruktur där paketering skett med tjänster samt hårdvara är stor. Bolaget
bedömer därmed med att marknaden för bolagets produkter samt försäljning under 2007
bedöms positiva. Inom området infrastruktur med ser bolaget idag ingen prispress samt att
konkurrensen på marknaden bedöms som låg. Därmed ser vi fortsättningsvis att tjänster samt
hårdvara är bra produkter att paketera vårt erbjudande med, samt att paketeringen ger
möjlighet att bibehålla goda vinstmarginaler.
Koncernens nettoomsättningen var för året 2006 6 812 Tkr, Koncernens rörelseresultat blev -5
360 Tkr. Koncernens resultat efter skatt blev -5 439 Tkr.
Koncernens första räkenskapsår belastas av kostnader av engångskaraktär med 1 256 Tkr
varav uppstartskostnader om 563 Tkr och noterings samt emissionskostnader om 688 Tkr
Rörelsemarginalen var negativ.
Det negativa resultatet kan i huvudsak hänföras till en för stor kostnadsmassa i relation till
intäkterna för vilket redogjorts enligt ovan.

Kassaflöden
Koncernen uppvisar för 2006 ett negativt kassaflöde från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
uppgående till -5 077 tkr. För delårsperioden 2006-08-31 var motsvarande kassaflöde negativt
och uppgick till -2 333 Tkr. För 2006 balanserades det negativa kassaflödet från den löpande
verksamheten om -5 077 Tkr samt investeringsverksamheten om -5 096 Tkr med ett positivt
kassaflöde från investeringsverksamheten om 14 289 Tkr då Bolaget genomförde en kontant
nyemission om 6 550 Tkr samt tillgodogörelse av kassan i förvärvat bolag. För delårsperioden
2006-08-31 var motsvarande kassaflöde från investeringsverksamheten om -527 Tkr med ett
positivt kassaflöde från investeringsverksamheten om 838 Tkr då Bolaget genomförde en
kontant nyemission om 502 Tkr samt tillgodogörelse av kassan i förvärvat bolag om 336 Tkr.
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 3 754 Tkr, vid delårsperioden
2006-08-31slut uppgick likvida medel till 780 Tkr.
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Investeringar
Den 1 november 2006 förvärvade koncernen 100% av aktiekapitalet i Hemmanet AB, en
bredbandsleverantör med verksamhet i Vindeln. Den förvärvade verksamheten bidrog med
intäkter på 808 tkr och en nettoförlust om 1 018 tkr till koncernen för perioden 1 november
2006 till 31 december 2006. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2006 skulle
koncernens intäkter varit 5 013 tkr och ett nettoresultat om – 3 102 tkr. Erlagd köpeskilling
för Hemmanet var 711 tkr.
Under december månad genomförde koncernen investeringar om 149 Tkr i markanläggningar
i form av grävarbete för fibernät.

Eget kapital och finansiella resurser
Per 31 december 2006 och per 31 augusti 2006 uppgick
det egna kapitalet till 2 725 Tkr respektive -1 067 Tkr innebärande
en soliditet om cirka 15,7% respektive neg.
För 2006 har det egna kapitalet ökat till följd av en kontant nyemission om 6 550 Tkr vilken
stärkte Koncernens soliditet. Per 31 december 2006 hade Koncernen långfristiga skulder om 6
124 Tkr, kortfristiga skulder uppgick till cirka 762 Tkr. Per
31 augusti 2006 hade koncernen långfristiga skulder om 247 Tkr samt
kortfristiga skulder om 2 027 Tkr. Likvida medel inklusive kortfristiga
fordringar uppgick per 31 december 2006 till cirka
3 754 Tkr och per 31 augusti 2006 till cirka 780 Tkr. Koncernen
hade per den 31 december 2006 företagsinteckningar om 6 886 Tkr som säkerhet
för egna avsättningar och skulder.

Intäktsfördelning mellan bolagets viktigaste produkter
Per 31 december 2006 är koncernen organiserad i tre huvudsakliga rörelsegrenar: (1)
Hårdvaruförsäljning av datorer och datatillbehör och (2) Försäljning av tjänster dvs
internetrelaterade tjänster så som tex bredband och iptelefoni till privatkonsumenter samt (3)
infrastruktur.
Övrig försäljning består av diverse reparations och konsulttjänster avseende ovanstående
rörelsegrenar.
Segmentens resultat för 2006 redovisas nedan:

Försäljningsintäkter
Rörelseresultat

Hårdvara
3 423
- 503

Tjänster
3 178
-4 301
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Historisk finansiell information
Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB –
1 januari till 31 december 2006
•

Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR

•

Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR

•

Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR

•

DO Networks första räkenskapsår belastas av kostnader av engångskaraktär med 1.256
TKR varav:
o uppstartskostnader 563 TKR
o noterings samt emissionskostnader 688 TKR

