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VIKTIG INFORMATION

Allmänt
Latour Industries AB (ett svenskt privat aktiebolag, med organisationsnummer 556018-9754, med säte i Göteborg) (”Latour Industries”), har lämnat ett offentligt 
 erbjudande avseende samtliga aktier i Allgon AB (publ), med organisationsnummer 556387-9955 (”Allgon” eller ”Bolaget”), i enlighet med de villkor som anges i denna 
erbjudandehandling (”Erbjudandet”). 

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Latour Industries och aktieägarna i Allgon med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med 
svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stock-
holms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av 
 Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om 
offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. 

Erbjudandehandlingen har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen enligt reglerna i 2 kap. 3 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
 aktiemarknaden eller 2a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av erbjudandehandlingen. Det lämnas 
ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anled-
ning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen om Allgon på sidorna 14–48 i erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Allgon. 
Latour Industries garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Allgon är korrekt och fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Ingen informa-
tion i erbjudandehandlingen har granskats eller reviderats av Allgons revisor.

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. All information i erbjudan-
dehandlingen avseende aktieinnehav i Allgon är baserat på 56 222 597 utestående aktier i Allgon, varav samtliga aktier är av serie B. 

Framtidsinriktad information
Information i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklings-
prognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller 
orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den 
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Latour Industries och 
Allgons kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. 

All framtidsinriktad information lämnas per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig 
Latour Industries uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i erbjudandehandlingen på grund av 
ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon framtidsinriktad informa-
tion är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Latour Industries eller Allgon har gjort eller kan komma att göra.

Erbjudanderestriktioner
Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan juris-
diktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). 
Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga 
skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” på sidorna 52–53. 

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudandebegränsningar – USA” på sidan 54.

Denna erbjudandehandling har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av Financial Services and Markets Act 2000 
(”FSMA”). Spridningen av denna erbjudandehandling till personer i Storbritannien är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 
21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och 
att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en 
 juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion Order 2005).
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Vederlag:   10,75 kronor kontant för varje B-aktie i Allgon1)

Acceptperiod:  14 december 2020 – 22 januari 2021

Beräknad likviddag:  29 januari 2021

1) Om Allgon före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att 
justeras i motsvarande mån.
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Inledning
Den 14 december 2020 offentliggjorde Latour Industries AB1) 
(”Latour Industries”), ett rekommenderat offentligt uppköps
erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon” eller 
”Bolaget”) att överlåta samtliga Baktier2) i Allgon till Latour 
Industries (”Erbjudandet”). Baktierna i Allgon är upptagna 
till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Vederlag
Aktieägarna i Allgon erbjuds 10,75 kronor kontant för varje 
Baktie i Allgon. 

Om Allgon före utbetalning av vederlag i Erbjudandet 
lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till 
aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i 
motsvarande mån. För det fall något av det föregående inträf
far förbehåller sig Latour Industries rätten att bestämma om 
denna prisjusteringsmekanism eller om villkor 7 för fullföl
jande av Erbjudandet (se avsnittet ”Villkor och anvisningar – 
Villkor för Erbjudandets fullföljande”) ska åberopas. 

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag 
för de av Latour Industries förvärvade aktierna i Allgon enligt 
Erbjudandet.

Budpremier
Priset enligt Erbjudandet motsvarar en premie om3):

 ● 30,5 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq 
First North Growth Market den 11 december 2020 (vilket var 
den sista handelsdagen före offentliggörandet av 
 Erbjudandet) om 8,24 kronor för aktierna;

 ● 33,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnitt
liga betalkursen om 8,08 kronor för aktierna under de 
30 senaste handelsdagarna som avslutades den 11 december 
2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentlig
görandet av Erbjudandet); och

 ● 41,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnitt
liga betalkursen om 7,62 kronor för aktierna under de 
180 senaste handelsdagarna som avslutades den 11 decem
ber 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentlig
görandet av Erbjudandet).

Erbjudandets totala värde 
Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 
56 222 597 utestående aktier i Allgon, uppgår till 
cirka 604 miljoner kronor. 

Finansiering av Erbjudandet 
Erbjudandet är inte villkorat av att finansiering erhålls. 
 Erbjudandet är helt finansierat med för Latour Industries 
 till gängliga likvida medel. 

Acceptnivå i Erbjudandet
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbju
dandet accepteras i sådan utsträckning att Latour Industries 
blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det 
totala antalet utestående aktier i Allgon. Latour  Industries 
förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja 
Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. För ytterligare infor
mation, se avsnittet ”Villkor och anvisningar –  Villkor för Erbju-
dandets fullföljande”.

Uttalande från styrelsen för Allgon 
och fairness opinion
Allgons styrelse har utvärderat Erbjudandet och enhälligt 
beslutat att rekommendera aktieägarna i Allgon att acceptera 
Erbjudandet, vilket offentliggjorts av Allgon i ett pressmedde
lande.

Styrelsen för Allgon har anlitat Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB (”PwC”) för avgivande av ett värderings utlåtande 
avseende Erbjudandet (en så kallad fairness opinion). Av 
värderingsutlåtandet framgår att Erbjudandet är skäligt för 
Allgons aktieägare från ett finansiellt perspektiv. Styrelsens 
rekommendation och avgiven fairness opinion återfinns i 
denna erbjudande handling. 

Närståendeförhållande
Styrelseledamot Per Nordlander är närstående till Verdane 
 Capital VI K/S samt Verdane Capital VI B K/S, vilka har åtagit 
sig att acceptera Erbjudandet. I enlighet med takeover
reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), 
har Per Nordlander inte deltagit, och kommer inte att delta, i 
Allgons handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.4),5)

Erbjudande till aktieägarna i Allgon

1) Ett svenskt privat aktiebolag, med organisationsnummer 5560189754 och säte i Göteborg.
2) Baktier är det enda utestående aktieslaget i Allgon. 
3) Källa till Allgons aktiepriser: Nasdaq First North Growth Market.
4) Styrelseledamot Anna Stålenbring innehar 10 000 aktier i Allgon. Anna Stålenbring är även styrelseledamot i Troax Group AB (publ) (”Troax)”. Latour Industries 

indirekta aktieägare, Investmentaktiebolaget Latour (publ), äger cirka 30,1 procent av aktierna i Troax. Mot denna bakgrund ska det noteras att Anna Stålenbring 
inte på något sätt samverkat med Latour Industries i samband med Erbjudandet.

5) Anders Mörck, styrelseledamot i Latour Industries och CFO i Investmentaktiebolaget Latour (publ), innehar 34 400 aktier i Allgon. Aktierna förvärvades långt 
innan arbetet med Erbjudandet påbörjades.
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Latour Industries aktieägande i Allgon
Vid tidpunkten för denna erbjudandehandling innehar varken 
Latour Industries eller någon av dess närstående bolag eller 
närstående parter några aktier eller andra finansiella 
 instrument i Allgon som ger finansiell exponering mot  Allgons 
aktier och Latour Industries har inte heller under de senaste 
sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat 
eller åtagit sig att förvärva några aktier i Allgon eller några 
andra finansiella instrument som ger finansiell exponering 
mot Allgons aktier. 

Latour Industries kan komma att förvärva, eller ingå avtal 
om att förvärva, aktier i Allgon på annat sätt än genom Erbju
dandet. Information om sådana förvärv, eller åtgärder för att 
förvärva, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler. 

Åtaganden från aktieägare i Allgon
Latour Industries har erhållit åtaganden om att acceptera 
 Erbjudandet från Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B 
K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Akei AB1), som till
sammans innehar 27 743 935 aktier i Allgon, motsvarande 
cirka 49,3 procent av det totala antalet aktier och röster i 
Allgon.

Åtagandena är villkorade av att ingen annan part, innan 
det datum då Erbjudandet förklaras ovillkorat, offentliggör ett 
konkurrerande bud avseende samtliga utestående aktier i 
Allgon till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet med mer 
än 7,5 procent och att Latour Industries beslutar att inte 
matcha ett sådant konkurrerande bud (”Matchnings rätten”) 
inom fem bankdagar. Matchningsrätten är tillämplig på alla 
eventuella konkurrerande bud.

Åtagandena upphör att gälla om Erbjudandet återkallas 
eller förfaller (oavsett anledning) och om Latour Industries, 
eller någon part som agerar i samförstånd med Latour Indu
stries, begår en väsentlig överträdelse av tillämpliga lagar och 
regler som rör Erbjudandet, inklusive EU:s marknadsmissbruks
förordning och Takeoverreglerna. 

Due Diligence
Latour Industries har genomfört en begränsad undersökning 
av Allgon (en så kallad due diligence) av bekräftande slag i 
samband med förberedelserna av Erbjudandet och inom ramen 
för detta  träffat Allgons ledningsgrupp. Allgon har informerat 
Latour Industries att ingen information har lämnats ut till 
Latour Industries under due diligenceprocessen som inte 
 tidigare har offentliggjorts och som rimligen kan förväntas 
påverka priset på Allgons aktier.

Godkännanden från myndigheter
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att alla 
erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgär
der från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden 
från konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje fall på villkor som 
enligt Latour Industries är acceptabla. Enligt Latour Industries 
bedömning kommer transaktionen att kräva godkännande från 
konkurrensrättsmyndigheten i Tyskland. Latour Industries har 
påbörjat arbetet med anmälan av transaktionen i den  relevanta 
jurisdiktionen. Latour Industries förväntar sig att relevanta 
godkännanden kommer att lämnas före utgången av accept
perioden.

Tillämplig lag och tvister 
Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan 
Latour Industries och aktieägarna i Allgon till följd av Erbju
dandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk mate
riell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer 
med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol 
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

Takeoverreglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalan
den och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa 
regler, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämn
dens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Närings
livets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om 
aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. 

1) Ett av Ola Samelius helägt bolag.
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Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Bolaget har en lång historia av att utveckla, till
verka och leverera kritiska lösningar till kunder runt om i världen. Allgon har cirka 350 anställda i 19 länder och 
har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 

Latour Industries har sedan en lång tid tillbaka följt Allgons utveckling och imponeras av Bolaget och dess 
ledande position inom marknaden för industriell radiostyrning. Latour Industries fokuserar på att investera i 
högkvalitativa verksamheter med ledande marknadspositioner som är verksamma på marknader med tydlig under
liggande tillväxt, och vi anser att Allgon uppfyller samtliga våra investeringskriterier. Latour Industries är över
tygade om att Allgon skulle gynnas av en långsiktig ägare med starka finansiella resurser som kan möjliggöra en 
accelererad tillväxt. 

Latour Industries består av sex helägda portföljbolag samt en minoritetsinvestering, vilka samtliga har egna 
produkter inom olika högteknologiska inriktningar och tydlig tillväxtpotential. Allgon kommer utgöra ett nytt 
helägt affärsområde vars verksamhet kommer bedrivas som en självständig enhet inom Latour Industries. 

Latour Industries stödjer till fullo Allgons strategi att, genom global expandering samt investering i, och 
utveckling av ny teknik, bli marknadsledande inom industriell radiostyrning. Därtill kommer Allgon att gynnas av 
en accelererad tillväxt genom Latour Industries ägande. Latour Industries planer för den framtida verksamheten 
och den allmänna strategin innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Bolaget 
bedriver verksamhet eller dess anställda, inklusive deras anställningsvillkor. 

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som har upprättats av styrelsen 
för Latour Industries i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Allgon på sidorna 14–48 i erbjudandehand-
lingen har granskats av styrelsen för Allgon. Styrelsen för Latour Industries försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, 
uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande Latour Industries är korrekta.

Göteborg, 14 december 2020

Latour Industries AB 
Styrelsen

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
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Rekommendation från styrelsen för Allgon

 
 
 
 
Uttalande från styrelsen för Allgon med anledning av Latour 
Industries offentliga uppköpserbjudande  
 
Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latour Industries offentliga 
uppköpserbjudande.  
 
Bakgrund 
Detta uttalande görs av styrelsen1 för Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) i enlighet med 
punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar 
(”Takeover-reglerna”). 
 
Latour Industries AB2 (”Latour” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande idag lämnat ett 
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till 
Budgivaren mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). 
 
Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon, 
uppgår till cirka 604 miljoner kronor3 och representerar en premie om cirka:  

• 30,5 procent jämfört med stängningskursen om 8,24 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq 
First North Growth Market den 11 december 2020, den sista handelsdagen före 
offentliggörandet av Erbjudandet;  

• 33,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,08 kronor för 
Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna 
före offentliggörandet av Erbjudandet; och 

• 41,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,62 kronor för 
Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. 
 

Enligt den tidplan som Budgivaren presenterat i budpressmeddelandet beräknas acceptperioden 
löpa från och med idag den 14 december 2020 till och med den 22 januari 2021. Budgivaren har 
förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet.  
 
Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar 
Erbjudandet i sådan utsträckning att Latour blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet 
aktier och röster i Allgon och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra 
åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för 
Latour acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa 
och övriga fullföljandevillkor i Erbjudandet. 
 
Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Ola 
Samelius genom bolag, tillika Allgons vice verkställande direktör och Tele Radio i Lysekil ABs 
(Bolagets till omsättning största dotterbolag) verkställande direktör, vilka tillsammans innehar aktier 
motsvarande cirka 49,3 procent av samtliga aktier i Allgon, har på sedvanliga villkor åtagit sig att 
acceptera Erbjudandet.  
 

                                                
1 Styrelseledamoten Per Nordlander har ej deltagit i beredningen av ärendet till följd av dennes anknytning till Verdane 
Capital som åtagit sig att acceptera Erbjudandet.  
2 Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av fem rörelsedrivande helägda 
affärsområden. Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation. 
3 Baserat på totalt 56 222 597 utestående aktier i Bolaget.  
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För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande från 
idag den 14 december 2020 samt till den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras av 
Budgivaren omkring den 14 december 2020.  
 
Styrelsen för Allgon har, efter skriftlig begäran från Budgivaren, tillåtit Budgivaren att genomföra en 
begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) i samband med 
förberedelserna för Erbjudandet. I samband med denna företagsutvärdering har Budgivaren även 
träffat Bolagets företagsledning. Budgivaren har inom ramen för denna företagsutvärdering inte 
erhållit någon insiderinformation om Bolaget. 
 
Allgon har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som 
legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet 
har styrelsen även anlitat PwC för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (en 
så kallad fairness opinion), vilket bifogas detta uttalande. För uppdraget avseende 
värderingsutlåtandet erhåller PwC ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, 
anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs. 
 
Styrelsens utvärdering och rekommendation 
Styrelsen har inom ramen för sin utvärdering av Erbjudandet beaktat ett antal faktorer 
inkluderande, men inte begränsade till, Allgons nuvarande strategiska och finansiella position, 
rådande marknadsförhållanden och utmaningar på respektive marknad där Bolaget bedriver 
verksamhet samt Bolagets förväntade framtida utveckling, möjligheter och relaterade risker. 
Styrelsen har även övervägt Bolagets förutsättningar på medellång till lång sikt baserat på 
ledningens affärs- och strategiplan. Styrelsen har vidare utgått från sådana värderingsmetoder som 
normalt används för att utvärdera offentliga erbjudanden avseende noterade bolag och har 
däribland beaktat hur priset i Erbjudandet värderar Allgon i förhållande till jämförbara noterade 
bolag och hur priset står sig i förhållande till jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare 
offentliga uppköpserbjudanden, samt aktiemarknadens förväntningar avseende Bolaget. 
 
Allgon 
Allgon har under senare år utvecklats från en mindre företagsgrupp med fokus på antenner till en 
global leverantör av kompletta lösningar för industriell radiostyrning. Idag har Allgon en 
internationell struktur med försäljning och service genom ett globalt nätverk av dotterbolag och 
återförsäljare, vilket utgör en stabil plattform för fortsatt framtida tillväxt av omsättning och 
lönsamhet, framförallt inom industriell radiostyrning. Det finns samtidigt risker med verksamheten 
som måste beaktas i förhållande till potentialen, vilka främst utgörs av risker förknippade med 
konkurrerande teknologier till radiostyrning och genomförandet av Bolagets affärsplan. Allgon har 
därutöver påverkats negativt av utbrottet av Covid-19 och har periodvis mött en lägre efterfrågan 
på dess produkter och tjänster som ett resultat av pandemin under 2020. Vidare bedöms den 
pågående andra vågen av pandemin skapa viss osäkerhet kring återhämtningen av den allmänna 
ekonomin och efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster under 2021. De negativa finansiella 
effekterna av Covid-19 har kunnat minskas genom kostnadskontroll och kostnadsminskningar i 
Bolagets verksamhet.  
 
Utvärdering av erbjudandet 
Erbjudandet om 10,75 kronor per aktie i Bolaget representerar en premie om cirka 30,5 procent 
jämfört med stängningskursen om 8,24 kronor för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth 
Market den 11 december 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet och 
33,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,08 kronor för Allgons 
B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före 
offentliggörandet av Erbjudandet. Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en 
marknadsmässig budpremie. Styrelsen noterar även den låga likviditeten i Allgons aktie och den 
möjlighet som Erbjudandet ger aktieägare att realisera sin investering.  
 
Styrelsen har vidare beaktat värderingsutlåtandet från PwC, enligt vilket Erbjudandet är skäligt för 
Bolagets aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (baserat på de antaganden och överväganden som 
redovisas i värderingsutlåtandet). 
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Rekommendationen stöds vidare av att styrelsen, utöver de proaktiva kontakter som tagits med 
andra möjliga budgivare i samband med Erbjudandet, har kontaktats av ett flertal icke 
offentliggjorda intressenter under de senaste 24 månaderna, utan att detta har resulterat i ett 
offentligt uppköpserbjudande. 
 
Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Latour har uttalat i sitt offentliggörande av 
Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet förväntas 
ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Latours strategiska planer för 
Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget 
bedriver sin verksamhet. Latour har därvid uttalat att: 
 
”Latour Industries består av sex helägda portföljbolag samt en minoritetsinvestering, vilka samtliga 
har egna produkter inom olika högteknologiska inriktningar och tydlig tillväxtpotential. Allgon 
kommer utgöra ett nytt helägt affärsområde vars verksamhet kommer bedrivas som en självständig 
enhet inom Latour Industries. Latour Industries stödjer till fullo Allgons strategi att, genom global 
expandering samt investering i och utveckling av ny teknik, bli marknadsledande inom industriell 
radiostyrning. Därtill kommer Allgon att gynnas av en accelererad tillväxt genom Latour Industries 
ägande. Latour Industries planer för den framtida verksamheten och den allmänna strategin 
innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Bolaget bedriver 
verksamhet eller dess anställda, inklusive deras anställningsvillkor.” 
 
Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att kommentera detta 
ytterligare. 
 
Styrelsens rekommendation 
Styrelsen har en stark tro på Allgons långsiktiga framtidsutsikter med nuvarande strategi och 
affärsplan och ser potential för ytterligare värdetillväxt. Erbjudandet reflekterar inte fullt ut det 
fullständiga långsiktiga fundamentala värdet av Allgon. Styrelsen noterar samtidigt att det finns 
risker med verksamheten och Bolagets tillväxtmöjligheter i ljuset av rådande 
marknadsomständigheter. Styrelsen har även under sin utvärdering av Erbjudandet beaktat att fyra 
av Bolagets största enskilda aktieägare på sedvanliga villkor har åtagit sig att acceptera 
Erbjudandet samt att det är positivt för Bolaget att en välkänd och långsiktig investerare kan bli ny 
huvudägare och på så sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser därför Allgons styrelse att villkoren för Erbjudandet är 
skäliga och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latours offentliga 
uppköpserbjudande. 
 
Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Svensk 
domstol har exklusiv jurisdiktion vid tvist som uppkommer med anledning av detta uttalande. 
 
Stockholm den 14 december 2020 
 
Styrelsen för Allgon AB (publ) 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Anders Björkman 
Styrelseordförande Allgon 
anders.bjorkman@allgon.se  
070 770 00 77 
 
 
Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08:15 (CET). 
 



Erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) 

Rekommendation från styrelsen för Allgon

8

 
Om Allgon  
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en 
stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom 
branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 18 länder. 
Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och 
Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på 
flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och 
standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt 
huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA 
Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.  
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 PwC, Torsgatan 21, 113 97, Stockholm, Besöksadress Torsgatan 21 
T: +46 (0) 10 213 30 00, www.pwc.se 
 

 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Säte Stockholm, Organisationsnummer 556029-6740 

 

Till styrelsen för      
Allgon AB (publ) 
Kronoborgsgränd 7 
164 46 Kista 
 
 
14 december 2020 
 
 
 
Till styrelsen för Allgon AB (publ) 
 
Den 14 december lämnade Investment AB Latour (“Latour”) ett offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Allgon AB (”Allgon”) om att överlåta samtliga deras aktier i Allgon till Latour för 10,75 
SEK per aktie (”Erbjudandet”). Baserat på 56 222 597 utestående aktier motsvarar Erbjudandet ett 
värde på 100% av aktierna om 604,4 MSEK. Allgon:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth 
Market. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”, ”vi” eller ”oss”) har fått i uppdrag av styrelsen för Allgon 
att som oberoende expert bedöma skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för 
aktieägarna i Allgon. 

Vår självständiga bedömning av marknadsvärdet av aktiekapitalet i Allgon har bl a inkluderat 
relativvärdering baserat på jämförbara noterade bolag med liknande verksamhet och historiska 
budpremier. Vår analys har också innefattat avkastningsvärdering under olika scenarion. Vi har samlat 
in den information och genomfört de analyser som vi bedömt vara nödvändiga och relevanta för att 
kunna uttala oss kring skäligheten av Erbjudandet.  

Som underlag för vår bedömning har vi bl a tagit del av följande information: 

a) publikt tillgänglig information om Allgon så som: 

− årsredovisning för 2019 och föregående finansiella år 

− kvartalsrapporter till och med tredje kvartalet 2020 

b) Allgon:s prognos för 2020 samt affärsplan för åren 2020 till 2023 

c) dotterbolaget Tele Radio:s prognos för åren 2020–2023 samt affärsplan för åren 2020 till 2030 

d) dotterbolaget Åkerströms prognos för åren 2020–2024 samt affärsplan för åren 2020 till 2028 

e) dotterbolaget Smarteq:s prognos för åren 2020–2023 

f) information inhämtad genom en intervju med Johan Hårdén, CEO på Allgon, och Cecilia Ponthan, 
CFO på Allgon 

g) analytikerrapporter avseende Allgon-aktien 

h) marknadsdata såsom handelsvolym, pris och omsättning för Allgon-aktien 
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i) information från finansiella databaser, såsom Capital IQ, Refinitiv Eikon och Mergermarket 

j) andra analyser och information som PwC har bedömt som relevanta för detta utlåtande. 

 

Vårt utlåtande grundar sig på de finansiella, ekonomiska, marknadsmässiga och övriga förhållanden 
samt den information som tillhandahållits oss per denna dag. Förändringar i angivna förutsättningar 
kan påverka de antaganden som legat till grund för vår värdebedömning och vi påtar oss inte något 
ansvar för att uppdatera, revidera eller bekräfta detta utlåtande. 

Vi har förlitat oss på att den information som lämnats och på annat sätt gjorts tillgänglig för oss av 
representanter för Allgon har varit korrekt och fullständig i alla väsentliga avseenden.  

PwC har inte agerat som finansiella rådgivare till Allgon i samband med den föreslagna transaktionen. 
Vårt arvode för detta uppdrag är inte beroende av beslut om transaktionens fullföljande.  

Detta utlåtande har tillställts styrelsen för Allgon i syfte att utgöra underlag för dess ställningstagande 
avseende Erbjudandet och vi accepterar inget ansvar för dess användning till andra ändamål än detta.  

Med beaktande av ovanstående förutsättningar och reservationer är PwC:s uppfattning att Erbjudandet 
per denna dag, ur ett finansiellt perspektiv, är skäligt för Allgons aktieägare. 

 

 

PwC 
 
 
 
 
Jon Walberg 
Partner 
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Vederlag
Aktieägarna i Allgon erbjuds 10,75 kronor kontant för varje 
Baktie i Allgon. 

Om Allgon före utbetalning av vederlag i Erbjudandet 
lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till 
aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i 
motsvarande mån. För det fall något av det föregående inträffar 
förbehåller sig Latour Industries rätten att bestämma om denna 
prisjusteringsmekanism eller om villkor 7 för fullföljande av 
Erbjudandet (se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Villkor för 
Erbjudandets fullföljande”) ska åberopas. 

Inget courtage
Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för 
de av Latour Industries förvärvade aktierna i Allgon enligt 
Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

1.  att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Latour 
Industries blir ägare till aktier som representerar mer än 
90 procent av det totala antalet utestående aktier i  Allgon,

2.  att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att 
förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i 
Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt 
Erbjudandet,

3.  att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvär
vet av Allgon, samtliga erforderliga godkännanden, till
stånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller 
liknande, inklusive godkännanden från konkurrens
myndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Latour 
Industries acceptabla villkor,

4.  att varken Erbjudandet eller förvärvet av Allgon helt eller 
delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstift
ning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndig
hetsbeslut eller motsvarande omständighet,

5.  att inga omständigheter har inträffat som väsentligt 
 negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt 
påverka, Allgons finansiella ställning eller verksamhet, 
inklusive Allgons försäljning, resultat, likviditet, soliditet, 
eget kapital eller tillgångar,

6.  att ingen information som offentliggjorts, eller på annat 
sätt gjorts tillgänglig för Latour Industries av Allgon, är 
felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att  Allgon har 
offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av 
Allgon, och

7.  att Allgon inte vidtar några åtgärder som är ägnade att 
försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande 
eller genomförande.

Latour Industries förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudan
det för det fall det står klart att något av ovanstående villkor 
inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2–7 ovan 
får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast 
ske under förutsättning av att den bristande uppfyllelsen av ett 
sådant villkor är av väsentlig betydelse för Latour Industries 
förvärv av Allgon eller om det annars godkänns av Aktiemark
nadsnämnden.

Latour Industries förbehåller sig rätten att frånfalla, helt 
eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren ovan, inklu
sive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet 
till en lägre acceptnivå. 

Accept
Aktieägare i Allgon vars aktier är direktregistrerade hos Euro
clear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera 
Erbjudandet ska, under perioden från och med den 14 decem
ber 2020 till och med den 22 januari 2021, klockan 17.00 CET, 
underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till 
Handelsbanken Capital Markets, Offerings & Issue Services 
(”Handelsbanken Emission”) antingen till den på anmäl
ningssedeln angivna adressen per post eller till den på anmäl
ningssedeln angivna epostadressen. 

Anmälningssedel som skickas med post till Handelsbanken 
Emission, gärna i bifogat svarskuvert, måste skickas i god tid 
före sista anmälningsdag för att kunna vara Handelsbanken 
Emission tillhanda senast klockan 17.00 CET den 22 januari 
2021.

VPkonto och aktuellt aktieinnehav i Allgon per den 
15 december 2020 framgår av den förtryckta anmälnings sedel 
som sänds ut tillsammans med erbjudandehandlingen och 
förfrankerat svarskuvert till direktregistrerade aktieägare i 
Allgon. Aktieägare bör själv kontrollera att de förtryckta 
uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälnings
sedlar kan komma att lämnas utan avseende. Inga 
ändringar får göras i texten på den förtryckta anmälnings
sedeln.

Är aktier i Allgon pantsatta i Euroclearsystemet måste såväl 
aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln 
och därmed bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet 
fullföljs. 

De som är upptagna i förteckningen över panthavare och 
förmyndare i Euroclearsystemet kommer inte att erhålla 
någon anmälningssedel, utan kommer i stället meddelas 
 separat.

Villkor och anvisningar
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Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i Allgon vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill 
säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken erbju
dandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Accept från 
sådan aktieägare ska ske i enlighet med instruktioner från 
respektive förvaltare. 

Erbjudandehandling och anmälningssedel
Denna erbjudandehandling finns tillgänglig på Latour 
 Industries webbplats (www.latourindustries.se/recommended
offer) och via Handelsbankens webbplats (www.handels banken.
se/prospekt). Anmälningssedel för hos Euroclear direktregistre
rat innehav av aktier i Allgon kan beställas av Handelsbanken 
Emission per epost: emissionsavdelningen@handelsbanken.se.

Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet
Acceptfristen för Erbjudandet startar den 14 december 2020 
och avslutas den 22 januari 2021.

Latour Industries förbehåller sig rätten att förlänga accept
perioden, samt att senarelägga tidpunkten för utbetalning av 
vederlag. Ett meddelande om sådan förlängning eller senare
läggande kommer att meddelas av Latour Industries genom 
ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och 
förordningar. 

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i Allgon har rätt att återkalla lämnade  accepter av 
Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande 
ska en skriftlig återkallelse ha kommit  Handelsbanken Emis
sion tillhanda (adress: Handelsbanken Capital Markets, Offe
rings & Isssue Services HCOO, 106 70 Stockholm) innan Latour 
 Industries har offentliggjort att  villkoren för Erbjudandet har 
uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett under 
accept perioden, senast klockan 17.00 CET den sista dagen av 
accept perioden. Kvarstår villkor för Erbjudandet som Latour 
 Industries har förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att 
återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under 
sådan förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i Allgon vars 
aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgi
ven accept av  Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruk
tioner från förvaltaren.

Bekräftelse av accepter och överföring av aktier i Allgon till 
spärrade VP-konton
Efter det att Handelsbanken Emission mottagit och registrerat 
korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Allgon att 
överföras till ett för varje aktieägare i Allgon nyöppnat spärrat 
VPkonto, ett så kallat apportkonto. I samband därmed skickar 
Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal aktier i 
Allgon som bokats ut från det ursprungliga VPkontot samt en 
VPavi som utvisar det antal aktier i Allgon som bokats in på 
det nyöppnade spärrade VPkontot.

Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart Latour 
Industries offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts 
eller Latour Industries eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. 
Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast 
den 26 januari 2021, beräknas utbetalning av vederlag kunna 
påbörjas omkring den 29 januari 2021. Utbetalning av vederlag 
sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en 
avräkningsnota. 

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är 
anslutet till aktieägarens VPkonto. Om aktieägare i Allgon 
inte har något avkastningskonto knutet till sitt VPkonto eller 
om avkastningskontot är ett bankgiro eller plusgirokonto kan 
utbetalningen av vederlag bli fördröjd. 

I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i 
Allgon ut från det spärrade VPkontot som därmed avslutas. 
VPavi som redovisar utbokningen av Allgonaktier från det 
spärrade VPkontot skickas inte ut. 

Vänligen observera att även om aktierna i Allgon är pant
satta sker utbetalning av vederlag i enlighet med vad som 
anges ovan. 

Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av 
vederlag genom respektive förvaltare och enligt förvaltarens 
rutiner.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering
Om Latour Industries, i samband med Erbjudandet eller på 
annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 
90 procent av det totala antalet aktier i Allgon, avser Latour 
Industries att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebo
lagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga  resterande 
aktier i Allgon och verka för att aktierna i Allgon avnoteras 
från Nasdaq First North Growth Market.

Viktig information angående LEI och NID vid accept
Krav på NID-nummer för fysiska personer 
Nationellt ID eller National Client Identifier (”NID-nummer”) är 
en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt Europa
parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”) 
behöver du som investerare från och med den 3 januari 2018 
ha ett NIDnummer för att kunna genomföra en värdepappers
transaktion. För fysiska personer med enbart svenskt medbor
garskap består NIDnumret av beteckningen ”SE” följt av 
personnumret. Vid flera eller något annat medborgarskap än 
svenskt kan NIDnumret vara någon annan typ av nummer. 
Numret behöver anges på anmälningssedeln om du har annat 
medborgarskap än svenskt. Om sådant nummer inte anges kan 
Handelsbanken vara förhindrad att genomföra transaktionen. 
För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din 
bank. 
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Krav på LEI-kod för juridiska personer
Legal Entity Identifier (”LEI”) är en global identifieringskod 
för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska 
 personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEIkod för att 
kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om en aktiv 
LEIkod saknas kan Handelsbanken vara förhindrad att genom
föra transaktionen. Registrering av LEIkod kan tillhanda
hållas av någon av de leverantörer som finns på marknaden. 
Tänk på att registrera LEIkod i god tid då den behöver 
 bekräftas på anmälningssedeln. 

Övrig information
Handelsbanken Capital Markets mottagande och hantering av 
anmälningssedlar i Erbjudandet görs på uppdrag av Latour 
Industries. Detta innebär att det inte uppstår ett kundförhål
lande mellan den som accepterar Erbjudandet och Handels
banken Capital Markets enbart genom att Handelsbanken 
Emission tar emot och processar anmälningssedlar.

Information om behandling av personuppgifter
Svenska Handelsbanken AB (publ) är ansvarig (personupp
giftsansvarig) för behandling av personuppgifter som du 
lämnar i samband med din anmälningssedel eller som i övrigt 
registreras i samband med denna anmälan. Utförlig informa
tion om Svenska Handelsbanken AB (publ)s behandling av 
personuppgifter och dina rättigheter i samband med sådan 
behandling finns på www.handelsbanken.se. 

Frågor om Erbjudandet
Information om Erbjudandet finns på Latour Industries webb
plats (www.latourindustries.se/recommendedoffer).

Har du dina aktier förvarade i depå (förvaltarregistrerat 
innehav) och har administrativa frågor om Erbjudandet, 
 vänligen kontakta din bank i första hand. Vid övriga frågor 
gällande administrationen av Erbjudandet, vänligen kontakta 
Handelsbanken Emission via epost, emissionsavdelningen@
handelsbanken.se. 
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Allmänt 
Verksamhetsöversikt
Allgon är en ledande aktör inom industriell radiostyrning. 
Allgon utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom indu
striell radiostyrning till kunder runt om i världen och har en 
lång historia av att arbeta med trådlös kommunikation. De 
senaste åren har verksamheten fokuserats mot industriell 
radiostyrning där Allgon nu är en av de fem största aktörerna 
globalt. Industriell radiostyrning har en mängd olika tillämp
ningsområden i såväl industrin som i bygg och transportsek
torn och Allgons lösningar har ofta en central och affärskritisk 
roll i kunders produktion och för deras medarbetares säkerhet. 
Världsmarknaden för industriell radiostyrning drivs av en stark 
efterfrågan inom samtliga segment. Radiostyrda system står 
för merparten av Allgons omsättning genom Bolagets helägda 
dotterbolag Tele Radio International Holdingkoncernen (”Tele 
Radio”) och Åkerströms Björbo AB (”Åkerströms”). Allgon 
har cirka 350 anställda i 19 länder.

Affärsområden
Industriell radiostyrning
Verksamheten inom affärsområdet Industriell radiostyrning 
bedrivs i de helägda dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms. 
Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför tålig radio
styrning för industriellt bruk och bolagets produktutbud 
omfattar avancerade radiosystem som är speciellt anpassade 
för situationer där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är 
höga, exempelvis inom tung industri samt enklare system för 
att öppna och stänga portar. Tele Radio har verksamhet i 
19 länder där de lokala dotterbolagen erbjuder försäljning, viss 
produktanpassning och service. Tele Radio arbetar även genom 
auktoriserade återförsäljare. 

Åkerströms utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta 
produkter för radiostyrning av industrikranar, portar och 
mobila tillämpningar. Åkerströms har en stark marknadsposi
tion hos den tunga svenska basindustrin, vilken är byggd på 
långa kundrelationer där Åkerströms välutvecklade service
erbjudande är en viktig komponent. Försäljningen sker direkt 
till slutkund och genom utvalda distributörer och partners, 
som erbjuder både lokal och global service och support. 
 Åkerströms kunder finns i huvudsak kring Östersjön.

