ÅRSREDOVISNING
2006 09 18 – 2007 12 31
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Aktieägarinformation

Verksamhetsåret i korthet

Årsstämman 12 juni 2008
Årsstämma 2008 hålls den 12 juni 2008 kl 17.00 hos
advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30 – 32, Stockholm.
För eventuella frågor inför årsstämman står styrelsens
ordförande Björn C Andersson till tjänst och nås via e-mail,
bjorn.c.andersson@comhem.se eller telefon 070-5861021.

• Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 		
7,8 MSEK.

Deltagande
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara
införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 5 juni 2008
och gärna senast onsdagen den 4 juni 2008 kl. 16.00 ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget.

• NAXS ingick i juni ett åtagande till den svenska fonden
Valedo Partners Fund I AB (tidigare CreVal) om 60 MSEK.

Anmälan
Anmälan om deltagande kan ske; antingen skriftligen till
Advokatfirman Delphi, Att: Annika Labbate, BOX 1432, 111 84
Stockholm eller per telefax, 08-20 18 84 eller via e-post
annika.labbate@delphi.se med angivande av fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde.

• NAXS ingick i december ett åtagande till fonden Apax Europe
VII om 15 MEUR (ca 142 MSEK).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i
den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 5 juni 2008, då
sådan införing skall vara verkställd.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 18/9 2006 – 31/12 2007.
Ekonomisk information 2008
Årsstämma: 12 juni
Delårsrapport (6 månader): 14 augusti
Delårsrapport (9 månader): 6 november

2

• Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick
till 39,21 SEK varav 36,26 SEK per aktie motsvarar
värdet av likvida medel.

• NAXS ingick i augusti ett åtagande till den finländska
fonden Intera Fund I Ky om 7 MEUR (ca 66 MSEK).

Händelser efter periodens utgång
• Den 3 mars ingick NAXS ett åtagande till FSN Capital III
om att investera 10 MEUR.
• NAXS ingick i april ett åtagande till Nordic Capital Fund VII
om att investera 20 MEUR.
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NAXS – en unik möjlighet inom
Nordisk private equity
NAXS startade sin verksamhet 2007 och är ett bolag som
investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. NAXS
modell med en noterad fond-i-fond gör den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare
än tidigare. NAXS har en investeringsstrategi som genererar
en diversifierad portfölj av andelar i buyout-fonder. Drygt ett
år efter att NAXS genomförde en nyemission på SEK 600 miljoner och noterade sin aktie på First North har NAXS allokerat
så gott som hela kapitalet.
För NAXS del innebär det att runt 93 procent av det tillgängliga
kapitalet på SEK 589 miljoner har bundits upp till fem olika
buyout-fonder. Dessa fonder gör sedan i sin tur investeringar i
huvudsakligen Nordiska bolag och de begär då in kapital från
sina investerare varav NAXS är en. De flesta av de fonder dit
NAXS allokerat kapital har också börjat sysselsätta kapitalet
och i början på maj 2008 hade cirka 13 procent av NAXS kapital
tagits i anspråk för investeringar i portföljbolag.
Det återstående kapitalet förvaltas under tiden i säkra
räntepapper i väntan på att fonderna som ingår i NAXS
portfölj ropar av kapital för sina kommande investeringar.
Hittills har ränteintäkter på detta kapital väl täckt NAXS
löpande kostnader för administration och börsnotering.
När alla de fonder där NAXS deltar är fullt investerade så
kommer också NAXS i stort sett att ha satt allt sitt kapital i
arbete i olika bolag via de fonder dit man allokerat kapital.
Efter att under sitt första år ha fullföljt sin strategi att investera
i en fondportfölj som är koncentrerad på buyout-investeringar
i Norden med fonder av olika storlekar, med olika förvaltare
och olika årgångar så har NAXS nu trätt in i en ny fas. Kapital
betalas ut till fonderna för investeringar men fonderna utvärderas
också fortlöpande på basis av gjorda investeringar och hur
dessa vårdas och utvecklas.
Ett fristående rådgivningsbolag, NAXS Nordic Access Advisors
AB, tar fram, bereder och föreslår investeringsmöjligheter.
Investerings- och finansieringsbesluten ligger dock helt hos
NAXS med dotterbolag. Rådgivningsbolaget sköter även