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5.077 TKR

•

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 3.754 TKR

•

Rörelsemarginalen var negativ
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Allmänt om verksamheten
DO Networks Sverige AB grundades utifrån idén att äga infrastruktur för datakommunikation.
För att stötta verksamheten drivs även verksamheter som stöttar grundidén att äga
infrastruktur. Till dessa verksamheter bedrivs idag hårdvaruleverans(datorer,
kommunikationsutrustning etc) samt tjänsteleverans i fom av internetrelaterade
tjänster(internetaccess, IP-TV, IP-telefoni etc). Minsta gemensamma nämnare är att dessa
verksamheter skall finansiera sig själv samt bidra med mervärde vid sampaketering av de olika
produkterna. DO Networks koncernen består idag av moderbolaget DO Networks Sverige AB
(publ), de tre dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB, IT-Center i Värmland AB och
Hemmanet AB. Alla tre dotterbolagen förvärvades under 2006. Bolagen är lokaliserade i
Karlstad samt i Vindeln (Hemmanet).

Verksamheten under perioden
Året har präglats av ett hårt arbete att få igång verksamheten samt att integrera de olika
dotterbolagens verksamheter i koncernen. I integrationen av verksamheterna med varandra har
arbetet varit i form av omstruktureringsarbete och att bygga en bolagsstruktur med rutiner och
processer får en effektiv organisation, genomföra rationaliseringar samt sjösatta ett
åtgärdsprogram för att dra nytta av de synergier som finns mellan dotterbolagen i Karlstad och
Vindeln. Full effekt av detta åtgärdsprogram förväntas att uppnås under Q2 2007.

Verksamheten efter perioden
Införsäljningen på infrastruktursidan, av vårt Villafiber®-koncept pågår idag i Karlstad och
kranskommunerna. Arbetet med att komma dit vi är idag med det antal upparbetade prospekts
har tagit längre tid än beräknat. Under januari 2007 har periodens säljmål för Villafiber®
uppnåtts.

Väsentliga händelser under perioden
-Basiq Networks BN AB skiftar ut dotterbolaget DO Networks till aktieägarna.
-Nyemission, ökning av aktiekapitalet med 402 400 SEK.
-DO Networks slutför förvärv av Nordiska Stadsnätstjänster AB.
-DO Networks Sverige förvärvar Hemmanet AB
-Nyemission, ökning av aktiekapitalet med 41 319,5 SEK
-Styrelsen beslutar om notering på AktieTorget
-Extra bolagsstämma beslutade om nyemission.

Väsentliga händelser efter perioden
-Nyemission, ökning av aktiekapitalet med 4 083 295 SEK
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Kostnader av engångskaraktär
– Kostnader relaterade till uppstart samt övertagande av verksamheter, 563 TKR.
– Kostnader relaterade till notering samt emissionskostnader, 688 TKR.
Totalt kostnader av engångskaraktär 1.256 TKR för perioden.

Finansiell information
I koncernens redovisning har de olika dotterbolagen konsoliderat enligt:
Nordiska Stadsnätstjänster per den 1 april 2006
IT Center i Värmland AB per den 1 maj 2006
Hemmanet AB per den 1 november

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för januari – mars kommer den 30 maj.

Resultat
Koncernen uppvisar för perioden ett negativt resultat om -5.439 TKR för perioden. Periodens
resultat har belastats av kostnader av engångskaraktär för omstrukturering av koncernen.

Finansiell ställning mm
Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till cirka 15%. Likvida medel per balansdagen
uppgick till cirka 3.755 TKR. Koncernens finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid
beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och
företag.

Koncernens Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Lagerförändring
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster netto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

2006
6 812
-10
6 802
-6 081
-2 817
-2 902
-362
-5 360
-88
-5 448
9
-5 439
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Koncernens Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

2006-12-31
2 955
1 125
3 604
5
2 717
3 594
3 754
17 754

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2 725
6 124
8 905
17 754

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

8 525

Kassaflödesanalys

2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Data per aktie
Antal aktier vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