Connectivity 
Verksamheten inom affärsområdet Connectivity bedrivs, sedan 
avyttringen av Satmission AB och WSI Sweden AB, inom 
segmentet Antenner i det helägda dotterbolaget Smarteq Wire
less AB ”(Smarteq”). 

Smarteq utvecklar och levererar antenner och antennlös
ningar med fokus på hög prestanda, robusthet och tillförlitlig
het. Produkterna tas fram i nära samarbete med de globala 
kunderna, främst inom segmenten fordon, energi och industri. 
Företaget har en stor produktportfölj av avancerade multi
funktionsantenner med hög prestanda. Smarteq är en mark
nadsledande leverantör av antenner för smarta elmätare och 
laddstolpar i Norden och en utvecklingspartner av kund
anpassade och inbyggda antennlösningar till fordonsindustrin.

Strategi 
Allgon har klara tillväxtmål, där visionen är att bli den globala 
marknadsledaren inom industriell radiostyrning med en god 
lönsamhet. För att åstadkomma detta mål investerar Allgon i 
svenska och utländska bolag som har ett globalt fokus. Allgons 
kunder får tillgång till ny teknik genom att Allgon investerar i 
bolag som avancerar på marknaden inom industriell radiostyr
ning. Med hjälp av Allgons  erfarenhet och Bolagets knowhow 
utvecklas och förädlas koncernens bolag på ett hållbart vis.

Vision
Bli den globala marknadsledaren inom industriell radio
styrning.

Mission
Att tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga lösning
arna för industriell radiostyrning.

Affärsidé 
Bolagets affärsidé är att skapa en säker och användarvänlig 
arbetsmiljö för kunder inom industrin genom Bolagets 
lösningar för industriell radiostyrning. Därigenom kostnads
effektiviseras kundernas produktion och logistik. Vidare 
utvecklar Allgon hela tiden Bolagets lösningar med  avancerad 
teknologi för att möta kundernas ökande krav på certifiering, 
ergonomi och användarvänliga lösningar.

Beskrivning av Allgon

Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Allgon. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, 
baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från Allgons webbplats, års redovisning avseende räken
skapsåret 2019 och delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020, och har granskats av styrelsen för Allgon 
(se avsnittet ”Uttalande från styrelsen för Allgon” på sidan 49).
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Koncernredovisningar har upprättats i enlighet med Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av 
 International Accounting Standards Board (IASB), samt tolk
ningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 
såsom de har antagits av EU. Vidare har rekommendationen 
RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” från 
Rådet för finansiell rapportering och årsredovisningslagen 
(1995:1554) tillämpats.

Delårsrapporter för Allgon är utformade i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. 

Reviderade årsredovisningar för Allgon samt 
 delårsrapporten finns att tillgå på Bolagets webbplats 
(www.allgon.se). 

För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling 
och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna 
för 2017–2019. Angivna belopp i detta avsnitt ”Allgons finan-
siella information i sammandrag” redovisas avrundade till 
tusen kronor medan beräkningarna är utförda med ett större 
antal decimaler. Procentsatser redovisas med en decimal och 
har också avrundats. Avrundning kan medföra att vissa 
sammanställningar inte summerar korrekt. 

Nedanstående information avseende Allgon har hämtats från de reviderade årsredovisningarna avseende 2019, 2018 och 
2017 samt delårsrapporten för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020 (vilken varken har granskats eller reviderats av 
Allgons revisor) med jämförbara siffror för sexmånadersperioden som avslutades den 30 september 2019.

Allgons finansiella information i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag för koncernen1)

1 januari – 30 september 1 januari – 31 december

Tkr 2020 2019 2019 2018 2017

Nettoomsättning 370 900 391 751 574 162 322 169 198 639

Aktiverat arbete för egen räkning 905 478 1 282 4 682

371 805 392 229 575 444 322 173 199 321

Råvaror och förnödenheter –102 800 –103 151 –157 252 –95 363 –83 863

Övriga externa kostnader –68 780 –80 712 –114 464 –79 585 –41 377

Personalkostnader –142 261 –134 263 –209 288 –127 610 –65 787

Avskrivningar –50 138 –19 318 –31 696 –12 259 –6 843

Övriga rörelseintäkter/kostnader 3 696 –155 1 878 718 853

Rörelseresultat (EBIT) 11 522 54 630 64 622 8 073 2 304

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 168 924 4 271 3 712 139

Räntekostnader och liknande resultatposter –19 866 –17 739 –28 132 –15 830 –3 681

Finansnetto –18 698 –16 815 –23 861 –12 119 –3 542

Resultat före skatt (EBT) –7 176 37 815 40 761 –4 046 – 1 238

Skatt på årets resultat –10 786 –7 302 6 115 –3 455 525

Minoritetens andel av resultatet – – – –1 027 –

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter –17 962 30 513 – – –

Periodens resultat, avvecklade verksamheter –22 157 1 650 – – –

Periodens resultat, koncernen totalt –40 119 32 163 46 876 –8 527 –713

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens –7 069 9 577 2 838 2 098 68

Periodens totalresultat –47 188 41 740 49 714 –6 430 –645

Periodens resultat hänförligt till

Moderföretagets aktieägare –42 690 27 744 42 479 –8 527 –713

Innehav utan bestämmande inflytande 2 571 4 418 4 397 –1 027 –

–40 119 32 162 46 876 – –

Periodens totalresultat hänförligt till

Moderföretagets aktieägare –49 491 36 678 44 800 –6 605 –645

Innehav utan bestämmande inflytande 2 303 5 062 4 914 –1 202 –

–47 188 41 740 49 714 – –

1) Siffrorna för 2020 är omräknade för att bara inkludera kvarvarande verksamheter medan siffrorna för 2017–2019 avser koncernen totalt.
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Balansräkning i sammandrag för koncernen1)

30 september 31 december

Tkr 2020 2019 2019 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 302 774 371 283 366 253 371 000 118 406

Varumärken 25 000 25 006 25 004 25 011 5 000

Övriga immateriella anläggningstillgångar 28 733 35 955 35 214 44 023 419

Installerad kundbas – – – – 2 880

Teknologi – – – – 3 120

Förvärvade produkträttigheter – – – – 3 892

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten – – – – 5 600

Summa immateriella anläggningstillgångar – – 426 471 440 034 139 317

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & ombyggnation på annans fastighet 33 829 20 058 32 891 – 3 032

Byggnader – – – 2 929 –

Maskiner, verktyg och inventarier 17 444 20 621 – – –

Maskiner och verktyg – – 9 231 11 307 3 338

Inventarier – – 10 192 1 289 1 330

Summa materiella anläggningstillgångar – – 52 314 15 527 7 699

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar – – 6 – –

Andelar i intressebolag – – – 6 –

Andelar i intresseföretag och andra finansiella tillgångar – – – – 137

Andra långfristiga tillgångar 5 048 728 880 694 –

Uppskjuten skattefordran 33 656 12 769 31 294 13 229 8 073

Summa finansiella anläggningstillgångar – – 32 180 13 929 8 211

Summa anläggningstillgångar 446 484 486 420 510 965 469 490 155 227

Omsättningstillgångar

Varulager 105 198 101 843 97 633 96 192 34 619

Kortfristiga fordringar 81 416 108 293 – – –

Kundfordringar – – 71 943 65 309 30 484

Skattefordringar – – 2 205 3 015 1 909

Övriga kortfristiga fordringar – – 7 753 12 952 1 561

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 7 841 6 057 4 185

Kortfristiga placeringar – – – – 185

Likvida medel 74 988 88 787 98 428 83 847 10 486

Verksamhet under avveckling – – – – –

Summa omsättningstillgångar 261 602 298 923 285 803 267 373 83 428

SUMMA TILLGÅNGAR 708 086 785 343 796 768 736 863 238 655

1) Siffrorna för 2020 är omräknade för att bara inkludera kvarvarande verksamheter medan siffrorna för 2017–2019 avser koncernen totalt.
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Balansräkning i sammandrag för koncernen1), fortsättning

30 september 31 december

Tkr 2020 2019 2019 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 279 725 319 415 281 113 281 113 105 540

Övrigt tillskjutet kapital – – 332 345 332 345 340 595

Reserver – – 4 553 2 232 134

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat – – –290 460 –332 953 –324 426

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare – – 327 552 282 738 121 843

Innehav utan bestämmande inflytande 9 073 10 948 10 142 8 070 –

Summa eget kapital – – 337 694 290 808 121 843

Långfristiga skulder 

Avsättningar – – 1 331 – –

Övriga långfristiga skulder 307 762 286 862 295 469 307 874 17 510

Summa långfristiga skulder – – 296 800 307 874 17 510

Kortfristiga skulder 

Checkräkningskredit 5 124 6 006 7 118 9 841 19 206

Skulder till kreditinstitut – – 2 499 2 500 1 293

Kortfristiga räntebärande skulder – 2 500 – – –

Leverantörsskulder – – 35 164 37 046 32 508

Skuld till aktieägare – – – – 21 500

Uppskjuten skatteskuld 8 000 11 572 7 662 9 460 2 970

Kortfristiga skulder 98 402 148 041 – – –

Övriga kortfristiga skulder – – 73 562 45 108 8 160

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 36 269 34 226 13 665

Verksamhet under avveckling – – – – –

Summa kortfristiga skulder – – 162 274 138 181 99 302

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 708 086 785 343 796 768 736 863 238 655

1) Siffrorna för 2020 är omräknade för att bara inkludera kvarvarande verksamheter medan siffrorna för 2017–2019 avser koncernen totalt.
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Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen1)

1 januari – 30 september 1 januari – 31 december

Tkr 2020 2019 2019 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster, kvarvarande verksamheter –7 176 37 815 – – –

Resultat efter finansiella poster – – 40 761 –4 046 –1 238

Resultat efter finansiella poster, verksamhet under avyttring –1 676 1 650 – – –

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 39 099 13 429 – – 6 843

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 11 039 6 785 – – –

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar – – 31 696 12 259 –

Förändringar i avsättningar –971 208 107 –3 201 –3 431

Kapitaliserade räntor 2 058 2 525 3 367 4 000 623

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 5 195 187 –1 081 – –

Minoritetens andel av resultatet – – – –755 –

Betald skatt –8 200 –5 169 –9 964 –1 734 91

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapitalet 39 370 57 430 64 886 6 524 2 888

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av varulager –12 043 –5 651 –1 442 –1 231 –2 562

Förändring av kundfordringar –158 –17 007 –6 634 – –

Förändring av kortfristiga fordringar –9 115 –3 953 –3 972 3 037 1 619

Förändring av kortfristiga skulder 3 937 19 583 1 851 –22 224 –8 523

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 991 50 402 54 689 –13 894 –6 578

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –3 717 –1 108 –3 454 –4 –747

Rörelseförvärv – – – – –2 342

Investeringar i dotterbolag –28 333 –25 000 –25 000 –203 829 –

Investeringar i materiella tillgångar –3 130 –6 123 –6 088 –1 288 –2 062

Avyttring dotterbolag 16 760 2) – – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –18 420 –32 231 –34 542 –205 121 –5 151

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – – 126 660 –

Emissionsutgifter – – – –14 907 –553

Nettoförändring checkräkning –1 994 –3 835 –2 723 –20 556 6 476

Upptagna lån – – – 279 626 7 589

Utdelning minoritet –873 –2 185 – – –

Amortering av leasingskulder –10 844 3) –7 211 – –

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande – – –2 842 – –

Amortering av räntebärande lån –13 300 – –1 –78 447 –119

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –27 011 –13 231 –5 566 292 376 13 393

PERIODENS KASSAFLÖDE –23 440 4 940 14 581 73 361 1 664

Likvida medel vid periodens början 98 428 2) 83 847 83 847 10 486 8 822

Likvida medel vid periodens slut 74 988 88 787 98 428 83 847 10 486

1) Siffrorna för 2020 är omräknade för att bara inkludera kvarvarande verksamheter medan siffrorna för 2017–2019 avser koncernen totalt.
2) I Q2 rapporten hanterades kassan i Satmission som en justeringspost i likvida medel (1,2 MSEK). I Q3 rapporten är den flyttad till raden investeringar i dotterbolag.
3) Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
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Nyckeltal och aktiedata1)

1 januari – 30 september 1 januari – 31 december

Tkr 2020 2019 2019 2018 2017

Resultat

Nettoomsättning 370 900 391 751 574 162 322 169 198 639

Försäljningstillväxt, % –5,3% 146,3% 78% 62% 42%

Bruttoresultat 268 100 288 599 416 910 – –

Bruttomarginal, % 72,3% 73,7% 72,6% – –

EBITDA 61 600 73 949 96 318 20 332 9 147

Rörelseresultat (EBIT) 11 522 54 630 64 622 8 073 2 304

Rörelsemarginal, % 3,1% 13,9% 11,3% 2,5% 1,2%

Resultat efter finansiella poster –7 176 37 815 40 761 –4 046 –1 238

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, koncernen totalt –42 690 27 744 42 479 – –

Resultat efter skatt –17 962 30 512 46 876 – –

Resultat per aktie2) –0,32 0,54 – – –

Resultat per aktie, koncernen totalt2) –0,76 0,49 0,76 –0,21 –0,04

Aktiedata2)

Omsättning per aktie kvarvarande verksamheter, kronor 6,60 6,97 – – –

Omsättning per aktie, kronor – – 10,21 8,06 10,24

Eget kapital per aktie, kronor 4,98 5,68 5,83 5,03 6,28

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 0,39 3) 0,90 0,97 – –

1) Siffrorna för 2020 är omräknade för att bara inkludera kvarvarande verksamheter medan siffrorna för 2017–2019 avser koncernen totalt. 
2) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns några utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
3) Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
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Allmänt
Aktierna i Allgon är noterade på Nasdaq First North Growth 
Market.

Aktiekapital
Allgons registrerade aktiekapital uppgår per dagen för denna 
erbjudandehandling till 281 112 988,987828 kronor, fördelat 
på totalt 56 222 597 Baktier. Aktierna har ett kvotvärde om 
cirka 5 kronor per aktie. 

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Inga 
Aaktier finns utgivna. Varje Baktie ger innehavaren en röst 
på bolagsstämma. Aaktier, om utgivna, berättigar till 
10 röster per aktie. Alla aktier har lika rätt till Allgons vinst 
och tillgångar. För ytterligare information hänvisas till Allgons 
bolagsordning nedan. 

Aktieägare
Den 30 juni 2020 hade Allgon 3 299 aktieägare.1) De tio största 
ägarna per den 30 september 2020 framgår av tabellen nedan.2) 

Utdelning
Allgon har per dagen för erbjudandehandlingen inte  antagit 
eller publicerat någon utdelningspolicy.

Vid årsstämmorna som hölls år 2020, 2019 och 2018 beslu
tades att inte lämna någon kontantutdelning för  respektive 
föregående räkenskapsår. 

Aktieägaravtal, etc.
Allgons styrelse har inte kännedom om några aktie ägaravtal 
eller andra avtal mellan aktieägare i Allgon med syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över  Allgon, eller några bety
delsefulla överenskommelser mellan Allgon och större aktie
ägare.

Innehav av egna aktier
Allgon äger, per dagen för denna erbjudandehandling, inga 
egna aktier. 

Bemyndiganden
Vid årsstämman den 13 maj 2020 bemyndigade aktieägarna 
styrelsen i Allgon att vid ett eller flera tillfällen under 
perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission 
av Baktier, emission av konvertibler och/eller emission av 
teckningsoptioner med rätt till nyteckning av Baktier mot 
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller 
kvittning. Beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas för att möjlig
göra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad 
 diversifiering av ägandet i Bolaget. Beslut med stöd av bemyn
digandet får medföra en ökning av högst 6 250 000 Baktier i 
Bolaget, vilket motsvarar en utspädning med cirka 10 procent. 

Väsentliga avtal
Bolaget är part i finansieringsavtal, och har emitterat ett obli
gationslån, vilka kan komma att påverkas om kontrollen över 
Bolaget förändras. Det finns i övrigt inga väsentliga avtal vilka 
Allgon är part i som skulle kunna påverkas, ändras, eller sägas 
upp till följd av att kontrollen över Allgon förändras som ett 
resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.

Allgons aktiekapital och ägarstruktur

Ägare Antal B-aktier % av aktiekapitalet och rösterna 

Verdane Capital VI 14 392 620 25,60%

Tibia Konsult AB 5 742 103 10,21%

Verdane Capital VI B 3 874 686 6,89%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 412 379 4,29%

Futur Pension 2 388 766 4,25%

Bertil Görling 2 333 278 4,15%

Ola Samelius med bolag 1 401 248 2,49%

Jan Robert Pärsson 1 401 000 2,49%

Clearstream Banking 934 170 1,66%

AB Jier 934 165 1,66%

Övriga aktieägare 20 408 182 36,30%

Utestående aktier 56 222 597 100,00%

1) Källa: Euroclear. 
2) Källa: Allgons delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020. 
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Styrelsen 

Anders Björkman (född 1959) (Ordförande)
Styrelseordförande i styrelsen för Allgon sedan 2015. 

Utbildning: Chalmers tekniska högskola. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Ovzon AB 
(publ), Vinnergi Holding AB, Elonroad AB och Maven Wireless 
Sweden AB samt styrelseledamot i Tele2 AB. 

Aktieinnehav i Allgon: 6 600 aktier. 

Ingalill Östman (född 1956) 
Styrelseledamot i Allgon sedan 2016. 

Utbildning: Civilingenjör. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och medlem av 
 revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 
styrelseledamot i Bellman Group AB (publ) samt Styrelse
Akademien Västsverige.

Aktieinnehav i Allgon: 6 816 aktier. 

Björn Lindblom (född 1966) 
Styrelseledamot i Allgon sedan 2016. 

Utbildning: IHM Business School.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Luvly AB.

Aktieinnehav i Allgon: 79 192 aktier via B Lindblom AB. 

Anna Stålenbring (född 1961) 
Styrelseledamot i Allgon sedan 2020. 