den fortlöpande kontakten med, och uppföljningen och
utvärderingen av, de förvaltare som NAXS har allokerat
kapital till.
Även om de allokeringar som NAXS gjort till olika fonder
genomförts under ett tidsspann på runt ett år så blir spridningen
i årgångar på investeringar ändå betydande på grund av att
NAXS dels kom in i fonderna på olika stadier i deras kapitalanskaffningsarbete och att de dessutom är olika snabba med
att börja investera. På så vis räknar NAXS med att det kapital
man utfäst till de fem fonderna också investeras i en relativt
jämn takt under några år med start från sommaren 2007.
Genom att investeringarna på så vis delvis är utspridda över
tiden minskar de konjunkturella riskerna. På samma sätt minskar risken genom att NAXS har investerat i nordiska fonder
med inriktning på såväl större som mindre affärer vilket är helt
i linje med den från början fastlagda investeringsstrategin.
I och med att NAXS nu allokerat sitt nuvarande kapital till
fonder som också kommit igång med att göra investeringar i
portföljbolag så går bolaget också in i ett nytt skede. Nyheter
om fondernas olika investeringar och så småningom exits blir
allt fler. Samtidigt kommer andelen av NAXS substans som
härrör från gjorda investeringar i fonderna att stadigt öka
parallellt med att andelen likvida medel minskar.
NAXS kommer att rapporterar sitt substansvärde varje
kvartal. Det bygger på rapporter från fonderna som beräknar
det aktuella värdet på gjorda investeringar enligt godkända
värderingsprinciper. NAXS redovisar sedan det sammanlagda
värdet av investeringarna i fonderna och de likvida medlen. En
ökande andel fondinvesteringar i substansvärdet gör att såväl
karaktären ändras som att volatiliteten i detta kommer att öka.
När fonderna så småningom också börjar genomföra exits så
uppstår ett återflöde av kapital från fonden till NAXS. Detta
kan sedan användas för nya fondinvesteringar eller delas
ut till aktieägarna.