-5 077
-361
-5 096
14 289
3 755

2006
880 900 000
440 450 500
-0,00617
0,00309

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal, %

2006
neg
15%
n/a
neg

Medelantalet anställda för perioden

13
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Definition av nyckeltal
Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt
eget kapital
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen
Bruttomarginal. Bruttoresultat, dvs rörelsens intäkter minus kostnaden för
handelsvaror, i procent av rörelsens intäkter.
Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens
intäkter
Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av
perioden
Vinst per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation
till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat
för konvertibelräntan.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport/bokslutskommuniké har upprättas i enlighet med internationella
redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av
Europeiska Unionen (EU).
Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting),
vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31
Delårsrapport för koncerner.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Styrelsen DO Networks Sverige AB (publ)
För frågor med anledning av ovanstående, kontakta:
Do Hellbom, VD DO Networks Sverige AB, 0703 - 777 425
Email: do.hellbom@donetworks.se
Webb: www.donetworks.se
Om DO Networks Sverige AB
DO Networks bildades i december 2005 utifrån grundidén att äga infrastruktur för datakommunikation. För
att stötta grundverksamheten, infrastruktur, har ytterligare två affärsområden etablerats; tjänster och
hårdvara. Inom affärsområdet tjänster, finns t ex internetaccess och där tillhörande tjänster. Bolaget
anammar, där bolaget finns etablerade, idén kring att ”all business is local”, vilket innebär att bolaget inte
bara har ett kontor, utan finns i ändamålsenliga lokaler, där showroom, butik, sälj och support finns
närvarande, allt på samma plats.
DO Networks har ca 950 st aktieägare
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Periodbokslutet 2006-08-31
I följande avsnitt presenteras räkenskaper avseende Koncernen och Bolaget för perioden
2006-04-01 – 2006-08-31. Resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser
avser periodbokslutet per 2006-08-31. Koncernens periodbokslut är uprättat enligt IFRS så
som de är antagna av EU. Någon officiell delårsrapport har ej upprättats. Koncernen bildades
2006-04-01 när moderbolaget förvärvade Nordiska Stadsnätstjänster AB. Samtliga siffror
nedan presenteras i Tkr om inget annat anges.

Koncernresultaträkning

Not

Nettoomsättning
Förändring varulager

4
9

3 137
34
3 171

9
6
7

-192
-3 975
-1 325

12

-120
-5 612

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

(5 mån)
2006

-2 441

Finansiella kostnader

23

Resultat före skatt

-12
-2 453

Skatt

24

Periodens resultat

-2 453

Resultat per aktie för resultat hänförlig till moderföretagets
Aktieägare
Före utsprädning, kronor per aktie
Efter utspädning, kronor per aktie

-0,03
-0,03

Noterna på sidorna 11-26 utgör en integrerad del av denna
koncernredovisning.
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Not

Koncernbalansräkning

2006-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

12
10

Summa anläggningstillgångar

383
747
1 130

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel

9
21
15

389
668
780

Summa omsättningstillgångar

1 837

Summa tillgångar

2 967

Noterna på sidorna 11-26 utgör en integrerad del av denna
koncernredovisning.
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Eget kapital och skulder

2006-08-31

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till
Moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Andra reserver
Periodens resultat

14

Summa eget kapital

669
333
-2 453
-1 451

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Summa kortfristiga skulder

22

267
267

17

4 151

Summa Skulder

4 417

Summa eget kapital och skulder

2 967

Noterna på sidorna 11-26 utgör en integrerad del av denna
koncernredovisning.
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Förändringar i koncernens eget kapital
Hänförligt till
Moderföretagts
Aktiekapital

Ingående balanser per 1 april 2006
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Apportemission
Utgående balanser per 31 augusti 2006

aktieägare
Andra
reserver

Balanserat
resultat

-

-

-2 453

Summa
Eget
Kapital
-2 453

502
167
669

333
333

-2 453

502
500
-1 451

Tre aktieägare i moderbolaget har lämnat kapitalTäckningsgarantier uppgående till 3,2 mkr.
Kapitaltäckningsgarantien kommer att infrias i
samband med emissionen.

Noterna på sidorna 11-26 utgör en integrerad del av
denna koncernredovisning.
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Kassaflödesanalys för Koncernen
Not
Periodens resultat före finansnetto
Inbetald ränta

2006
-2 441
-12

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning anläggningstillgångar

120

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av rörelsefordringar
Ökning av rörelseskulder

-2 333

11
11

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

469

11
12

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassabehållning i förvärvat företag

-962
3 764

-114
-413
-527

14
11

502
336

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

838

Årets kassaflöde
Likvida medel i vid periodens början

780
0

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

780

Noterna på sidorna 11-26 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.
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Moderbolagets resultaträkning
Not

(9 mån)
2006

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar

1 562

6
7

-2 640
-973

12

-13

Summa rörelsens
kostnader

-3 626

Rörelseresultat

-2 064

Resultat från finansiella
investeringar
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Summa resultat från
finansiella investeringar

-5

Resultat efter finansiella
poster

-2 069

Periodens resultat

-2 069

-5
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Moderbolagets balansräkning
Not

2006-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar

12

140

19

1 025
1 165

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

130
35
13

41
206

15

178
384

Summa tillgångar

1 549
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Eget kapital och skulder
Eget kapital

2006-08-31
14

Bundet eget kapital
Aktiekapital

669
669

Fritt eget kapital
Överkursfond
Periodens resultat

333
-2 069
-1 736
-1 067

Summa eget kapital

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

785
350
1 074
16

Summa eget kapital och
skulder
Ställda säkerheter

407
2 616
1 549

18

Ansvarsförbindelser

500
Inga

07-03-13

Sidan 51

Kassaflödesanalys för Moderbolaget
Not
Periodens resultat före finansnetto
Inbetald ränta