Utbildning: Civilekonom. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Troax Group AB 
(publ), VBG Group AB (publ), FM Mattsson Mora Group AB 
(publ), Lammhults Design Group AB (publ), MedicaNatumin AB 
(publ) samt  Investment Aktiebolaget Chiffonjén.

Aktieinnehav i Allgon: 10 000 aktier. 

Per Nordlander (född 1967) 
Styrelseledamot i Allgon sedan 2016. 

Utbildning: MSc Engineering Physics, Uppsala universitet och 
Universität Berlin, Ekonomi, Uppsala universitet, Advanced 
Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Livförsäkrings
bolaget Skandia, ömsesidigt,  BEWiSynbra Group AB (publ), 
Bellman Group AB (publ) samt Nordic Finance Business Partner 
AB. Per Nordlander är även partner på Verdane Capital.

Aktieinnehav i Allgon: Per Nordlander innehar inga aktier i 
Allgon. 

Koncernledningsgrupp

Johan Hårdén (född 1976) 
CEO för Allgon.

Utbildning: Stockholms universitet. 

Aktieinnehav i Allgon: 137 259 aktier. 

Ola Samelius (född 1955) 
Vice CEO för Allgon, CEO för Tele Radio AB. 

Utbildning: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet. 

Aktieinnehav i Allgon: 1 401 248 aktier.

Cecilia Ponthan (född 1975) 
Tillförordnad CFO för Allgon.

Utbildning: Business IT, Nackademin. 

Aktieinnehav i Allgon: Cecilia Ponthan innehar inga aktier i 
Allgon.

Kristian Karlsson (född 1977) 
Corporate Communications Manager för Allgon.

Utbildning: Göteborgs universitet, Hyper Island. 

Aktieinnehav i Allgon: 10 127 aktier.

Revisor
Vid årsstämman den 13 maj 2020 omvaldes det registrerade 
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor i 
Allgon fram till slutet av nästa årsstämma år 2021.  CarlJohan 
Regell (född 1963), auktoriserad revisor och medlem i 
 Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), utsågs till huvud
ansvarig revisor.

Övrigt
Det finns inga avtal mellan Bolaget och dess styrelseledamöter 
eller anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras 
anställning upphör till följd av ett offentligt erbjudande att 
förvärva aktier i Bolaget.

Allgons styrelse, koncernledning och revisor
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Allgon AB (publ) (org. nr. 5563879955)

§ 1. Firma
Bolagets firma är Allgon AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall tillverka, köpa, sälja och marknadsföra tillbehör 
för mobil kommunikation samt bedriva därmed förenlig 
 verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 
320 000 000 kronor.

§ 5. Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 
64 000 000.

§ 6. Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Aaktie 
medför 10 röster per aktie och Baktie medför 1 röst per aktie. 
Aoch Baktier kan i vardera serien utges till högst det antal 
som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission som inte 
sker mot betalning med apportegendom skall innehavare av 
aktier av serie A samt serie B äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan teck
narna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i 
bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/
vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontanteller kvittnings
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt 
skall äga motsvarande tillämpning vid emission av tecknings
optioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt 
slag.

§ 7. Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter 
samt högst tre suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämma 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan 
 suppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag 
utses.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett 
kommer att ske i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags
stämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast 
fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
 tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

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

§ 9. Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
 behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av minst en justeringsman.

5.  Prövning huruvida stämman har blivit behörigen samman
kallad.

6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
och i förekommande fall, koncernårsredovisning och 
koncernrevisionsberättelse.

7.  Beslut om fastställande av resultatoch balansräkning och 
i förekommande fall koncernresultaträkning och koncern
balansräkning.

8.  Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen samt eventuellt beslut om 
avstämningsdag för beslutad utdelning.

9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
 verkställande direktör.

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

12.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie
bolagslagen eller bolagsordningen.

Allgons bolagsordning 
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§ 10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru
ment.

§ 12. Omvandling av A-aktie till B-aktie
Aaktie skall kunna omvandlas till Baktie i nedan angiven 
ordning. Framställan om sådan omvandling skall göras skrift
ligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många 
aktier, som önskas omvandlade och om omvandlingen inte 
avser vederbörandes hela innehav av Aaktier, vilka av dessa 
omvandlingen skall omfatta. Styrelsen för bolaget är skyldig 
att på närmast följande styrelsesammanträde efter framställ
ningen behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål 
anmälas för registrering och är verkställd, när registrering sker 
samt antecknas i avstämningsregistret.
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Allgons delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020

Q3
Stark återhämtning och vi är redo för 2021

Tredje kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 121,8 (126,1) MSEK, en minskning med 3,4 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. 

• Kvartalets EBITDA uppgick till 27,0 (26,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 22,2 (21,3) procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (20,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5 (16,4) procent. 

• Kvartalets resultat uppgick till 8,8 (15,0) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,16 (0,27) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 (7,8) MSEK. 

Januari till september 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 370,9 (391,8) MSEK, en minskning med 5,3 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. 

• Periodens EBITDA uppgick till 61,7 (73,9) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 16,6 (18,9) procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (54,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,1 (13,9) procent. 

• Periodens resultat uppgick till -18,0 (30,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,32 (0,54) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,0 (50,4) MSEK. 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar 
och levererar lösningar för olika tillämpningar till kunder runt om i världen. 

KVARTALSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER

• Kvartalets EBITDA uppgick till 27,0 MSEK vilket är en fördubbling jämfört med 
föregående kvartal och i paritet med motsvarande kvartal föregående år. 

• Markant ökning av försäljningen på europeiska nyckelmarknader däribland Tyskland 
och Sverige. Allgon har ställt om och anpassat delar av försäljningsverksamheten till 
digitala kanaler för att säkra närvaron med både försäljning och service. 

• Fortsatt beredskap i organisationen för att kunna manövrera runt pandemins 
inskränkningar. Skulle en andra våg få en signifikant påverkan på marknaden är 
vi redo.

• Per den sista september har WSI sålts till Sigma Connectivity som ett fortsatt steg 
att över tid renodla Allgons verksamhet mot industriell radiostyrning.

Kommentarer och siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

TSEK 2020:Q3 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4 2019:Q3 R12
Kvarvarande verksamhet1

Nettoomsättning 121 823 109 128 139 949 132 866 126 083 503 766
Bruttoresultat 89 752 77 898 100 450 95 718 93 428 363 818
Bruttomarginal (%) 73,7% 71,4% 71,8% 72,0% 74,1% 72,2%
EBITDA 27 041 13 815 20 804 20 420 26 831 82 080
Rörelseresultat (EBIT) 20 108 -20 870 12 284 9 250 20 662 20 772
Rörelsemarginal (%) 16,5% -19,1% 8,8% 7,0% 16,4% 4,1%
Resultat före skatt 13 634 -26 647 5 837 2 370 15 477 -4 806
Resultat efter skatt 8 792 -29 704 2 950 15 788 15 004 -2 174
Resultat per aktie, SEK 0,16 -0,53 0,05 0,28 0,27 -0,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten2 -4 864 17 106 9 748 17 212 7 771 39 202
Nettoskuld/EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 3,0 3,3 2,7 2,4 3 2,5 3 2,7 3

Totalt koncernen, inklusive avvecklad verksamhet
Resultat efter skatt -2 471 -41 258 1 039 14 736 10 209 -27 954
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,73 0,02 0,26 0,18 -0,50

1 Koncernen i sin helthet exklusive Satmission & WSI
2 Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
3 Inklusive tillgångar och skulder relaterad till avvecklad verksamhet. Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.
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Stark återhämtning och vi är redo för 2021

Allgon möter en fortsatt återhämtning inom 
industrin. Efterfrågan på radiostyrning för 
maskiner, installationer och kranar ökar månad 
för månad. Våra 10 000 kunder ger oss en stabil 
grund att stå på. Samtidigt vet vi att pandemin 
kan överraska snabbt och vi har rustat därefter. 
Vi har lyckats upprätthålla vår kassa, hållit igen 
på kostnader och skapat en beredskap vilket ger 
ett starkt resultat för tredje kvartalet. 

Industrin har i den ojämna konjunkturen allt mer 
uppmärksammat behovet av att effektivisera och samtidigt 
säkra sin produktion och service. Naturligtvis kan tillfällig 
ny oro senarelägga investeringar. Trots detta märks en 
genuin efterfrågan på teknik, mjukvara och service som 

omgående ger mätbara resultat. Det syns tydligt hos bägge 
dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms.

Senaste året har vi tydligare än någonsin märkt av styrkan 
i vår breda kundbas på fem kontinenter. När en industri 
eller en region är mer defensiv, finns det andra branscher 
eller länder som väger upp. Starkast är nu efterfrågan i 
regioner med stor export som södra Tyskland, Sverige, 
Holland och Schweiz. Branscher som går särskilt starkt 
är bygg, vindkraft till havs, specialfordon och maskiner 
till byggsektorn. De är alla typiska kunder med höga krav 
på att dygnet runt kunna styra, effektivisera och evaluera 
maskiner, kranar och installationer. Vi har inom vissa 
marknader och branscher känt av mindre och trögare 
efterfrågan. Det gäller främst kunder i Storbritannien 
samt branscherna fordon, olja och rederier. Nya kunder 
har tillkommit framför allt på våra nyaste marknader som 
Brasilien, Frankrike och Ryssland. 

Parallellt upprätthåller vi vår beredskap för bakslag i 
den globala återhämtningen. Vi har säkerställt att Allgon 
och våra leverantörer är redo att agera lika snabbt och 
beslutsamt som under våren. I våra kundrelationer, som 
ofta existerar i många årtionden, är vi väl rustade för att 
utveckla affärer oavsett konjunkturläge. 

Ökad digitalisering
Vi har anpassat vårt arbetssätt och utför allt fler möten, 
anpassningar, service, nyförsäljningar och utbildningar 
digitalt. På så sätt bli vi mindre påverkade av pandemins 
inskränkningar. Det märks tydligast i mer mogna länder 
som Sverige, USA och Finland där infrastrukturen inom 
IT kommit längst. Ett exempel är i USA där vi genom 
digitala kanaler tagit affärer och genomfört installationer 
på distans till helt nya kunder. Detta kan bli vägledande för 
arbetet framöver. Vi har till exempel anpassat vårt fysiska 
underhåll ute hos kund till en tillvaro i social distans. Vår 
nya mobila serviceenhet, för underhåll och service hos 
kunderna, har fått ett mycket positivt mottagande. Och 
vår nya satsning på mjukvara som samlar processdata 
från maskiner finns nu installerad hos Boliden och SSAB 
i Sverige. Här ser vi ytterligare ett område där vi kan föra 
ut lyckade utvecklingsprojekt på samtliga marknader.

Allgons medarbetare har imponerat stort på mig de senaste 
kvartalen. Kollegor med erfarenhet av globala kriser har 
givit oss stadga och långsiktighet. Samtidigt har unga 
och engagerade medarbetare bidragit med ny energi och 
kreativa lösningar. 
Långt ifrån alla konkurrenter i branschen har klarat året 
lika starkt. Det har medfört att vi har kunnat vinna nya 
kunder i bland annat Holland och Italien. 

Expansion fortsätter
Allgon ser stora möjligheter i att växa och bli världsledande 
inom industriell radiostyrning. Vår plan för tillväxt innebär 
organisk tillväxt och selektiva förvärv som kompletterar 
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Allgon. Vår målsättning att etablera ett nytt dotterbolag 
inom Tele Radio under året kvarstår. I Kina och Vietnam 
pågår produktionen för fullt. Vi har flyttat en del av 
produktion mellan fabrikerna för att öka effektiviteten 
och tåligheten ytterligare. 
Ett viktig arbete under året har varit renodlingen för att 
Allgon helt skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet, 
industriell radiostyrning. Under kvartalet har Allgon 
sålt ytterligare ett nischat dotterbolag och därmed utgör 
industriell radiostyrning nu 90 procent av omsättningen. 
Den kvarvarande verksamheten Smarteq Wireless har 
utvecklats väl och vunnit en pionjärorder inom V2X som 
kort sagt är kommunikation mellan fordon eller mellan 
fordon och deras omgivning. 

Sammanfattningsvis har vi under vårt tredje kvartal, trots 
osäker och utmanande marknad, utvecklat nya affärer inom 
radiostyrning samt parallellt med detta fortsatt renodlingen. 
Samtidigt har vi också varit återhållsamma i våra kostnader 
vilket har lett till ett starkt resultat. Vårt mantra om att 
erbjuda en säker och användarvänlig arbetsmiljö för våra 
kunder skall fortsätta genomsyra Allgon. Och vi ska oavsett 
var konjunkturen tar vägen vara det främsta bolaget för 
kunder, medarbetare och leverantörer. 

Vi arbetar intensivt med ett Allgon i ny skepnad och är redo 
att ta de steg som krävs för att fortsätta vidare utveckla och 
växa verksamheten. Vi ser redan fram emot 2021.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 12 november
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Tele Radio utvecklar, tillverkar och 
marknadsför tålig radiostyrning för 
industriellt bruk. Tele Radios produktutbud 
omfattar avancerade radiosystem som är speciellt 
anpassade för situationer där kraven på säkerhet 
och tillförlitlighet är höga, exempelvis inom tung 
industri samt enklare system för att öppna och 
stänga portar. Tele Radio har verksamhet i 18 länder 
där de lokala dotterbolagen erbjuder försäljning, viss 
produktanpassning och service. Tele Radio arbetar 
även genom auktoriserade återförsäljare. 

Verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Tele Radio International Holding-koncernen (Tele Radio) och i 
Åkerströms Björbo AB (Åkerströms).

Åkerströms utvecklar, tillverkar och 
marknadsför robusta produkter för 
radiostyrning av industrikranar, portar 
och mobila tillämpningar. Åkerströms 
har en stark marknadsposition hos den tunga 
svenska basindustrin. Den starka positionen är 
byggd på långa kundrelationer där Åkerströms 
välutvecklade serviceerbjudande är en viktig 
komponent. Försäljningen sker direkt till slutkund 
och genom utvalda distributörer och partners, som 
erbjuder både lokal och global service och support. 
Verksamhetens kunder finns i huvudsak kring 
Östersjön. 

Affärsområden

Industriell radiostyrning

Tele Radio
Åkerströms

EU exklusive Sverige2

Sverige
Övriga

Industriell radiostyrning
Connectivity

Fördelning av 
omsättning YTD

Fördelning av 
omsättning 

YTD

Fördelning 
omsättning mellan  

affärsområden 
YTD1

Affärsområdet Industriell radiostyrning

1 Avser kvarvarande verksamheter 2 Storbritannien ingår i siffrorna
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Verksamheten för segmentet Antenner bedrivs i det helägda dotterbolaget Smarteq Wireless AB (Smarteq). Smarteq är 
ett svenskt specialistföretag med över 50 års erfarenhet av antenndesign.

Antenner

Smarteq utvecklar och levererar antenner och 
antennlösningar med fokus på hög prestanda, 
robusthet och tillförlitlighet. Produkterna tas 
fram i nära samarbete med de globala kunderna, 
främst inom segmenten fordon, energi och industri. 
Företaget har en stor produktportfölj av avancerade 
multifunktionsantenner med hög prestanda. Smarteq 
är en marknadsledande leverantör av antenner för 
smarta elmätare och laddstolpar i Norden och en 
utvecklingspartner av kundanpassade och inbyggda 
antennlösningar till fordonsindustrin. 
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Industriell radiostyrning

Försäljning
Tele Radios omsättning för kvartalet uppgick till 83,3 
MSEK och Åkerströms, inklusive Allgon Tianjin, har 
omsatt 23,7 MSEK vilket ger en total omsättning om 107,0 
MSEK, jämfört med 96,1 MSEK för årets andra kvartal 
och 113,9 MSEK för motsvarande kvartal föregående 
år. Både Tele Radios och Åkerströms omsättning har 
fortsatt att påverkas negativt av Covid-19 under kvartalet, 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, dock 
inte i samma omfattning som under det andra kvartalet. 
Omsättningen i september var bra för bägge bolagen och 
i nivå med föregående år. Tillväxten för affärsområdet, 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var negativ 
och uppgick till -6,0 procent. Affärsområdets EBITDA 
före koncerngemensamma kostnader uppgick till 29,9 
MSEK jämfört med 29,5 MSEK för motsvarande kvartal 
föregående år. Den gemensamma EBITDA-marginalen 
exklusive koncerngemensamma kostnader för det tredje 
kvartalet uppgick till 27,9 procent. 
Under perioden januari till september har Tele Radio omsatt 
254,6 MSEK och Åkerströms inklusive Allgon Tianjin 
har  omsatt 73,3 MSEK, vilket ger en total omsättning om 
327,9 MSEK, jämfört med 353,3 MSEK för motsvarande 
period föregående år. Tillväxten för affärsområdet, jämfört 
med motsvarande period föregående år, var negativ och 
uppgick till -7,2 procent. Affärsområdets EBITDA före 
koncerngemensamma kostnader uppgick till 73,9 MSEK 
jämfört med 84,1 MSEK för motsvarande period föregående 
år. Den gemensamma EBITDA-marginalen exklusive 
koncerngemensamma kostnader för perioden januari till 
september uppgick till 22,5 procent.
Affärsområdets omsättning och tillväxt under perioden 
januari till september är bättre än koncernledningens 
förväntningar under rådande pandemi.

TSEK 2020:Q3 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4

Nettoomsättning 107 045 96 131 124 724 118 889

EBITDA 29 907 18 924 25 045 27 038

Rörerlseresultat (EBIT) 18 366 12 719 18 473 16 799

Rörelsemarginal, % 17,2% 13,2% 14,8% 14,1%

Medelantalet anställda 337 338 339 331

Nettoomsättning/anställd 318 284 368 359

Tele Radio
Tele Radios omsättning uppgick till 83,3 MSEK, att jämföra 
med andra kvartalets omsättning om 76,3 MSEK. Tillväxten 
var under det tredje kvartalet negativ med -7,2 procent 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år och positiv 
med 9,1 procent i jämförelse med årets andra kvartal. 
Detta kan tillskrivas effekterna av Covid-19. Tack vare en 
diversifierad marknad och att Tele Radio har verksamhet 
globalt har omsättningen lyckats återhämta sig under det 
tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet.