•
•
•
•
•

Andel allokerat kapital 93% (slutet av maj)
Andel kapital som dragits av fonderna: 13% (slutet av maj)
Kapital allokerat till fem fonder
Allokeringar på mellan €6,3 och €20 miljoner
Resultat före skatt för 2007 7,8 MSEK
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VD, ordförande och rådgivare har ordet
Hur har året som gått varit för NAXS?
Björn C. Andersson: Året har varit mycket bra. Vi hade som
målsättning att inom 18 månader placera våra tillgångar i en
mix av Nordiska buyout-fonder. Det är glädjande att konstatera
att vi på mindre än 12 månader nådde dit. Idag är vi i princip
full-investerade med engagemang i 5 fonder av mycket
hög kvalitet.
Hur har det varit att få tillgång till fonderna för at
investera. Har några varit tveksamma eftersom NAXS
är noterat?
Amaury de Poret: Vi upplever att vi har haft bra tillgång till
de fonder vi varit intresserade av och fått en bra respons från
marknaden. Visst har man ställt frågor med anledning av att vi
är noterade och en ny sorts aktör på den svenska marknaden
men när vi förklarar hur vi fungerar så förstår man att
skillnaderna mellan oss och andra investerare inte är så stora.
Hur ser marknaden ut för NAXS i år? Är det lätt
att hitta bra fonder att investera i?
Thomas Åkerman: Det är gott om fonder ute och reser kapital
eller på väg att göra det. Fler än vi hade räknat för 2008 och
2009. Detta är naturligtvis väldigt bra för NAXS.
Kan NAXS till och med komma att utnyttja möjligheten
att göra åtaganden som är upp till 30 procent större
än nettotillgångs-värdet?
Björn C. Andersson: Det kommer vi sannolikt att göra.
Den möjligheten är ju bland annat till för att kunna utnyttja
bra marknadsförhållanden och bra tillfällen. När den möjligheten
diskuteras ska man komma ihåg att det oftast tar flera år för en
fond att bli fullt investerad.
Hur har ni valt de fonder ni investerat i?
Thomas Åkerman: För fonder som har lite längre historik att
visa upp så vill vi att de ska vara bland de bästa baserat på deras
track record. Mindre och nyare fonder skall ha ett erfaret
team med bra historik och en investeringsstrategi med goda
förutsättningar att ge mycket bra avkastning.
Hur många har ni tittat på?
Amaury de Poret: Vi har alltid bevakning på omkring 30
fonder. Det finns givetvis många etablerade fonder med bra
historik men vi tittar också noga på flera nya aktörer som kan
vara intressanta. Ofta handlar det om nya firmor som startats
av team med lång erfarenhet i branschen. Valedo och Intera är
exempel på det.
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Blir det nyemission nu när ni är fullinvesterade?
Jeff Bork: Givetvis är det först när vi är fullinvesterade som
en nyemission över huvud taget kan komma ifråga men det
handlar framför allt om när tiden är mogen och marknaden är
stabil. Dessutom kan vi investera upp till 130 procent av NAXS
nettotillgångsvärde, och där är vi inte ännu.
Varför har aktien en substansrabatt?
Jeff Bork: Ambitionen är förstås att aktien handlas med en
premie och att vi nu handlas med en rabatt beror troligen på
att vi är ett nytt investeringsverktyg och att marknaden är lite
osäkra på vad vi erbjuder. Börsen har också varit rätt skakig
sedan NAXS introducerades. Nu är vi också fullt investerade
och i våra fonder ökar investeringsaktiviteten. Redan idag bygger
vi på 16 underliggande bolag och kommunikationen kring vår
fondportfölj kommer at bli aktivare. Vi är övertygade om att
substansrabatten är omotiverad och kommer att
försvinna så småningom.
Varför är ni fortfarande kvar på First North?
Jeff Bork: Att vara noterad där innebär relativt låga
kostnader. Vi kommer dock med tiden att flytta till börsen.
När börjar återflödet från investeringarna?
Jeff Bork: Det är förstås mycket svårt att säga. Till att börja
med ska man komma ihåg att private equity handlar om
långsiktiga investeringar men det mest troliga är nog att vi
kommer att se de första försäljningarna av portföljbolag i
våra underliggande fonder om 3–4 år. När det händer flyter
kapital tillbaka in i NAXS. Men rätt snart kan våra aktieägare
börja följa värdeutvecklingen av fondernas investeringar.
Varje kvartal kommer vi att uppdatera nettotillgångsvärdet!
Hur ser ni på PR-marknaden just nu?
Thomas Åkerman: Vi har ett bra läge nu. Våra underliggande
fonder investerar framför allt under 2008 och framåt. Våra
fonder gjorde ett flertal förvärv under första halvåret. Mycket
indikerar också att prisnivåerna kommit ner en aning vilket
gynnar oss då våra fonder nu håller på att investera.
Hur har det gått att följa den fastslagna
investeringsstrategin?
Jeff Bork: Det har gått över förväntan tycker jag när det gäller
den geografiska spridningen och exponeringen mot olika
storlekssegment. Vi har skapat den portföljsammansättning
vi har beskrivit som vårt mål.
Hur bevakar ni och följer upp de gjorda
investeringarna?
Amaury de Poret: Vi rådgivare bevakar hela tiden fondförvaltarna för att säkerställa att de följer den strategi de utlovat.
Vi har också frekventa möten med förvaltare för att diskutera
läget för deras investeringar, vilka investeringsmöjligheter
som finns samt potentiella möjligheter att investera direkt i
portföljbolag tillsammans med fonderna. Vi lägger stor vikt
vid den här uppföljningen och kontakten. Vi följer också noga
utvecklingen i de branscher och bolag som de underliggande
fonderna investerat i.