2006
-2 064
-5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivning anläggningstillgångar

13
-2 056

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

-2 056

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av rörelsefordringar
Ökning av rörelseskulder

-206
2616

Kassaflöde från den löpande verksamheten

354

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

11
12

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Apportemission

-1 178

14
14

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 025
-153

502
500
1 002

Årets kassaflöde
Likvida medel i vid periodens början

178
0

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

178

07-03-13

Sidan 52

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1

Allmän information

Do Network (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) är verksamma
inom data, telefoni och bredbandskommunikation. Verksamheten utgörs av försäljning av
datorer och datatillbehör från egen butik samt leverans av datatjänster i form av olika
bredbandslösningar, telefoni samt IP-tjänster till konsument.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Karlstad. Bolaget registrerades
1 december 2005 och Bolagets första räkenskapsår är 2005-12-01 – 2006-12-31. Adressen till
huvudkontoret är Våxnäsgatan 10, 653 41 Karlstad.
Ledningen för bolaget bedömer att det ej finns någon risk för att bolaget ej är going concern
mot bakgrund av de av ägarna utställda kapitalgarantierna (3,2 mnkr), förväntade
kostnadsbesparingar i förvärvade rörelser samt nya planerade verksamhetsgrenar.

Not 2

Redovisnings- och värderingsprinciper - Koncernen

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning
upprättats anges nedan.
Grund för rapportens upprättande
Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS sådana de antagits av EU. Införandet av den
nya redovisningsstandarden har efter granskning, enligt IFRS 1 inte haft någon effekt på
koncernens resultat och eget kapital eftersom detta är koncernen första verksamhetsår. Inga
jämförelsesiffror finns därför. Koncernredovisningen är även upprättad i enlighet med RR 30
– Kompletterande Redovisningsregler för koncerner.
Värderingsgrund
Den värderingsgrund som använts vid upprättande av finansiella rapporter för koncernen är
historiskt anskaffningsvärde om inte annat ges i de specifika principer som följer.
Koncernredovisning - Redovisningsprinciper
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa
strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av
rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som närvarande är möjliga att
utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar
bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i
kocnernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör.
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Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag.
Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per
överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas
som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade
dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte
transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna
tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller
tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra
rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en
ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller
för andra ekonomiska miljöer.
Intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och
rabatter samt efter eliminering av kocnernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande:
(a) Försäljning av varor – i detaljhandel
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett kocnernföretag säljer en produkt till en kund.
Försäljning i detaljhandel betalas vanligen kontant eller med kreditkort. Redovisad intäkt
är försäljningens bruttobelopp, inklusive de kreditkortsavgifter som ska betalas för
transaktionen. Sådana kostnader ingår i övriga externa kostnader.
Koncernen har inga garantikostnader då producenterna står för samtliga sådana åtaganden.
(b) Försäljning av tjänster
Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs.
Samtliga tjänteuppdrag i koncernen sker på löpande räkning.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingsperioden. Koncernen har inga finansiella
leasingavtal.
Imateriella tillgångar
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Kundregister
Kundregister redovisas till anskaffningsvärde. Kundregister har en begränsad nyttjandeperiod
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar
görs linjärt för att födela kostnaden för kundregister över deras bedömda nyttjandeperiod (5
år.) Nyttjanadeperiod har uppskattats utifrån historiska värden i det aktuella kundregistret.
Hyresrätter
Hyresrätter redovisas till anskaffningsvärde. Hyresrätter har en begränsad nyttjandeperiod och
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar
görs linjärt för att födela kostnaden för hyresrätter över deras bedömda nyttjandeperiod
(5 år.)
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med linjära
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:
Inventarier