Åkerströms
Åkerströms omsättning för det tredje kvartalet uppgick 
till 23,7 MSEK, att jämföra med det andra kvartalets 
omsättning om 19,8 MSEK. Tillväxten var under det 
tredje kvartalet negativ med -1,5 procent jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år och positiv med 19,8 
procent i jämförelse med årets andra kvartal. Detta kan 
tillskrivas effekterna av Covid-19. Den största andelen av 
Åkerströms omsättning är inom EU inklusive Sverige, där 
marknaden har återhämtat sig under det tredje kvartalet. 

Marknad och verksamhetens utveckling
Allgons kärnverksamhet Industriell radiostyrning har 
återhämtat sig ytterligare under det tredje kvartalet, trots 
pågående pandemi. Efterfrågan ökade markant i flera viktiga 
europeiska marknader som Sverige och Tyskland. Länder 
som under tidigare kvartal präglats av nedstängningar, 
exempelvis Storbritannien, har dock återhämtat sig något 
svagare som följd av sämre förutsättningar. Vad gäller 
Allgons nyetablerade dotterbolag i Frankrike, Brasilien 
och Ryssland har dessa utvecklats positivt under kvartalet 
och börjar nu ta marknadsandelar, om än från låga nivåer.
Allgon har dragit fördel av sina bolags affärsmodeller 
under kvartalet. Geografisk räckvidd samt diversifierade 
kundportföljer har bidragit till god riskspridning och 
möjliggjort för affärsområdet att växa inom vissa områden 
vilket kompenserat nedgångar i andra. Byggbranschens 
efterfrågan på dotterbolaget Tele Radios lösningar var 
betydligt starkare än väntat, samtidigt som fordonsindustrin 
har fortsatt att påverkas av pandemin genom nedskärningar 
och minskade investeringar. Dotterbolaget Åkerströms har 
samtidigt sett positiv utveckling för radiostyrningssystem 
för spolbilar samt energisektorn, och efterfrågan är fortsatt 
stark inom processindustrin. Samtidigt som bolaget såg 
viss nedgång vad gäller efterfrågan på standardsystem, 
framför allt i exportmarknaderna, var augusti månad stark 
och speciellt på kundanpassade system.

Tele Radio Åkerströms
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Omsättning per kvartal, MSEK

Leveranserna till affärsområdets kunder fortgick under 
kvartalet enligt plan utan betydande förseningar, och Allgons 
etablering av produktionsenheten i Vietnam fortskrider 
enligt plan och kommer att komplettera bolagets verksamhet 
i Xiamen, Kina. Bolaget har delvis flyttat produktion 
mellan fabrikerna för att öka effektiviteten och tåligheten 

Affärsområdesredovisning
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ytterligare. I enlighet med vad som kommunicerades 
i samband med det andra kvartalet föreligger fortsatt 
vissa utmaningar hos våra underleverantörer i länder som 
drabbats hårt av pandemin, och bolaget har under perioden 
fortsatt sitt intensiva arbete med att se över alternativa 
komponenter. Samtidigt har bägge dotterbolagen fortsatt 
anpassat processer och erbjudanden efter de rådande 
förutsättningarna, där Tele Radio framgångsrikt utvecklat 
säljprocessen genom effektivisering av försäljning och 
anpassning av system via digitala kanaler. Som en del av 
Åkerströms eftermarknadserbjudande erbjuder bolaget 
de kunder som har svårt att ta emot bolaget för underhåll 
av system istället dessa tjänster via en servicebuss, en 
flexibel och uppskattad lösning som även minskar risken 
för smittspridning.
Allgon har under kvartalet haft mycket god beläggning, 
och dotterbolagens finansiella ställning är stabil. Givet det 
fortsatt osäkra läget kvarstår den återhållsamhet gällande 
kostnader som implementerats under årets första två 
kvartal till dess att omvärldsläget stabiliserat sig, samtidigt 
som Allgon gör sig redo för fortsatt tillväxt. Därtill har 
Åkerströms affärsområde Access_Ctrl, vilket lanserades 
under årets första kvartal, mottagits väl av marknaden 
och lösningarna för behörighetsstyrning och loggning av 
produktionsdata finns nu implementerade hos bland andra 
Boliden och SSAB i Sverige.

Omsättning, MSEK per region och kvartal och procentuell fördelning YTD 
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Connectivity

Antenner
Per den 1 april såldes Satmission till ASTG AB och siffrorna 
inom connectivity har räknats om för att bara inkludera 
kvarvarande verksamhet, det vill säga Smarteq.
Smarteqs omsättning för kvartalet uppgick till 14,8 MSEK, 
jämfört med 13,0 MSEK för årets andra kvartal och 12,0 
MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten 
för Smarteq, jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år, var positiv och uppgick till 22,7 procent. Smarteqs 
EBITDA före koncerngemensamma kostnader uppgick 
till 0,7 MSEK (2,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal 
på 4,8 procent. Under perioden januari till september 
har Smarteq omsatt 42,9 (36,7) MSEK. Tillväxten för 
Smarteq, jämfört med motsvarande period föregående år, 
var positiv och uppgick till 16,9 procent. Smarteqs EBITDA 
före koncerngemensamma kostnader  för perioden uppgick 
till 1,0 MSEK  (4,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal 
på 2,4 procent.
 

TSEK 2020:Q3 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4

Nettoomsättning 14 766 12 966 15 160 13 841

EBITDA 713 -1 431 1 752 -282

Rörerlseresultat (EBIT) 465 -1 828 1 071 -989

Rörelsemarginal, % 3,2% -14,1% 7,1% -7,1%

Medelantalet anställda 13 12 12 12

Nettoomsättning/anställd 1 136 1 080 1 263 1 153

                                                                                                                                                        
Marknad och verksamhetens utveckling
Dotterbolaget Smarteq har haft en fortsatt stabil och positiv 
utveckling även under det tredje kvartalet. I takt med att 
flera marknader påbörjat landsövergripande lanseringar av 
smarta elmätare inkom flera betydande ordrar från såväl 
befintliga som nya kunder inom segmentet, och bolaget 
noterade att efterfrågan bland flera större befintliga kunder 
var i linje med eller något över volymerna före Covid-19. 
Elmätarutbyten sker över flera år, och Smarteq väntar 
sig fortsatt mindre cyklisk utveckling av segmentet när 
trådlösa smarta elmätare introduceras i nya marknader  
kommande år. I tillägg till detta blev Smarteq under det 
tredje kvartalet även nominerade som helhetsleverantör 
av antenner till en ny europeisk elbilstillverkare.
Smarteq har under det andra och tredje kvartalet påverkats 
av högre transportkostnader med anledning av den 
pågående pandemin vilket tillsammans med valuta och 
produktmix ger en påverkan på bolagets bruttomarginal. 
Bolaget har under perioden fortsatt följa de lokala 
myndigheternas riktlinjer och rekommendationer, där stora 
delar av personalen arbetat på distans, och har beredskap 
att vidta ytterligare åtgärder i det fall situationen skulle 
kräva detta.
Mot bakgrund av Allgons fokus mot industriell radiostyrning 
såldes Satmission till ASTG under det andra kvartalet.  
Betalning skedde delvis av 2 500 000 aktier i ASTG, vilka 
såldes under augusti till en likvid på 5,4 MSEK, vilket har 
påverkat kassaflödet positivt under det tredje kvartalet. Total 
realisationsförlust av försäljningen uppgår till 12,3 MSEK, 
varav 0,6 MSEK belastar resultatet i det tredje kvartalet. 

 
Industriell IoT
Per den 30 september såldes WSI till Sigma Connectivity.  
Jämförelsesiffrorna räknades om redan i föregående 
kvartalsrapport, då WSI klassificerades om till verksamhet 
under försäljning. Affärsområdet inkluderar endast IIOX, 
som är under nedläggning. IIOX omsättning för kvartalet 
och perioden uppgick till 0,0 MSEK. IIOXs EBITDA 
före koncerngemensamma kostnader var för kvartalet 

-0,8 MSEK och för perioden januari till september -5,0 
MSEK. Kvartalet belastas av engångskostnader kopplat till 
förtidslösen av hyreskontrakt om 300 TSEK.  

TSEK 2020:Q3 2020:Q2 2020:Q1 2019:Q4

Nettoomsättning 12 31 66 136

EBITDA -829 -2 073 -2 097 -2 536

Rörelseresultat (EBIT) -843 -2 088 -2 113 -2 552

Rörelsemarginal, % -7250,7% -6814,3% -3185,6% -1876,5%

Medelantalet anställda 1 4 6 6

Nettoomsättning/anställd 12 8 11 23

Marknad och verksamhetens utveckling
IIOX verksamhet var nära kopplad till WSIs Business 
Creation lösning. Då WSI beslutade att fokusera på sin 
traditionella affär och utvecklingen av Business Creation 
tillsvidare stoppades föranledde det att Allgon under slutet 
på april beslutade att avveckla IIOX. Nedläggningen av IIOX 
leder till kostnadsbesparingar då bolaget inte genererat 
några intäkter sedan sommaren 2019. I slutet på april 
varslades samtliga anställda i IIOX och den sista anställda 
lämnade bolaget under det tredje kvartalet. WSI såldes 
till Sigma Connectivity den 30 september. Köpeskillingen 
var på 16,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis och ger en 
positiv kassaflödespåverkan på kvartalet om 14,3 MSEK. 
Försäljningen resulterade i en realisationsförlust på 8,3 
MSEK som belastar resultatet i det tredje kvartalet.
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Tredje kvartalet 
                                                                                
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 
4,3 MSEK till 121,8 (126,1) MSEK jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Minskningen är hänförlig till Covid-19 
pandemin som mer eller mindre påverkar länder runt om i 
världen. Affärsområdet industriell radiostyrning stod för 
107,0 MSEK av kvartalets omsättning vilket motsvarar 87,9 
procent av koncernens totala omsättning för kvarvarande 
verksamheter. 
Jämfört med årets andra kvartal ökar  omsättningen inom 
affärsområdet industriell radiostyrning med 10,9 MSEK. 
Utvecklingen av de olika segmenten framgår av not 4.

Nettoomsättning för kvartal och YTD
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Brutto- och rörelseresultat 
Bruttoresultatet uppgick till 89,8 (93,4) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal om 73,7 (74,1) procent. 
Rörelse i bruttomarginalen beror i huvudsak på variationer 
i produktmix och valutafluktuationer. 
Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (20,7) MSEK vilket ger en 
rörelsemarginal på 16,5 (16,4) procent. Personalkostnaderna 
påverkas positivt av ersättning för kortidspermitteringar 
och motsvarande statliga stöd i Tele Radios utländska 
dotterbolag om 1,4 MSEK.      
IFRS 16-justeringen för kvartalet medför att övriga externa 
kostnader minskar med 3,3 MSEK och att avskrivningarna 
ökar med 3,3 MSEK. 

Finansnetto 
Finansnettot för det tredje kvartalet uppgick till -6,5 (–5,2) 
MSEK. 
Allgons obligationslån löper till en ränta om Stibor 3M 
plus 6,75 procent. Obligationsränta som belastar kvartalet 
uppgår till -4,9 (-4,8) MSEK. Övriga obligationsrelaterade 
kostnader som redovisas i posten räntekostnader och 
liknande resultatposter uppgår till -0,7 (-0,7) MSEK.
Räntekostnader för externa lån och checkräkningskrediter 
uppgick till -0,2 (–0,1) MSEK. 
Kursförändringar uppgår till 0,0 (0,5) MSEK och övriga 
finansiella intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK. Resultat från 
andelar i koncernbolag belastar finansnettot med  0,3 MSEK. 

Räntekomponenten i IFRS 16 justeringen uppgår till -0,4 
(-0,2) MSEK.

Kvartalets resultat 
Kvartalets resultat före skatt uppgick till 13,6 (15,5) MSEK. 
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 8,8 (15,0) MSEK. 
Skatt för kvartalet uppgick till -4,8 (-0,5) MSEK. 
Skattekostnader är hänförliga till Tele Radios utländska 
dotterbolag.
Minoritetens andel av kvartalets resultat uppgick till 1,2 (1,6) 
MSEK. Minoriteten utgörs av lokala dotterbolagschefers 
ägarandelar i Tele Radios och Smarteqs utländska 
dotterbolag. Kvartalets resultat ger ett resultat per aktie 
om 0,16 (0,27) SEK. Skillnaden mellan kvartalets resultat 
och kvartalets totalresultat uppgick till -3,9 (5,7) MSEK 
och beror på omräkningsdifferenser hänförliga till Tele 
Radio koncernen.

Kvartalets kassaflöde  
Kassaf lödet från den löpande verksamheten, före 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 17,5 (16,6) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
efter förändringar i rörelsekapital uppgick till -4,9 
(7,8) MSEK. Att kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten är negativt beror på att vi har bundit 
mer pengar i lager och kundfordringar samtidigt som 
vi har minskat de korta skulderna. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till 16,0 (-3,7) MSEK. 
Att investeringsverksamheten är positiv för kvartalet beror 
på att vi har fått betalt både för aktierna för försäljningen 
av Satmission samt köpeskillingen för WSI. Kassaflödet 
efter investeringsverksamheten uppgick till 11,2 (4,1) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

-20,4 (-0,5) MSEK och utgörs i huvudsak av förändringar 
i utnyttjade checkräkningskrediter, amortering av 
leasingskulder samt slutreglering av säljarreversen WSI. 
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Perioden januari-september 
                                                                                
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen för perioden minskade med 20,9 MSEK 
till 370,9 (391,8) MSEK jämfört med motsvarande period 
föregående år. Minskningen är hänförlig till Covid-19 
pandemin som mer eller mindre påverkar länder runt om 
i världen. Affärsområdet Industriell radiostyrning stod för 
327,9 MSEK av periodens omsättning vilket motsvarar 88,4 
procent av koncernens totala omsättning för kvarvarande 
verksamheter. 
Utvecklingen av de olika segmenten framgår av not 4.
 
Brutto- och rörelseresultat 
Bruttoresultatet uppgick till 268,1 (288,6) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal om 72,3 (73,7) procent. 
Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (54,6) MSEK vilket ger en 
rörelsemarginal på 3,1 (13,9) procent. Personalkostnaderna 
påverkas positivt av ersättningar för korttidspermitteringar 
och motsvarande statliga stöd i Tele Radios utländska 
dotterbolag om 3,9 MSEK.    
IFRS 16-justeringen för perioden medför att övriga externa 
kostnader minskar med 10,8 MSEK och avskrivningarna 
ökar med 11,0 MSEK. 

Finansnetto 
Periodens finansnetto uppgick till -18,7 (-16,8) MSEK.  
Allgons obligationslån löper till en ränta om Stibor 3M 
plus 6,75 procent. Obligationsränta som belastar perioden 
uppgår till -14,3 (-14,1) MSEK. Övriga obligationsrelaterade 
kostnader som redovisas i posten räntekostnader och 
liknande resultatposter uppgår till -2,1 (-2,1) MSEK.
Räntekostnader för externa lån och checkräkningskrediter 
uppgick till -0,9 (–0,7) MSEK. 
Kursförändringar uppgår till 0,0 (0,3) MSEK och övriga 
finansiella poster uppgick till 0,1 (0,2) MSEK. Resultat 
från andelar i koncernbolag belastar finansnettot med 

-0,3 MSEK.
Räntekomponenten i IFRS 16-justeringen uppgår till -1,1 
(-0,4) MSEK.

Periodens resultat 
Periodens resultat före skatt uppgick till -7,2 (37,8) MSEK. 
Periodens  resultat efter skatt uppgick till -18,0 (30,5) 
MSEK. Skatt för perioden uppgick till -10,8 (-7,3) MSEK. 
Skattekostnader är hänförliga till Tele Radios utländska 
dotterbolag.
Minoritetens andel av periodens resultat uppgick till 2,6 (4,4) 
MSEK. Minoriteten utgörs av lokala dotterbolagschefers 
ägarandelar i Tele Radios och Smarteqs utländska 
dotterbolag. Periodens resultat ger ett resultat per aktie 
om -0,32 (0,54) SEK. Skillnaden mellan periodens resultat 
och periodens totalresultat uppgick till -7,1 (9,6) MSEK 
och beror på omräkningsdifferenser hänförliga till Tele 
Radio koncernen.

Periodens kassaflöde  
Kassaf lödet från den löpande verksamheten, före 
förändringar i rörelsekapital uppgick till 39,4 (57,4) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 

förändringar i rörelsekapital uppgick till 22,0 (50,4) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 

-18,4 (-32,2) MSEK. Investeringsverksamheten innehåller 
förvärv av utestående minoritetsandel i Tele Radios engelska 
dotterbolag som nu ägs till 100 procent, utbetalning av den 
sista tilläggsköpeskillingen gällande förvärvet av Tele Radio 
samt försäljningen av Satmission och WSI. Kassaflödet efter 
investeringsverksamheten uppgick till 3,6 (18,2) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

-27,0 (-13,2) MSEK och utgörs i huvudsak av förändringar 
i utnyttjade checkräkningskrediter, amortering av 
leasingskulder samt betalning av säljarrevers WSI.

Finansiell ställning per 2020-09-30 
Kassalikviditeten, omsättningstillgångarna exklusive lager 
i förhållande till korta skulder inklusive verksamhet under 
avveckling, var 151 (126) procent vid periodens slut. Likvida 
medel vid periodens slut uppgick till 75,0 (88,8) MSEK. Per 
rapportdatum uppgick outnyttjade checkräkningskrediter 
till 35,9 (27,8) MSEK. Tillgängliga checkräkningslimiter 
uppgick till 41,0 MSEK.
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 
2020 till 279,7 (319,4) MSEK, vilket motsvarar 4,98 (5,68) 
SEK per aktie.
 