5 år

De linjära avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Styrelsen bedömer att restvärdet efter avskrivningsperiodens slut uppgår till noll kronor.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt
och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. När omvärderade tillgångar säljs,
överförs de belopp som ingår i andra resever till balanserade vinstmedel.
Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på
värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är
det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och
nyttjandevärdet.
Fordringar och skulder
Redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
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Anskaffningsvärdet för inköpta varor (handelsvaror) består av direkta inköpskostnader i form
av anskaffningspris, fraktkostnad samt andra direkta kostnader. Nettoförsäljningsvärdet är det
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga
försäljningskostnader.
Kundfordringar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektiräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som
är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida
kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i
resultaträkningen.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Koncernens redovisningsprincip
innebär att eventuella framtida kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader,
räknat från anskaffningstillfället kommer att inräknas i likvida medel.
Eget kapital
Stamaktier klassificeras som aktiekapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.
Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Lån som upptagits från stryrelseledamöter belöper inte med någon ränta. Med hänsyn taget
till väsentlighetskriteriet har någon omräkning av skulderna inte skett enligt effektiva
räntemetoden.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att
skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Om emellertid den uppskjutna skatten
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller
skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas
med tillämpning av skattesatser (och – lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras.
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Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna
kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i
dotterföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom
överskådlig framtid.
Inkomstskatt
Koncernföretagen är skyldiga att betala skatt i Sverige samt att beräkna, redovisa och betala
den enligt gengse regler och lagar.
Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har en avgiftsbestämd pensionsplan. En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.
För de avgiftsbestämda pensionsplanderna betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat
administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis.
Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna
redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida
betalningar kan komma koncernen tillgodo.
Ersättning vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot
sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande,
eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att
uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Fårmåner som förfaller efter mer än 12
månader från balansdagen diskonteras till nuvärde.
Aktierelaterade förmåner
Koncernen har ingen aktierelaterad ersättningsplan.
Vinstandels och bonusplaner
Koncernen har inga vinstandels eller bonusplaner.
Avsättningar
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader och rättsliga krav
redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser,
det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker,
och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering innefattar
kostnader för uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs
för framtida rörelseförluster.
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Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att
krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden.
En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i
denna grupp av åtaganden är ringa.
Finansiell riskhantering
En koncern utsätts vanligtvis genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och
kassaflödesrisk. För närvarande är koncernens finansiella risker förhållandevis höga då det
egna kapitalet har förbrukats. Vid bedömning av den finansiella risken måste dock beaktas de
av ägarna utställda kapitaltäckningsgarantierna om 3,2 mkr. Styrelsens bedömning är att
koncernen är going concern trots den högre risken.
Koncernen har ett externa lån samt lån till aktieägare. Lånen till aktieägare belöper utan ränta
därav bedöms ränterisken som låg i bolaget.
Koncernen utsätts inte för någon valutarisk då inga inköp eller försäljningar görs till utlandet.
Kundkreditrisken är risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga
att betalning ej erhålls för kundfordringar. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid
information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag.
Koncernen samarbetar med kreditinkassoföretag för att begränsa kundkreditrisken.
Koncernen har en försiktighet i hanteringen av likviditetrisken vilket innebär att inneha
tillräckliga likvida medel samt avtalade kreditmöjligheter.
Koncernen har ingen prisrisk avseende aktier och andra kortfristiga placeringar då koncernen
inte innehar sådana placeringar.
Koncernen har ingen central finansavdelning. Styrelsen fastställer dock varje år en skriftlig
finanspolicy för den övergripande riskhanteringen och för specifika områden, såsom
valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt placering av överlikviditet.
Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategori:
Låndefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller
fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de
uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt
att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar ingår i posten kundfordringar och
andra fordringar i balansräkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Not 3

Redovisnings- och värderingsprinciper - Moderbolaget

Moderbolaget har upprättat sin redovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och
Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär
att moderbolaget i redovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga IFRS
sådana de antagits av EU så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Införandet av IFRS i koncernen har för moderbolaget inte haft någon effekt.
Följande noter är upprättade i enlighet med RR 32 och avser moderbolaget:
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 19 Andelar i dotterföretag
Övriga noter är upprättade enligt IFRS och avser koncernens redovisning.
Intäkter
Se not 2 koncernredovisning.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Inventarier

5 år

De planmässiga avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden.
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i
resultaträkningen.
Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde, vilket överrensstämmer med verkligt
värde på anskaffningsdagen.
Fordringar och skulder
Redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta respektive betalas.
Not 4

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och
andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
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risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Prövning av nedskivningsbehov för hyresrätter och kundregister (Immateriella tillgångar)
Koncernen undesöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för hyresrätter och
kundregister i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2 avseende Imateriella
tillgångar. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av
nyttjandevärde.
Värdet på de immateriella tillgångarna hyresrätter och kundregister är 747 tkr. Skulle
förutsättningarna för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet på de
immateriella tillgångarna, vilka värderades vid förvärven under 2006 ändras och ett
nedskrivningstest behöva utföras för de immateriella tillgångarna och det visar att det
redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet så skulle nedskrivning behöva göras. En
effekt av en sådan nedskrivning kan då max uppgå till 747 tkr i resultaträkningen och det egna
kapitalet.