Moderbolagets resultat 
Moderbolaget Allgon AB (publ) bedriver verksamhet i 
form av koncernledning. Moderbolaget har under perioden 
fakturerat 5,0 (4,5) MSEK för utförda tjänster. Likvida 
medel vid periodens slut uppgick till 4,5 (4,6) MSEK. Det 
egna kapitalet uppgick till 244,0 (292,7) MSEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
• WSI avyttras till Sigma Connectivity per den 30 

september. Avyttringen sker som ett led i styrelsens 
beslut att över tid renodla Allgons verksamhet mot 
Industriell radiostyrning. Köpeskillingen uppgick till 
16,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis, vilket ger en  
realisationsförlust på 8,3 MSEK.

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Den 9 november kommunicerade Smarteq att de har 

tagit sin första order inom V2X-teknik, där fordon kan 
ta emot och sända data mellan varandra och till lokal 
infrastruktur. Värdet av första utvecklingsarbetet 
motsvarar omkring 2 MSEK under de kommande två 
åren.                                              

 
Säsongsvariationer 
Allgonkoncernen har ingen traditionell säsongsvariation 
utan året speglar kundernas produktionsdagar, vilka 
varierar mellan kvartalen. Lägst nettoomsättning och 
rörelseresultat återspeglas normalt i tredje kvartalet som 
har lägst antal produktionsdagar beroende av semestrar 
i koncernens huvudmarknader. December månad är 
svagare beroende på lägre aktivitet hos kunderna runt 
julledigheterna. Sammantaget gör det att första halvåret 
normalt är starkare än det andra halvåret. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna är primärt hänförliga till marknadsutvecklingen 
för koncernens olika affärsområden, finansiella risker då 
koncernen kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott 
för att bedriva sin verksamhet vidare och produktionsrisker 
relaterade till egen och utlagd produktion. Vidare finns 
risker förknippade med produktutveckling och koncernens 
immateriella tillgångar.  Spridningen av Covid-19 och dess 
påverkan på den globala industrin och den ekonomiska 
utvecklingen har påverkat och kommer att påverka Allgons 
intäkter och resultat negativt under 2020. Omfattningen av 
påverkan  på längre sikt är svåra att bedöma då dessa styrs 
av externa faktorer utom bolagets kontroll. För utförligare 
beskrivning av vilka risker koncernen är utsatt för hänvisas 
till årsredovisningen för 2019 sidorna 58-59. 
 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av delårsrapporten kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar 
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i 
uppskattningar återfinns i koncernens årsredovisning för 
2019, sid 57, not K3. 
 
Personal 
Vid slutet av perioden hade koncernen 353 (371) medarbetare 
(inklusive verksamhet under avveckling). Tabellen nedan 
visar på genomsnittligt antal anställda under perioden.

Genomsnittligt antal anställda 2020-09-30 2019-12-31
Allgon AB 4 3

Smarteq Wireless AB 12 12

WSI Sweden AB1 24 21

Satmission AB 2 2 4

Allgon Supply AB - 1

Åkerströms Björbo AB 54 53

Industrial Internet of X AB3 3 6

Allgon Comm. Tianjin Ltd.4 17 17

Tele Radio Group 267 254

Summa 383 371

1 Verksamhet avyttrad till Sigma Connectivity per den 30 september 2020

2 Verksamhet avyttrad till ASTG (KebNi) per den 1 april 2020

3 Verksamhet nerlagd under Q2, sista anställda slutade under Q3

4 Inkluderar 5 personer inhyrda via långtidskontrakt
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Allgons B-aktie (ALLG B) är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. Aktiekapitalet uppgår till 281,1 MSEK och 
består av 56 222 597 B-aktier. Inga aktier i serie A finns 
utgivna. Varje aktie berättigar till en röst.

Koncernens egna kapital, exklusive minoritetens andel, 
uppgick per den 30 september 2020 till 279,7 (319,4) MSEK, 
vilket motsvarar 4,98 (5,68) SEK per aktie.  

Allgons aktie & aktiekapital

Allgon har den 7 juni 2018 emitterat ett säkerställt 
obligationslån om 276 MSEK inom en ram om 500 MSEK. 
Obligationslånet har en löptid på fyra år och förfaller den 7 
juni 2022. Obligationslånet löper med en ränta om STIBOR 
3M + 6,75 procent.

Obligationslånet har noterats på Företagsobligationslistan 
vid Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 1 augusti 
2018.

Ticker: ALLG 101 
ISIN: SE0011282649 
CCY: SEK 
Ränta: STIBOR 3M + 6,75% (Ref.Floor) 
Betalning: Kvartalsvis 
Slutdatum: 7 juni 2022

Obligationslån

B-Aktier Procent av
Ägare Röstetal 1 kapital och röster

Verdane Capital VI 14 392 620 25,60%

Tibia Konsult AB 5 742 103 10,21%

Verdane Capital VI B 3 874 686 6,89%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 412 379 4,29%

Futur Pension 2 388 766 4,25%

Bertil Görling 2 333 278 4,15%

Ola Samelius med bolag 1 401 248 2,49%

Jan Robert Pärsson 1 401 000 2,49%

Clearstream Banking 934 170 1,66%

AB Jier 934 165 1,66%

35 814 415 63,70%

Övriga 20 408 182 36,30%

Summa aktier 56 222 597 100,00%
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Koncernens rapport över totalresultat

Koncernens rapport över finansnettot

2020 2019 2020 2019 2019

 TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Nettoomsättning 121 823 126 083 370 900 391 751 524 617
Aktiverat arbete för egen räkning 262 248 905 478 1 282

122 085 126 331 371 805 392 229 525 899

Råvaror och förnödenheter -32 070 -32 655 -102 800 -103 151 -140 299
Övriga externa kostnader -21 125 -22 937 -68 780 -80 712 -105 854
Personalkostnader -45 898 -42 269 -142 261 -134 263 -186 866
Avskrivningar -6 933 -6 169 -50 138 -19 318 -30 488
Övriga rörelseintäkter/kostnader 4 049 -1 639 3 696 -155 1 488
Rörelseresultat (EBIT) 20 108 20 662 11 522 54 630 63 880

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 36 588 1 168 924 4 203
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 510 -5 773 -19 866 -17 739 -27 898
Finansnetto -6 474 -5 185 -18 698 -16 815 -23 695

Resultat före skatt (EBT) 13 634 15 477 -7 176 37 815 40 185

Skatt på årets resultat -4 842 -473 -10 786 -7 302 6 128
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 8 792 15 004 -17 962 30 513 46 313

Periodens resultat, avvecklade verksamheter -10 112 -3 199 -22 157 1 650 563
Periodens resultat, koncernen totalt -1 320 11 805 -40 119 32 163 46 876

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -3 869 5 736 -7 069 9 577 2 838
Periodens totalresultat -5 189 17 541 -47 188 41 740 49 714

Periodens resultat hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare -2 471 10 209 -42 690 27 744 42 479
Innehav utan bestämmande inflytande 1 151 1 596 2 571 4 418 4 397

-1 320 11 805 -40 119 32 162 46 876

Periodens totalresultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -6 057 15 852 -49 491 36 678 44 800
Innehav utan bestämmande inflytande 868 1 689 2 303 5 062 4 914

-5 189 17 541 -47 188 41 740 49 714

Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor 0,16 0,27 -0,32 0,54 0,82
Resultat per aktie före utspädning, koncernen totalt, kronor -0,02 0,21 -0,71 0,57 0,83
Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, kronor 0,16 0,27 -0,32 0,54 0,82
Resultat per aktie efter utspädning, koncernen totalt, kronor -0,02 0,21 -0,71 0,57 0,83

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC
Ränteintäkt 3 73 97 196 528
Kursvinst 33 515 1 071 728 563
Ej utbetald tilläggsköpeskilling - - - - 3 112
Summa intäkter 36 588 1 168 924 4 203

Räntekostnad -137 -66 -642 -592 -1 041
Kursförlust -24 -32 -1 093 -406 -622
Nedskrivning aktier i dotterbolag -348 - -348 - -3 112
Ränta checkräkningskredit -84 -40 -287 -123 -169
Kostnad obligationen -704 -703 -2 112 -2 076 -2 613
Ränta obligationen -4 863 -4 761 -14 315 -14 128 -19 057
Ränta leasingavtal -351 -162 -1 060 -399 -1 268
Övriga kostnader 1 -9 -9 -15 -16
Summa kostnader -6 510 -5 773 -19 866 -17 739 -27 898

Summa finansnetto -6 474 -5 185 -18 698 -16 815 -23 695
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

 TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 302 774 371 283 366 253
Varumärken 25 000 25 006 25 004
Övriga immateriella anläggningstillgångar 28 733 35 955 35 214
Byggnader & ombyggnation på annans fastighet 33 829 20 058 32 891
Maskiner, verktyg och inventarier 17 444 20 621 19 423
Andra långfristiga tillgångar 5 048 728 886
Uppskjuten skattefordran 33 656 12 769 31 294
Summa anläggningstillgångar 446 484 486 420 510 965

Omsättningstillgångar
Varulager 105 198 101 843 97 633
Kortfristiga fordringar 81 416 108 293 89 742
Likvida medel 74 988 88 787 98 428
Verksamhet under avveckling - - -
Summa omsättningstillgångar 261 602 298 923 285 803

SUMMA TILLGÅNGAR 708 086 785 343 796 768

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 279 725 319 415 327 552
Innehav utan bestämmande inflytande 9 073 10 948 10 142
Övriga långfristiga skulder 307 762 286 862 296 800
Checkräkningskredit 5 124 6 006 7 118
Kortfristiga räntebärande skulder - 2 500 2 499
Uppskjuten skatteskuld 8 000 11 572 7 662
Kortfristiga skulder 98 402 148 041 144 995
Verksamhet under avveckling - - -
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 708 086 785 343 796 768

2020 2019 2019
TSEK JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Eget kapital vid periodens början 337 694 290 808 290 808

Periodens resultat -40 119 32 163 46 876
Effekt av ändrade redovisningsprinciper - - 14
Övrigt totalresultat -7 069 9 577 2 838
Summa totalresultat för perioden -47 188 41 740 49 728

Transaktioner med aktieägarna
Innehav utan bestämmande inflytande (utdelning) -873 -2 185 -2 842
Avyttrat minoritetsintresse under året -835 - -
Summa transaktioner med aktieägarna -1 708 -2 185 -2 842

Eget kapital vid periodens slut 288 798 330 363 337 694
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Koncernens rapport över kassaflöden

Koncernens resultaträkning per kvartal
TSEK 2018:Q31 2018:Q41 2019:Q1 2019:Q2 2019:Q3 2019:Q4 2020:Q1 2020:Q2 2020:Q3

Nettoomsättning 90 760 129 967 136 838 128 830 126 083 132 866 139 949 109 128 121 823
Aktiverat arbete för egen räkning - - 137 93 248 804 430 213 262

90 760 129 967 136 975 128 923 126 331 133 670 140 379 109 341 122 085

Råvaror och förnödenheter -25 312 -32 403 -36 532 -33 964 -32 655 -37 148 -39 499 -31 230 -32 070
Övriga externa kostnader -28 175 -31 910 -28 970 -28 805 -22 937 -25 143 -27 751 -19 904 -21 125
Personalkostnader -37 132 -51 734 -45 692 -46 303 -42 269 -52 601 -50 153 -46 210 -45 898
Avskrivningar -4 208 -4 345 -6 572 -6 577 -6 169 -11 170 -8 520 -34 685 -6 933
Övriga rörelseintäkter/kostnader -231 236 540 945 -1 639 1 642 -2 172 1 818 4 049
Rörelseresultat (EBIT) -4 298 9 811 19 749 14 219 20 662 9 250 12 284 -20 870 20 108

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 46 3 535 149 187 588 3 279 852 280 36
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 909 -9 147 -6 240 -5 726 -5 773 -10 159 -7 299 -6 058 -6 510
Finansnetto -4 863 -5 613 -6 091 -5 539 -5 185 -6 880 -6 447 -5 777 -6 474

Resultat före skatt (EBT) -9 161 4 198 13 658 8 680 15 477 2 370 5 837 -26 647 13 634

Skatt på periodens resultat -413 -3 262 -2 920 -3 910 -473 13 431 -2 887 -3 057 -4 842
Minoritetens andel av resultatet -89 -938 -1 342 -1 480 -1 596 22 -824 -595 -1 151
Resultat kvarvarande verksamheter - - 850 3 999 -3 199 -1 087 -1 086 -10 959 -10 112
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -9 663 -2 10 246 7 289 10 209 14 736 1 039 -41 258 -2 471

¹ Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.

2020 2019 2020 2019 2019
TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster, kvarvarande verksamheter 13 634 15 477 -7 176 37 815 40 185
Resultat efter finansiella poster, verksamhet under avyttring -1 296 -3 199 -1 676 1 650 576
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 615 4 472 39 099 13 429 19 505
 Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 3 318 1 980 11 039 6 785 12 191
 Förändringar i avsättningar -1 000 10 -971 208 107
 Kapitaliserade räntor 375 842 2 058 2 525 3 367
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 729 -2 087 5 195 187 -1 081
Betald skatt -1 885 -907 -8 200 -5 169 -9 964
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 490 16 588 39 370 57 430 64 886
före förändring i rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager -6 547 -4 285 -12 043 -5 651 -1 442
Förändring av kundfordringar -4 867 -2 596 -158 -17 007 -6 634
Förändring av kortfristiga fordringar 1 212 -1 988 -9 115 -3 953 -3 972
Förändring av kortfristiga skulder -12 152 52 3 937 19 583 14 775
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 864 7 771 21 991 50 402 67 613

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar -837 -530 -3 717 -1 108 -3 454
Investeringar i dotterbolag - - -28 333 -25 000 -25 000
Investeringar i materiella tillgångar -1 097 -3 137 -3 130 -6 123 -6 088
Avyttring dotterbolag² 17 980 - 16 760 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 16 046 -3 667 -18 420 -32 231 -34 542

Finansieringsverksamheten
Nettoförändring checkräkning -11 046 2 108 -1 994 -3 835 -2 723
Upptagna lån - 15 - - -
Utdelning minoritet -873 -454 -873 -2 185 -2 842
Amortering av leasingskulder¹ -3 343 -2 210 -10 844 -7 211 -12 924
Amortering av räntebärande lån -5 092 - -13 300 - -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 354 -541 -27 011 -13 231 -18 490

Periodens kassaflöde -9 172 3 563 -23 440 4 940 14 581

Likvida medel vid periodens början² 84 160 97 028 98 428 83 847 83 847
Likvida medel vid periodens slut 74 988 85 224 74 988 88 787 98 428

¹ Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.
2 I Q2 rapporten hanterades kassan i Satmission som en justeringspost i likvida medel (1,2 MSEK). I Q3 rapporten är den flyttad till raden investeringar i dotterbolag. 
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Koncernens nyckeltal per kvartal

Koncernens nyckeltal

TSEK 2018:Q4 2019:Q1 2019:Q2 2019:Q3 2019:Q4 2020:Q1 2020:Q2 2020:Q3
Försäljningstillväxt, %¹ 168,3% 255,2% 240,5% 52,5% 10,3% 2,3% -15,3% -3,4%
Rörelsemarginal, % 7,5% 14,4% 11,0% 16,4% 7,0% 8,8% -19,1% 16,5%
Resultat efter skatt per aktie, kronor² 0,00 0,18 0,13 0,18 0,26 0,02 -0,73 -0,04
Eget kapital per aktie, kronor 5,03 5,25 5,40 5,68 5,83 6,00 5,08 4,98
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % ² neg 3,5% 2,4% 3,3% 4,6% 0,3% neg neg
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 0,12 0,38 0,38 0,14 0,31 0,17 0,30 -0,09
Totala investeringar inklusive IFRS 16, koncernen totalt 982 22 721 4 385 9 303 20 585 11 117 16 770 2 312
Totala investeringar exklusive IFRS 16, koncernen totalt 982 1 008 1 978 1 637 1 465 2 852 2 061 1 934
Nettoskuld (+), nettofordran (-)³ 209 225 211 403 220 514 225 706 232 282 238 535 266 277 242 218
Aktiekurs vid periodens slut, kronor 5,10 6,16 8,10 7,32 11,15 6,10 6,92 9,12
Högsta aktiekurs under perioden, kronor 7,90 6,56 9,38 9,02 12,20 11,95 8,28 9,38
Lägsta aktiekurs under perioden, kronor 4,90 5,08 6,14 7,12 7,10 5,50 5,88 6,70
Börsvärde vid periodens slut 286 735 346 334 455 406 411 552 626 886 342 958 389 060 512 750
Vägt antal aktier under perioden, tusental 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223
Antal aktier vid periodens slut, tusental 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223

¹ Koncernen totalt 2018 och kvarvarande verksamheter omräknat 2019-2020
² Avser koncernen totalt
³ 2020 är omräknad för att bara inkludera kvarvarande verksamheter, 2018-2019 avser koncernen totalt

2020 2019 2020 2019 2019

 TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC
Resultat
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 121 823 126 083 370 900 391 751 524 617
Försäljningstillväxt, % -3,4% 52,5% -5,3% 146,3% 87,7%
Bruttoresultat 89 752 93 428 268 100 288 599 384 318
Bruttomarginal, % 73,7% 74,1% 72,3% 73,7% 73,3%
EBITDA 27 041 26 831 61 600 73 949 94 369
Rörelseresultat (EBIT) 20 108 20 662 11 522 54 630 63 880
Rörelsemarginal, % 16,5% 16,4% 3,1% 13,9% 12,2%
Resultat efter finansiella poster 13 634 15 477 -7 176 37 815 40 185
Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
koncernen totalt -2 471 10 209 -42 690 27 744 42 479

Resultat efter skatt 8 792 15 004 -17 962 30 512 46 300
Resultat per aktie 1 0,16 0,27 -0,32 0,54 0,82
Resultat per aktie, koncernen totalt 1 -0,04 0,18 -0,76 0,49 0,76

Finansiell ställning
Koncernen totalt
Eget kapital exklusive minoritet 279 725 319 415 279 725 319 415 327 552
Soliditet, % 41% 42% 41% 42% 42%
Nettoskuld 2 242 218 225 706 242 218 225 706 232 282
Balanslikviditet, % 235% 191% 235% 191% 186%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,2% 2,9% 2,0% 9,3% 13,0%
Räntabilitet på eget kapital, % neg 3,3% neg 9,2% 13,9%

Aktiedata1
Omsättning per aktie kvarvarande verksamheter, kronor 2,17 2,24 6,60 6,97 9,33
Eget kapital per aktie, kronor 4,98 5,68 4,98 5,68 5,83
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 3 -0,09 0,14 0,39 0,90 1,08
Aktiekurs vid periodens slut, kronor 9,14 7,32 9,14 7,32 11,15
Genomsnittligt antal aktier vid periodens slut, tusental 56 223 56 223 56 223 56 223 56 223

Personalinformation
Omsättning per anställd, kvarvarande verksamhet 344 365 1 039 1 145 1 516
Genomsnittligt antal anställda, kvarvarande verksamhet 354 345 357 342 346

1 Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns några utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2 Nettoskulden för 2020 är omräknad för att bara inkludera kvarvarande verksamheter. Sifforna för 2019 inkluderar tillgångar och skulder relaterad till avvecklad 
verksamhet. Siffrorna är ej omräknade.
3 Amorteringen av finansiella leasingskulder redovisas från och med 1/1-2020 under finansieringsverksamheten. Jämförelsetalen har räknats om.



Erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) 

Beskrivning av Allgon

40

Allgon AB | Kvartalsrapport Januari - September 2020 17

Nyckeltal Definition/beräkning Syfte

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnader för 
sålda varor (bruttoresultat) i procent av 
nettoomsättningen.

Bruttomarginalen används för att mäta 
produktionslönsamheten.

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) efter av- och 
nedskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginalen används för att mäta operativ 
lönsamhet.

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och 
nedskrivningar.

EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av 
vinst genererad från den löpande verksamheten.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Nyckeltalet anger hur stor andel av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är 
finansierade med eget kapital finansieras med lån.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget 
kapital

Nyckeltalet talar om hur stora företagets skulder är i 
förhållande till det egna kapitalet och anger på så sätt 
företagets finansiella styrka.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med summan 
av kortfristiga skulder exklusive uppskjuten 
skatteskuld.

Balanslikviditeten används för att mäta 
betalningsberedskapen.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Minoritetens andelar i resultat och eget kapital 
inkluderas.

Nyckeltalet visar företagets räntabilitet oberoende av 
finansieringen, det vill säga hur företaget förräntat det 
kapital som aktieägare och långivare tillsammans ställt till 
förfogande.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskat med icke 
räntebärande avsättningar och skulder, baserat 
på beloppen vid årets början och årets slut.

Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. I det egna kapitalet 
inkluderas ej minoritetsandelar i dotterbolag.

Nyckeltalet visar avkastningen ägarna får på sitt satsade 
kapital. 

Genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital beräknas som 
genomsnittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Genomsnittligt antal anställda Totalen av antal anställda per månad dividerat 
med periodens antal månader. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med genomsnittligt antal 
anställda. Nyckeltalet används för att bedöma ett företags effektivitet.

Resultat per aktie, kr
Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie används för att fastställa värdet på 
företagets utestående aktier.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Nyckeltalet används för att beräkna eget kapital per aktie.

Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier vid varje 
månads utgång. Nyckeltalet används i andra beräkningar.

Nettoskuld Bokförda räntebärande skulder minus likvida 
medel. Nyckeltalet används för att följa bolagets skuldsättning.

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld vid periodens slut dividerat med 
EBITDA, justerad för rullande tolv månader. 

Nettoskuld/EBITDA ger en uppskattning av företagets 
förmåga att minska sin skuld. Den representerar det antal 
år det skulle ta att betala tillbaka skulden om nettoskuld 
och EBITDA hålls konstant, utan hänsyn tagen till 
kassaflöden avseende ränta, skatt och investeringar.

Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
inklusive och exklusive effekten av IFRS 16.

Redovisade skillnaden mellan verkliga investeringar och 
balanserade leasingkostnader.

Finansiella nyckeltalsdefinitioner
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* Exklusive villkorad tilläggsköpeskilling avseende Tele Radio om 25 MSEK.

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 
som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 
ger värdefull kompletterande information till investerare 
och bolagets ledning då det möjliggör utvärdering av 
relevanta trender. Allgons definitioner av dessa mått kan 
skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp. 

Dessa finansiella mått ska därför ses som ett komplement 
snarare än en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 
Nedan presenteras definitioner av mått som inte definieras 
enligt IFRS delårsrapporten. Avstämning av dessa mått 
sker i tabellen nedan. För definitioner av nyckeltal, se sid 17.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Nettoskulden avser koncernen totalt för 2019 och kvarvarande verksamhet för 2020.

 TSEK
2020 

JUL-SEP
2020 

APR-JUN
2020 

JAN-MAR
2019 

OKT-DEC R12 2019
(A) Rörelseresultat (EBIT) 18 857 -20 115 11 179 8 244 18 165 64 622

Av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immate-
riella anläggningstillgångar 2 315 2 315 2 315 2 315 9 260 9 260

(B) EBITA 21 172 -17 800 13 494 10 559 27 425 73 882

Av- och nedskrivningar av materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar 4 618 32 473 6 502 9 167 52 760 22 436

(C) EBITDA 25 790 14 673 19 996 19 726 80 185 96 318
(D) Justerad EBITA 21 172 -17 800 13 494 10 559 27 425 73 882
Avgår EBITDA verksamhet under avveckling 1 251 -858 808 694 1 895 -1 662
(E) Justerad EBITDA 27 041 13 815 20 804 20 420 82 080 94 656
(F) Nettoomsättning, kvarvarande verksamheter 121 823 109 128 139 949 132 866 503 766 524 617
(F) Nettoomsättning, koncernen totalt 127 910 117 415 150 249 144 513 540 087 574 162

(A/F) EBIT-marginal, % 15,5% -18,4% 8,0% 6,2% 3,3% 12,3%
(B/F) EBITA-marginal, % 17,4% -16,3% 9,6% 7,9% 5,1% 14,1%
(C/F) EBITDA-marginal, % 21,2% 13,4% 14,3% 14,8% 15,4% 18,4%
(D/F) Justerad EBITA-marginal, % 17,4% -16,3% 9,6% 7,9% 5,1% 14,1%
(E/F) Justerad EBITDA-marginal, % 22,2% 12,7% 14,9% 15,4% 16,1% 18,0%

 Beräkning av Nettoskuld 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
Långfristiga räntebärande skulder -271 312 -270 626 -269 940 -269 254 -268 568 -279 896
Utnyttjade checkräkningskrediter -5 124 -15 340 -3 957 -7 118 -6 006 -3 898
Kortfristiga räntebärande skulder - -5 045 -4 982 -14 824 -14 670 -2 485
IFRS 16 effekt på räntebärande skulder -40 770 -54 157 -45 262 -39 514 -25 249 -19 459
Likvida medel 74 988 78 891 85 606 98 428 88 787 85 224
Nettoskuldsättning* -242 218 -266 277 -238 535 -232 282 -225 706 -220 514

Justerad EBITDA (rullande 12 mån pro forma) 82 080 81 870 88 851 96 318 90 954 76 708

Nettoskuldsättning/Justerad EBITDA 3,0 3,3 2,7 2,4 2,5 2,9
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Nettoomsättning 1 633 1 500 5 029 4 500 6 000
1 633 1 500 5 029 4 500 6 000

Övriga externa kostnader -2 056 -2 059 -6 404 -7 869 -11 015
Personalkostnader -2 142 -1 661 -6 400 -4 927 -7 407
Rörelseresultat (EBIT) -2 565 -2 220 -7 775 -8 296 -12 422

Resultat från finansiella poster
Realisationsförlust vid föräljning av andelar i koncernföretag -1 299 - -13 688 - -
Nedskrivning av aktier i koncernföretag -17 024 - -17 024 - -15 696
Ränteintäkter och liknande resultatposter 264 285 849 977 1 242
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 665 -5 544 -16 799 -16 443 -21 987
Finansnetto -23 724 -5 259 -46 662 -15 466 -36 441

Resultat före skatt (EBT) -26 289 -7 479 -54 437 -23 762 -48 863

Bokslutsdispositioner - - - - 12 852
Skatt på periodens resultat - - - - 17 933
Resultat -26 289 -7 479 -54 437 -23 762 -18 078

 TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 479 809 529 578 513 882
Fordringar hos dotterbolag 28 288 46 631 26 765
Uppskjuten skattefordran 17 933 - 17 933
Övriga finansiella tillgångar 4 524 - 177
Summa anläggningstillgångar 530 554 576 209 558 757

Omsättningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag 9 819 - 44 421
Kortfristiga fordringar 835 15 508 980
Likvida medel 4 549 4 641 395
Summa omsättningstillgångar 15 203 20 149 45 796

SUMMA TILLGÅNGAR 545 757 596 358 604 553

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 243 990 292 743 298 427
Långfristiga skulder 271 652 268 568 269 474
Skulder till dotterbolag 23 732 6 356 7 153
Övriga kortfristiga skulder 6 383 28 691 29 499
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 545 757 596 358 604 553
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Allgon AB (publ) organisationsnummer 556387-9955, är 
ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm, Sverige. I 
denna rapport benämns Allgon AB (publ) antingen med 
sitt fulla namn eller som ”moderbolaget”. Allgonkoncernen 
benämns som ”Allgonkoncernen”, ”koncernen” eller ”Allgon”.   
Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej 
annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning hänvisas till ovanstående räkningar.
Allgon AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth 

Market, en alternativ marknadsplats, och inte en reglerad 
marknad för handel med aktier och andra värdepapper 
som drivs av Nasdaq Stockholm.
Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är 
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2019. 
Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns 
på sidorna 50-57 i årsredovisningen för 2019.

Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2020 har 
någon effekt på koncernens redovisning. 

Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel, 
leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder. 
För dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet. Det 
bokförda värdet är således en approximation av det verkliga 

värdet, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt 
värderingshierarkin. 
Lån löper med räntesatser som i allt väsentligt bedöms 
motsvara aktuella marknadsräntor och delas in i nivå 2. 
Den villkorade tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Tele 
Radio redovisas till verkligt värde. 

Koncernens tidigare CFO, Sten Hildemar var kontrakterad 
via konsultbolag. Kostnaden för året uppgår till 1 200 TSEK 
och redovisas under övriga externa kostnader. 
 
Tele Radio har enligt överenskommelse ett utvecklings-
samarbete med JOBTech, där Tele Radios VD Ola 
Samelius, COO  Jesper Ribbe och chefen för den kinesiska 
verksamheten, Bill Sun, är delägare. Allgonkoncernen 
har under året sålt för 1,7 MSEK till JOBTech samt gjort 
inköp med 7,3 MSEK från JOBTech. Koncernen har per 
rapportdatum fordringar om 0,1 MSEK och skulder om 
0,8 MSEK till JOBTech. 
Tele Radio har även ett utvecklingssamarbete med Aprod, 
där Tele Radios VD Ola Samelius, COO Jesper Ribbe, chefen 

för den kinesiska verksamheten, Bill Sun, och chefen för 
den turkiska verksamheten, Ruhan Agar, är delägare. 
Allgonkoncernen har under året gjort inköp med 0,9 MSEK 
från Aprod. Koncernen har per rapportdatum skulder om 
0,1 MSEK till Aprod.                                    
                                                                                                                                                                 
Det kinesiska dotterbolaget, Tele Radio Electronics Co. Ltd, 
har en skuld till bolagets VD om 1,1 MSEK. Reglering av 
lånet beräknas ske före utgången av 2021. 

Not 1 Företagsinformation

Not 2 Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Not 3 Transaktioner med närstående
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Allgons segmentinformation presenteras utifrån 
företagsledningens perspektiv och rörelsesegment 
identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets 
högsta verkställande beslutsfattare. Koncernledningen 
utgör Allgons högsta verkställande beslutsorgan. 
Allgon har tre rörelsesegment: Industriell radiostyrning, 
Antenner och Industriell IoT. Indelningen speglar 

företagets interna organisation och rapportsystem. 
Segmenten Antenner och Industriell IoT utgör tillsammans 
affärsområdet Connectivity, men i styrnings- och 
uppföljningshänseende delas affärsområdet upp i två delar. 
Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. 
Koncernintern vinst elimineras. 

Not 4 Segmentsredovisning

Utfall per segment per kvartal

Utfall per segment 

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 20181

TSEK JUL-SEP APR-JUN JAN-MAR OKT-DEC JUL-SEP APR-JUN JAN-MAR OKT-DEC

Segment Industriell radiostyrning 107 045 96 131 124 724 118 889 113 871 116 784 122 690 109 773

Segment Antenner 14 766 12 966 15 160 13 841 12 033 11 188 13 480 9 885

Segment Industriell IoT 12 31 65 136 179 858 668 10 310

Summa nettoomsättning 121 823 109 128 139 949 132 866 126 083 128 830 136 838 129 967

Segment Industriell radiostyrning 29 907 18 924 25 045 27 038 29 513 25 101 29 461 19 161

Segment Antenner 713 -1 431 1 752 -282 2 099 846 1 299 -2 006

Segment Industriell IoT -829 -2 073 -2 097 -2 536 -1 610 -872 -1 014 731

Summa rörelseresultat före avskrivningar och 
koncerngemensamma kostnader 29 791 15 420 24 700 24 220 30 002 25 075 29 746 17 886

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -2 750 -1 605 -3 896 -3 800 -3 171 -4 279 -3 425 -3 523

Transaktionskostnader - - - - - - - -206

Avskrivningar -6 933 -34 685 -8 520 -11 170 -6 169 -6 577 -6 572 -4 345

Finansnetto -6 474 -5 777 -6 447 -6 880 -5 185 -5 539 -6 091 -5 613

Koncernens resultat före skatt (EBT) 13 634 -26 647 5 837 2 370 15 477 8 680 13 658 4 198

¹ Siffrorna är ej omräknade utifrån avvecklad verksamhet.

2020 2019 2020 2019 2019

TSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Segment Industriell radiostyrning 107 045 113 871 327 900 353 345 472 233

Segment Antenner 14 766 12 033 42 892 36 701 50 543

Segment Industriell IoT 12 179 108 1 705 1 841

Summa nettoomsättning 121 823 126 083 370 900 391 751 524 617

Segment Industriell radiostyrning 29 907 29 513 73 876 84 075 111 113

Segment Antenner 713 2 099 1 034 4 244 3 962

Segment Industriell IoT -829 -1 610 -4 999 -3 496 -6 032

Summa rörelseresultat före avskrivningar och 
koncerngemensamma kostnader 29 791 30 002 69 911 84 823 109 043

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -2 750 -3 171 -8 251 -10 875 -14 675

Avskrivningar -6 933 -6 169 -50 138 -19 318 -30 488

Finansnetto -6 474 -5 185 -18 698 -16 815 -23 695

Koncernens resultat före skatt (EBT) 13 634 15 477 -7 176 37 815 40 185
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Satmission
Satmission AB såldes den 12 maj till Advanced Stabilized 
Technologies Group AB (ASTG) med transaktionsdatum 
den 1 april. Affären genomfördes som ett första steg i att 
påbörja Allgons renodling mot industriell radiostyrning. 
ASTG är fokuserade på avancerade system och tjänster för 
satellitkommunikation, vilket i förlängningen kommer att 
bli ett bättre hem för Satmission. Reaförlusten utgörs av 
skillnaden mellan redovisat värde på tillgångar och skulder 
och överenskommen köpeskilling som dels består av 2 500 
000 aktier i ASTG och en earn-out på minst 4,6 Mkr under 
tre år. Samtliga därtill relaterade effekter refereras till som 

”avvecklad verksamhet”. 

WSI
Som ett led i att renodla Allgon mot Industriell radiostyrning 
WSI Sweden AB såldes den 30 september till Sigma 
Connectivity. Inom Sigma får bolaget verka i ett nytt 
starkt sammanhang. Reaförlusten utgörs av skillnaden 
mellan redovisat värde på tillgångar och skulder och en 
överenskommen köpeskilling på 16,7 MSEK på kassa- 
och skuldfri basis, vilket motsvarar 15,5 MSEK i kontant 
betalning. Samtliga därtill relaterade effekter refereras till 
som ”avvecklad verksamhet”.

Avvecklade verksamheter
Den finansiella information som presenteras nedan 
motsvarar WSIs och Satmissions bidrag till Allgonkoncernens 
finansiella information efter eliminering av koncerninterna 
mellanhavanden. Koncernens rapport över totalresultatet 
för jämförelseperioderna har omräknats enligt samma 
principer. Resultatet för Satmission och WSI har 
exkluderats från de individuella raderna i den konsoliderade 
resultaträkningen och istället redovisas nettoresultatet 
som ”Periodens resultat avvecklade verksamheter”, vilket 
i sin helhet är hänförligt till moderbolagets ägare. I den 
konsoliderade kassaflödesanalysen inkluderar en fullständig 
kassaflödesanalys för kvartalets verksamhet och totalt 
kassaflöde för avvecklad verksamhet. Balansräkningar 
från tidigare år får enligt IFRS inte omräknas och är därför 
oförändrade. 