Not 5

Segmentinformation

Per 31 augusti 2006 är koncernen organiserad i tre huvudsakliga rörelsegrenar: (1)
Hårdvaruförsäljning av datorer och datatillbehör och (2) Försäljning av tjänster dvs
internetrelaterade tjänster så som tex bredband och iptelefoni till privatkonsumenter samt (3)
infrastruktur.
Övrig försäljning består av diverse reparations och konsulttjänster avseende ovanstående
rörelsegrenar.
Segmentens resultat för 2006-08-31 redovisas nedan:

Försäljningsintäkter
Rörelseresultat
Not 6

Hårdvara
1 201
- 309

Tjänster
1 802
-2 048

Infra
0
0

Övrigt
134
- 45

Koncernen
3 137
- 2 402

Ersättning till revisorerna

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionuppdrag
Övrigt

Koncernen
2006
15
160
175

Moderbolaget
2006
5
120
125

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 7

Kostnader för ersättning till anställda och styrelse
Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

7
7

3
3

258
735
993

258
464
722

341

261

(42)

(37)

1 334

983

Medelantalet anställda, med
fördelning på kvinnor och män har
uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar har uppgått
till
Styrelse och verkställande
direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
(varav pensionskostnader –
avgiftsbaserad plan)
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader.

•
•
•
•
•

Not 8

Samtliga pensionskostnader för anställda avser avgiftsbaserade pensionsplaner.
Pensionskostnader för styrelse och VD uppgår till 35 tkr och är avgiftsbaserade
pensionsplaner.
Av styrelse och ledande befattningshavare är 0 procent kvinnor.
Bidrag för arbetskraft har erhållits med 10 tkr.
Inget avgångsvederlag finns för VD. VD har 9 426 641 aktieoptioner som utfärdades
1 juni 2006 och lösenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007. Se vidare avsnittet
Optionsrätter.

Närstående transaktioner

Föräljning av varor och tjänster inom koncernen har gjorts med 129 tkr. Inköp av varor inom
koncernen har gjorts med 129 tkr. Inköpen och försäljningen har inte genererat några
internvinster.
Moderbolaget har givit dotterbolaget IT-center i Värmland AB ett aktieägartillskott om 350
tkr per 30 juni 2006.
Koncernen har erhållit lån från styrelseledamöterna Do Hellbom och Tomas Ringsby med
sammanlagt 687 tkr. Lånen belöper inte med någon ränta. Per 2006-08-31 är skulden 687 tkr.
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Moderbolaget har erhållit ett lån från tidigare ägare 360 Holding AB om 500 tkr. Lånet
belöper inte med någon ränta. Inköp från 360 Holding AB har gjorts med 262 tkr. Lånet per
2006-08-31 uppgår till 500 tkr.
IT-Center i Värmland AB hade en skuld till tidigare ägare avseende en rörelsekredit.
Rörelsekrediten har övertagits av moderbolaget varför skulden numer är bokförd i Do
Networks AB. Skulden är per 2006-08-31 498 tkr. Enligt förvärvsavtal avseende IT-Center i
Värmland AB äger innehavarna av lånefordran rätt att kvitta detta lån till aktier i Do
Networks AB genom kvittningsemission med en teckningskurs av 8 öre per aktie.
Ovan nämda lån belöper inte med någon ränta. Med hänsyn taget till väsentlighetskriteriet har
någon omräkning av skulderna inte skett enligt effektiva räntemetoden.

Not 9

Varulager

Handelsvaror

2006
389

Den utgift för varulagret som kostnadsförts uppgår till 192 tkr och består av posten
handelsvaror.

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar

Kundregister

Hyresrätter

Totalt

Ingående bokförda värden
Genom förvärv dotterföretag (not 11)
Avskrivning enligt plan

722
-81

114
-8

836
-89

Bokfört värde

641

106

747

Not 11

Förvärv av rörelse

Den 1 april 2006 förvärvade koncernen 100% av aktiekapitalet i Nordiska Stadsnätstjänster
AB, en bredbandsleverantör med verksamhet i Karlstad. Den förvärvade verksamheten bidrog
med intäkter på 285 tkr och en nettoförlust om 2 tkr till koncernen för perioden 1 april 2006
till 31 augusti 2006. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2006 skulle koncernens
intäkter varit 437 tkr och ett nettoresultat om 34 tkr.
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Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar:

Redovisat värde i
Förvärvat bolag
Före fövärvet
Kundfordringar
Kundregister
Kassa
Banklån
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Erlagd köpeskilling

Justering

95
370
336
-380
-118
-155

352

Verkligt värde
redovisat i
koncernen
95
722
336
-380
-118
-155
500

Den 1 maj 2006 förvärvade koncernen 100% av aktiekapitalet i IT-center i Värmland AB, en
datorbutik med verksamhet i Karlstad. Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter på
1 462 tkr och en nettoförlust om 310 tkr till koncernen för perioden 1 maj 2006 till 31 augusti
2006. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2006 skulle koncernens intäkter varit 1 570
tkr och en nettoförlust om 441 tkr.
Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar:

Redovisat värde i
Förvärvat bolag
Före fövärvet
Inventarier
Lager, handelsvaror
Kundfordringar
Skattefordringar
Upplupna intäkter
Kassa och bank
Sociala avgifter och skatter
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Hyresrätt
Erlagd köpeskilling