Not 5 Avvecklad verksamhet

2020 2019 2020 2019 2019

 TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår
Nettoomsättning 6 087 6 533 24 674 37 898 49 545

6 087 6 533 24 674 37 898 49 545

Råvaror och förnödenheter -1 838 -2 589 -6 879 -12 846 -16 953
Övriga externa kostnader -1 769 -2 553 -4 854 -6 547 -8 610
Personalkostnader -3 392 -4 517 -14 531 -16 149 -22 422
Avskrivningar - -283 -400 -896 -1 208
Övriga rörelseintäkter/kostnader -339 143 389 288 390
Rörelseresultat (EBIT) -1 251 -3 266 -1 601 1 748 742

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 52 114 132 68
Räntekostnader och liknande resultatposter -52 15 -189 -230 -234
Finansnetto -42 67 -75 -98 -166

Resultat före skatt (EBT) -1 293 -3 199 -1 676 1 650 576

Skatt på årets resultat - - - - -13
Periodens resultat -1 293 -3 199 -1 676 1 650 563

Reaförlust -8 819 - -20 481 - -
Periodens resultat, avvecklade verksamheter -10 112 -3 199 -22 157 1 650 563
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 TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar - 2 046 1 871
Byggnader & ombyggnation på annans fastighet - 138 108
Maskiner, verktyg och inventarier - 898 981
Andra långfristiga tillgångar - 28 28
Summa anläggningstillgångar - 3 110 2 988

Omsättningstillgångar
Varulager - 3 532 3 458
Kortfristiga fordringar - 12 578 10 981
Likvida medel - 2 922 5 345
Summa omsättningstillgångar - 19 032 19 784

SUMMA TILLGÅNGAR - 22 142 22 772

Avsättningar - 2 125 2 125
Checkräkningskredit - 471 2 000
Kortfristiga skulder - 8 195 8 905
SUMMA SKULDER - 10 791 13 030

2020 2019 2020 2019 2019

 TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 618 -3 793 -31 -645 439
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -933 -209 -398
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49 47 -550 -2 409 -2 051
Periodens kassaflöde -3 667 -3 746 -1 514 -3 263 -2 010



Erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ)  

Beskrivning av Allgon

47

Allgon AB | Kvartalsrapport Januari - September 202024

Granskning av revisorer
Kvartalsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt över 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolag och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.

Anders Björkman
Styrelseordförande

Ingalill Östman
Styrelseledamot

Anna Stålenbring
Styrelseledamot

Björn Lindblom
Styrelseledamot

Per Nordlander
Styrelseledamot

Johan Hårdén
Koncernchef & VD

Denna information är sådan som Allgon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående VDs försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08:30.

• Bokslutskommuniké 2020, 25 februari 2021
• Delårsrapport första kvartalet, 10 maj 2021
• Delårsrapport andra kvartalet, 26 augusti 2021
• Delårsrapport tredje kvartalet, 9 november 2021
• Bokslutskommuniké 2021, 21 februari 2022

Kommande rapporttillfällen
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Allgon är en världsledande aktör inom industriell 
radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar och levererar 
lösningar inom industriell radiostyrning till kunder 
runt om i världen. Allgon har en lång historia av att 
arbeta med trådlös kommunikation. Det senaste 
åren har verksamheten fokuserats mot industriell 
radiostyrning där vi nu är en av de fem största aktörerna 
globalt. Industriell radiostyrning har en mängd olika 
tillämpningsområden i såväl industrin som i bygg- och 

transportsektorn. Våra lösningar har ofta en central 
och affärskritisk roll i våra kunders produktion och 
för deras medarbetares säkerhet. Världsmarknaden för 
industriell radiostyrning drivs av en stark efterfrågan 
inom samtliga segment. Radiostyrda system står för 
merparten av Allgons omsättning genom våra helägda 
dotterbolag Tele Radio och Åkerströms. Allgon investerar 
även i ny angränsande teknologi inom affärsområdet 
Connectivity. Allgon har cirka 350 anställda i 18 länder.

5 353 88%18
Topp 5 globalt inom 

industriell radiostyrning
Anställda i  

koncernen totalt 
per 30 september

Affärsområdet radio-
styrnings andel av koncernens 

omsättning YTD

Länder med 
verksamhet

Allgon AB | Kronborgsgränd 7 | 164 46  Kista
https://allgon.se

Johan Hårdén, CEO
Mobil 0733-85 92 19
johan.harden@allgon.se

Cecilia Ponthan, tf CFO
Mobil 0707-89 06 66
cecilia.ponthan@allgon.se

Kontaktuppgifter

Vision
Bli den globala marknadsledaren inom industriell 

radiostyrning.

Mission
Vi ska tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga 

lösningarna för industriell radiostyrning.

Affärsidé
Vi skapar en säker och användarvänlig arbetsmiljö 
för kunder inom industrin genom våra lösningar 
för industr iel l  radiost y rning. Samtidigt 
kostnadseffektiviserar vi deras produktion och logistik. 
Vi utvecklar hela tiden våra lösningar med avancerad 
teknologi för att möta kundernas ökande krav på 
certifiering, ergonomi och användarvänliga lösningar.

Strategi
Allgon har klara tillväxtmål där vår vision är att bli 
den globala marknadsledaren inom industriell radio-
styrning med en god lönsamhet. För att åstadkomma 
detta mål investerar vi i svenska och utländska bolag 
som har ett globalt fokus. Vi ger våra kunder tillgång 
till ny teknik genom att vi investerar i bolag som av-
ancerar på marknaden inom industriell radiostyr-
ning. Med hjälp av vår erfarenhet och vårt know-how 
uvecklar vi och förädlar våra bolag på ett hållbart vis.
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Beskrivningen av Allgon på sidorna 14–48 i denna erbjudandehandling har granskats av styrelsen för Allgon. 
Styrelsen anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte  fullständig, bild av 
Allgon.

Stockholm, 14 december 2020

Allgon AB (publ)
Styrelsen

Uttalande från styrelsen för Allgon
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Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation. Latour  Industries 
ägs av LatourGruppen Aktiebolag, som i sin tur ägs av Investmentaktiebolaget Latour (publ) (”Latour”), och utgör 
ett av fem rörelsedrivande helägda affärsområden. Affärsområdet Latour Industries omsatte 3 079 miljoner kronor 
2019.

Latour är ett blandat investmentbolag bestående huvudsakligen av en helägd industrirörelse samt en portfölj av 
börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio  betydande 
innehav med ett marknadsvärde om cirka 68 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter årligen cirka 
15 miljarder kronor. Latour är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1985.

Information om Latour Industries
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Generellt om beskattningen vid aktieförsäljningar
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer sina aktier i 
Allgon blir normalt föremål för kapitalvinstbeskattning. 
 Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljnings
utgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består 
av anskaffningsvärdet på aktierna och beräknas enligt 
”genom snittsmetoden”. Det innebär att omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och 
beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i 
innehavet. För noterade aktier (så som Allgonaktierna) kan 
anskaffningsvärdet, som ett alternativ, bestämmas till 
20 procent av nettoförsäljningsersättningen enligt ”schablon
metoden”.

Privatpersoner
En kapitalvinst på noterade aktier beskattas i inkomstslaget 
kapital med en skattesats om 30 procent. Enligt huvudregeln 
är 70 procent av en kapitalförlust avdragsgill mot all skatte
pliktig inkomst i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på 
 noterade aktier och andra noterade värdepapper (som skatte
mässigt behandlas på samma sätt som noterade aktier) är dock 
fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana tillgångar, på onoterade andelar i svenska aktiebolag 
och utländska juridiska personer. Om kapitalförluster är 
hänförliga till både noterade och onoterade andelar ska 
f örluster som uppstått på noterade delägarrätter dras av före 
avdragsgilla förluster på onoterade andelar. Om en kapitalför
lust på noterade aktier inte kan dras av fullt ut, får 70 procent 
av förlusten dras av från annan inkomst i inkomstslaget kapi
tal. Om ett underskott uppkommer i inkomstslaget kapital 
reduceras skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften. 
Sådan skattereduktion medges med 30 procent av underskottet 
som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av 
resterande del. Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapital
vinster på aktier vanligtvis i inkomstslaget näringsverksamhet 
med en skattesats om 21,4 procent avseende beskattningsår 
som börjar efter den 31 december 2018 men före den 1 januari 
2021.1) För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, 
se avsnittet ”Generellt om beskattningen vid aktieförsäljningar” 
ovan. En avdragsgill kapitalförlust kan endast dras av mot 
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas 
på samma sätt som aktier. Sådana kapitalförluster kan dock, 
under vissa omständigheter, även kvittas mot kapitalvinster 
på samma typ av värdepapper inom en koncern, under förut
sättning att koncernbolagen uppfyller kraven för koncernbi
drag. Kapitalförluster på aktier eller andra värdepapper som 
beskattas på samma sätt som aktier, och som inte har dragits 
av från kapitalvinster under beskattningsåret, får sparas och 
dras av mot kapitalvinster under efterföljande beskattningsår 
utan tidsbegränsningar.

Aktieägare med hemvist utanför Sverige
Aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige 
(begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet 
från fast driftställe i Sverige är vanligtvis inte föremål för 
svensk beskattning vid en försäljning av aktier. Sådana aktie
ägare kan dock bli föremål för beskattning i det land där de 
har sin skatterättsliga hemvist. Begränsat skattskyldiga 
privatpersoner beskattas dock för en kapitalvinst på försälj
ning av aktier om personen har varit bosatt eller stadigvarande 
vistats i Sverige vid något tillfälle under det kalenderår då 
försäljningen äger rum eller något av de föregående tio kalen
deråren. Denna beskattning kan begränsas genom de skatte
avtal som Sverige ingått med andra länder. Det utgår ingen 
svensk kupongskatt på kapitalvinster till följd av Erbjudandet.

Skattefrågor i Sverige

Följande är en sammanfattning av de svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. 
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information till aktie ägare som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla 
skattefrågor som kan uppkomma. Till exempel behandlas inte de särskilda regler som gäller för aktier som förvärvats genom 
ett fåmansföretag. Vidare behandlas inte de regler som gäller för skattefri kapitalvinst på så kallade näringsbetingade  andelar 
inom företagssektorn. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som innehas av handelsbolag, som utgör 
 lager aktier i en juridisk person eller som innehas via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Särskilda skatte
konsekvenser vilka inte behandlas nedan kan även uppkomma för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, 
investeringsfonder, banker, finansmäklare och andra som äger aktier för handel. Varje aktieägare rekommenderas att 
 konsultera skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, inklusive 
effekterna av utländsk skattelagstiftning, bestämmelser i  skatteavtal och andra regler som kan vara tillämpliga.

1) För räkenskapsår som påbörjas före den 1 januari 2019 är skattesatsen 22 procent och för räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 2021 är skatte
satsen 20,6 procent.
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Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för 
banker, fondkommissionärer, handlare, förvaltare och 
andra institutioner som innehar aktier för personer med 
hemvist utanför Sverige 

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig 
direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion 
där sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan 
relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag 
(de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte är 
bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste 
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig 
lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i 
eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, något 
kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, 
 telefax, epost, telex, telefon och internet) som används vid 
nationell eller internationell handel eller vid någon nationell 
börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna, och 
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med 
något sådant kommunikationsmedel i eller från de Begränsade 
Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen eller annan 
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och 
ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till de 
Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte sändas, till 
aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade Jurisdik
tionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra 
förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer 
i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra erbju
dandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade 
 dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana 
dokument eller sådan information (innefattande förvaltare, 
företrädare och ombud) bör inte distribuera eller sända dessa i 
eller till en Begränsad Jurisdiktion eller använda post, eller 
något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad 
 Jurisdiktion i samband med Erbjudandet.

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett 
brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de Begrän
sade Jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller 
erbjudandehandlingen, anmälningssedel eller andra dokument 
som rör erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på 
annat sätt kommer i besittning av sådana dokument, att 
 informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje 
mottagare av erbjudandehandlingen som är osäker på sin 
 ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera 
sin professionella rådgivare inom den relevanta jurisdiktionen.

Varken Latour Industries eller Handelsbanken accepterar 
eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person 
mot någon av dessa restriktioner.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att 
förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i  Allgon 
som omfattas av Erbjudandet.

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett 
resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de restrik
tioner som beskrivs i erbjudandehandlingen och tillhörande 
dokument kommer att vara ogiltig. Vidare kommer personer 
som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha 
gjort en giltig inlämning om en sådan person är oförmögen att 
lämna de utfästelser och garantier som anges i avsnittet ”Intyg 
avseende restriktioner” nedan och eventuella motsvarande 
utfästelser och garantier i anmälningssedeln. Accepter av 
Erbjudandet och inlämnande av aktier i Allgon som görs av en 
person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av 
någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman 
som agerar på icke diskretionär grund för en huvudman som 
ger instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, eller 
med hjälp av post eller något annat kommunikationsmedel 
inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare sig direkt eller indi
rekt, kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av 
förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som 
innehar aktier i Allgon för några personer).

Varje anmälningssedel eller annan kommunikation 
avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, 
har en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från 
de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte accepteras (och 
bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud 
eller annan mellanman).

Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i  Allgon 
kommer inte att accepteras (och bör inte att accepteras av 
någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman) 
om vederlaget för aktierna i Allgon behöver postas eller på 
annat sätt levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion 
eller om en adress inom en Begränsad Jurisdiktion tillhanda
hålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbju
dandet eller för återlämnandet av anmälningssedeln.

Var och en av Latour Industries och Handelsbanken förbe
håller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det 
påverkar aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier 
som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan 
närmare utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan 
inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka, med 
avseende på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, 
om några sådana utfästelser och garantier som lämnats av en 
aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och 
som ett resultat därav Latour Industries (av någon anledning) 
fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, 
förkasta en sådan inlämning.

Erbjudanderestriktioner
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Intyg avseende restriktioner
Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en veder
börligt undertecknad anmälningssedel till Handelsbanken 
intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förval
tare, företrädare, ombud eller annan mellanman som lämnar in 
anmälningssedeln på uppdrag av innehavaren, att denne:

 ● inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en 
Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för mottagandet av 
erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller något annat 
dokument eller information rörande Erbjudandet, och inte 
har postat, sänt eller på annat sätt distribuerat något 
sådant dokument eller information i eller till en Begränsad 
Jurisdiktion;

 ● inte direkt eller indirekt, har använt post eller något annat 
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, 
epost, telex och telefon) som används vid nationell eller 
internationell handel eller vid börserna eller handelsplatserna 
i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet; 

 ● inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en 
Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för accepterandet av 
villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet 
av anmälningssedeln eller vid tidpunkten för avlämnandet 
av instruktioner att acceptera Erbjudandet (vare sig munt
ligt eller skriftligt); och

 ● om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, 
ombud eller i egenskap av annan mellanman, antingen (i) 
har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med 
avseende på de aktier som omfattas av anmälningssedeln 
eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har 
godkänt att denne gör ovan nämnda utfästelser och inte 
befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en 
Begränsad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren 
instruerade sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan 
mellanman att acceptera Erbjudandet å hans eller hennes 
vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, ombud eller 
annan mellanman behandlar accepten inom ramen för sin 
normala ställning som mellanman. 
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Erbjudandet som beskrivs i erbjudandehandlingen avser 
 emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat 
enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande 
och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som 
gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 
14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdate
rad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig 
utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande 
och förfaranderegler som följer av svensk lag,  innefattande 
rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, 
meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfa
rande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbe
talning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan 
skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende 
offentliga uppköpserbjudanden i USA.  Inne havare av aktier i 
Allgon som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktie ägare”) 
uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbju
dandet.

Bolagets finansiella rapporter, och all finansiell informa
tion som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till 
Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med 
IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller 
finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars 
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikan
ska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudan
det lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som 
till övriga aktieägare i Bolaget, till vilka ett erbjudande görs. 
Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, 
dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är 
jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument 
tillhanda hålls till Bolagets övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till 
Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk 
värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen 
därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för ameri
kansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tilläm
pas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra 
 skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare 
bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor 
och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av 
valutakursförändringar. 

Det kan vara svårt för Bolagets aktieägare att genomdriva 
sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha 
enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslag
stiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget och 
Latour Industries är belägna utanför USA och vissa eller 
 samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelse
ledamöter är bosatta i andra länder än USA. Bolagets aktie
ägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Bolaget eller 
Latour Industries eller deras ledande befattningshavare eller 

styrelseledamöter i en ickeamerikansk domstol för överträdel
ser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det 
vara svårt att få Bolaget, Latour Industries och/eller deras 
närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en 
dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar 
eller regler kan Latour Industries och dess närstående eller 
mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för 
Latour Industries eller, om tillämpligt, dess närstående) från 
tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbju
dandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier 
i Bolaget utanför USA, eller andra värdepapper som kan 
konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av 
sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna 
marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner 
till förhandlat pris, och information om sådana förvärv 
kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på 
andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera ameri
kanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan 
Latour Industries finansiella rådgivare också komma att delta i 
normal handel avseende värdepapper i Bolaget, vilket kan 
inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana 
värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer 
tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer 
att offentliggöras, på svenska och genom en ickebindande 
engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, 
via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning 
sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller 
amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudan
det av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en 
skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomst
skattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga 
och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare 
uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare 
angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera 
Erbjudandet. Varken Latour Industries eller dess närstående 
och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattnings
havare, anställda eller ombud eller annan företrädare i 
samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skatte
mässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en 
följd av att acceptera detta Erbjudande.

Vare sig U.S. Securities and Exchange Commission eller 
någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller 
 tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat detta Erbjudande, 
kommenterat huruvida erbjudandet är rättvist eller fördel
aktigt, bedömt riktigheten eller lämpligheten av denna 
 erbjudandehandling, eller uttalat sig huruvida innehållet i 
denna erbjudandehandling är korrekt eller fullständigt. Alla 
påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Erbjudanderestriktioner – USA
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Latour Industries AB
Box 336
J A Wettergrens Gata 7
401 25 Göteborg
Sverige

LEGAL RÅDGIVARE TILL LATOUR INDUSTRIES AB
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2 
103 90 Stockholm 
Sverige

EMISSIONSINSTITUT 
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Handelsbanken Capital Markets
Offerings & Issue Services HCOO
106 70 Stockholm
Sverige

Allgon AB (publ)
Kronborgsgränd 7
164 46 Kista
Sverige 

Kontaktuppgifter
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Box 336, J A Wettergrens Gata 7

401 25 Göteborg, Sverige