Justering

251
355
38
11
50
371
-8
-971
-36
0

114

Verkligt värde
redovisat i
koncernen
251
355
38
11
50
371
-8
-971
-36
114
175

Koncernmässigt övervärde enligt förvärvsanalysen uppgår enligt ovanstående till 114 tkr.
Övervärdet kan hänföras till olika tillgångsslag men har sett till väsentlighetskriteriet i sin
helhet hänförts till den imateriella tillgången hyresrätt.
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Not 12

Materiella anläggningstillgångar - Inventarier
Koncernen
2006

Ingående bokfört värde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Moderbolaget
2006

413

153

413

153

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-30

-13

-30

-13

Utgående bokfört värde

383

140

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget
2006

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa
Not 14

15
26
41

Förändring i eget kapital

Förändring i koncernens eget kapital

Per 2006-04-01
Inbetalning aktiekapital
Nyemission
Ändring kvotvärde
Apportemission
Per 2006-08-31

Hänförligt till Moderföretagets
aktieägare
Antal
Stam
Överkurs Summa
aktier
aktier
(tusental)
1
1
1
4
4
4
80 376
80 376
80 376
26 794
26 794
26 794
107 175 107 175
- 107 175
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Förändring i moderbolagets eget kapital
Aktiekapital
Ingående eget kapital 2005-12-01
Nyemission
Apportemission
Periodens resultat
Eget kapital 2006-08-31

502
167
669

Överkurs
fond
333
333

Förändring i aktiekapitalet
Inbetalning av aktiekapital 1/12 2005
Nyemission 4/5 2006

Antal aktier
1 000
4 024
5 024

Kvotvärde
100
100
100

Ändring av kvotvärde
Apportemission
Summa

80 381 448
26 793 816
107 175 264

0,00625
0,00625
0,00625

4/5 2006
4/5 2006

Periodens
resultat
-2 069
-2 069

Summa
eget
kapital
502
500
-2 069
-1 067

Belopp (tkr)
100
402
502
502
167
669

I samband med apportemission om 500 tkr erhölls följande tillgångar och skulder:
Kundregister
Kundfordringar
Kassa
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa tillgångar och skulder

370
95
336
-380
-263
158

Apportemissionen om 500 tkr utgjorde tillsammans med nedan nämda teckningsoptioner
likvid avseende förvärv av bolaget Nordiska Stadsnätstjänster AB från Do Hellbom och
Tomas Ringsby. Nordiska Stadsnätstjänster AB är en bredbandsleverantör med
verksamhet i Karlstad.
Samtliga aktier är stamaktier. Alla emitterade aktier är till fullo betalda. I samband med
förvärv av rörelse från Do Hellbom och Tomas Ringsby så utgjorde en del av
köpeskillingen teckningsoptioner i Do Networks Sverige AB. Det totala antalet
teckningsoptioner som utställts i samband med rörelseförvärv under perioden uppgår till
18 913 282 st. Innehavaren av varje teckningsoption äger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskursen uppgår till 0,084 kronor. Optionsprogrammet löper med lösenperiod 1
juni 2006 till 31 december 2007. Någon förmån har ej uppstått i samband med förvärvet
av teckningsoptionerna. Optionerna har ställts ut till följande ledande befattningshavare:
Do Hellbom, VD, styrelseledamot och aktieägare:
9 456 641 st
Tomas Ringsby, styrelseledamot och aktieägare:
9 456 641 st
Tre av aktieägarna har lämnat kapitaltäckningsgarantier uppgående till 3,2 mkr.
Kapitaltäckningsgarantien kommer att infrias i samband med emissionen.
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Not 15

Likvida medel

Kassa och bank

Koncernen

Moderbolaget

2006

2006

780

178

780

178

I likvida medel i kassaflödesanalysen
Ingår följande:
Kassa och bank

Not 16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tkr

Moderbolaget
2006

Upplupna löner och semesterlöner
Förskottsfakturering
Upplupet revisionarvode
Övriga poster
Summa

Not 17

49
105
125
128
407

Leverantörsskulder och andra skulder
2006

Leverantörsskulder
Skulder till närstående (not 8)
Förskottsfakturering
Skulder till kreditinstitut (not 22)
Sociala avgifter och andra skatter
Upplupna kostnader

1 088
1 947
105
80
309
622
4 151

Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar bedöms överensstämma med
bokförda värden.
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Not 18

Ställda säkerheter avseende egna skulder

Tkr

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

För egna avsättningar och
skulder
Företagsinteckningar, 360 Holding
Företagsinteckningar, Värmlands
Provinsbanken
Summa ställda säkerheter
Not 19

500

500

400
900

500

Andelar i dotterföretag

Moderbolaget

Org nr

Säte

IT-Center i Värmland AB
Nordiska Stadsnätstjänster AB

556611-6124
556666-6250

Karlstad
Karlstad

Kapital- Rösträttsandel % andel %
100
100
100
100

Tkr
IT-Center i Värmland
Nordiska Stadsnätstjänster
Summa

Antal Redovisat
aktier
värde
1 000
525
1 000
500
1 025

Moderbolaget
2006

Tkr
Ingående bokfört värde
Förvärv av andelar i IT-Center
Förvärv av andelar i Nordiska
Stadsnätstjänster AB
Aktieägartillskott IT-Center

0
175
500
350

Utgående bokfört värde
Not 20

Kapitalandel (%)
100
100

1 025

Resultat per aktie

Före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till
moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier
under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare

-2 363

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)

76 783

Resultat per aktie i kronor före utspädning

-0,03
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Efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet
utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier.
Moderföretaget har en kategori av potentiella stamaktier med utspädningseffekt:
aktieoptioner. För aktieoptioner görs en beräkning av det antal aktier som kunde ha köpts till
verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga marknadspris för moderföretagets aktier),
för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till
utestående aktieoptioner. Det antal aktier som beräknas enligt ovan jämförs med det antal
aktier som skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjas.
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare

-2 363

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)

76 783

Aktieoptioner (tusental)

18 913

Resultat per aktie i kronor efter utspädning

Not 21

-0,03

Kundfordringar och andra fordringar

Tkr
2006
Kundfordringar
Minus: reservering för värdeminskning i
fordringar
Kundfordringar - netto
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Skattefordringar

586
-50
536
93
49
678

Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar bedöms överensstämma med
bokförda värden.
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Not 22 Upplåning
2006
Långfristig
Banklån

247
247

Kortfristig
Banklån
Lån närstående (not 8)

80
1 947
2 027

Säkerhet för banklån utgörs av företagsinteckning om 400 tkr. Säkerhet för 500 tkr av lån till
närstående utgörs av företagsinteckning om 500 tkr.
Effektiv ränta per 2006-08-31 för banklånet var 4,9%.
Förfallotid för långfristig upplåning är följande (i tkr):
Mellan 1 – 2 år:

160

Mellan 3 – 4 år:

87

Verkliga värden på banklån och lån till närstående bedöms överrensstämma med bokförda
värden.
Not 23 Finansiella kostnader
2006
Räntekostnader:
Banklån

12
12

Not 24 Skatt
2006
Inkomstskatt

0

Uppskjuten skatt

0

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag har ej redovisats som en tillgång av
försiktighetsskäl.

07-03-13

Sidan 69

Not 25 Händelser efter balansdagen
Den 20 september förvärvade koncernen 100% av aktierna i Hemmanet AB,
ett bolag som har sitt säte i Umeå och verksamheten består av försäljning av bredbandiga
uppkopplingar mot Internet till boende och verksamma utanför storstäder.
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

Tkr

Inventarier
Lager, handelsvaror
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skulder kreditinstitut
Negativ Goodwill
Erlagd köpeskilling

Redovisat värde i
Förvärvat bolag
Före fövärvet
3 165
2 340
479
765
0
-356
-802
-4 568
0

Justering

-353

Verkligt värde
redovisat i
koncernen
3 165
2 340
479
765
0
- 356
-802
- 4 568
-353
670

Negativ goodwill redovisas då bolaget förväntas redovisa framtida förluster.
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Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter
Till styrelsen i DO Networks Sverige AB org.nr. 556692-3248
Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter.
Jag har granskat de finansiella rapporterna för Do Networks i detta Prospekt som omfattar
balansräkningen per den 31 augusti 2006 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för
perioden 1 december 2005 – 31 augusti 2006 samt ett sammandrag av väsentliga
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och
presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna
IFRS sådana de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av
prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och
upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på lämpligt sätt
presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på
oegentligheter eller fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag
har utfört min revision i enlighet med FARs förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.
Utfört arbete
En revision i enlighet med FARs förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att utföra
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de
finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på min bedömning av risk för
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller
fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets
framtagande och presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de
revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera
de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de
finansiella rapporterna.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande.
Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella
redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU av Do Networks Sverige AB
resultat, ställning och kassaflöde per den 31 augusti 2006.
Karlstad den 12/3 - 2007
Jan Nyström, Auktoriserad revisor
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Adresser
Bolagets adress
DO Networks Sverige AB (publ)
Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad
Telefon: 054-17 66 00
Telefon, support: 054-17 66 11 (Vardagar kl. 09-17, lunch kl. 12-13)
Telefax: 054-17 66 09
Nätplatser:
www.donetworks.se
www.hemmanet.se
Revisorer
Auktoriserad revisor Jan Nyström
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Karlstad
Box 351, 651 08 Karlstad
Jan Nyström är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer
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