Från vänster; Jeff Bork, verkställande direktör NAXS AB (publ), Björn C. Andersson, styrelseordförande NAXS AB (publ), Amaury de Poret, partner NAXS Nordic Access
Advisors AB (fristående investeringsrådgivaren till NAXS), Thomas Åkerman, partner NAXS Nordic Access Advisors AB

Marknaden – fortsatt tillväxt och
turbulens skapar möjligheter
Trots den globala turbulensen på kreditmarknaderna som
resulterat i att tillgången på krediter blivit snävare så fortsätter
private equity att frodas och utvecklas. Den stramare tillgången
på lån har framför allt slagit mot den del av private equity som
gör större buyout-affärer, så kallade megadeals, på tio miljarder
kronor eller mer. Mindre och medelstora affärer och den
nordiska marknaden i synnerhet har klarat sig relativt bättre.
Intresset för private equity har inte falnat trots turbulensen
och 2007 blev ett nytt rekordår för hur mycket pengar som
restes till nya fonder. Enligt Private Equity Intelligence drog
nya private equity-fonder till sig USD 518 miljarder förra året
vilket var ett snäpp bättre än 2006 som stannade på USD 516
miljarder. Runt USD 210 miljarder gällde buyout-fonder 2007.
Intresset höll också i sig in på 2008 då det under första kvartalet restes fonder för USD 163,5 miljarder, en siffra som bara
överträffas av det andra kvartalet 2007 som var det bästa kvartalet någonsin. För helåret tror Private Equity Intelligence att det
kommer att resas fonder för mellan USD 500 och 600 miljarder.
I senaste enkäten från Private Equity Intelligence i slutet av
2007, efter att kreditkrisen slagit till, så uppgav 52 procent av

tillfrågande investerare att de skulle öka sin exponering mot
private equity. Resten sade att de skulle ligga kvar oförändrat
och ingen skulle minska.
Norden fortsatt starkt
Intresset från investerare förblir alltså robust och även om de
allra största affärerna lyst med sin frånvaro så steg buyoutinvesteringarna i svenska företag till ca 22 miljarder 2007
från 16,2 miljarder året innan, enligt statistik från Svenska
Riskkapital-föreningen. Siffror från Candover och Incisive
Media visar också att Norden var en av få regioner i Europa
att faktiskt öka aktiviteten på buyout-marknaden under det
första kvartalet 2008.
Att den nordiska marknaden klarar sig relativt bra beror
bland annat på att de nordiska bankerna gått mer eller mindre
helskinnade ur kreditkrisen samtidigt som relationerna med
buyout-firmor baserade i Norden är goda. Nordiska banker har
i stort sett aldrig förlorat pengar i samband med buyout-affärer
i Norden som letts av regionala aktörer.
Norden och Sverige, som står för över hälften av den nordiska
private equity-marknaden, har också ett mycket tydligt facit
över tidigare investeringar. De nordiska marknaderna ligger i
topp när det gäller att leverera avkastning till investerarna och
det gäller i synnerhet för buyouts (se också diagram nedan).
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Bra investeringsmöjligheter
Några större svårigheter med att finansiera mellanstora affärer
som utgör ryggraden i den nordiska buyout-marknaden har
heller ännu inte uppträtt. I Norden liksom på andra håll har
dock en större försiktighet märkts av vilket lett till lite lägre
priser mätt som vinstmultiplar och något lägre lånefinansiering
av förvärv. Samtidigt kan tiden för att slutföra en transaktion
öka på grund av skillnader i den förväntade prisbilden mellan
säljare och köpare och osäkerhet som uppstår på grund av den
oroliga kreditmarknaden.

Hela branschen ligger också stadigt på kurs mot ökad öppenhet,
transparens och informationsspridning. I Storbritannien tog
branschen fram Walker-rapporten med riktlinjer för informationsgivning och i Sverige publicerar Svenska Riskkapitalföreningen
också riktlinjer för sina medlemmars öppenhet och information.
Branschens snabba tillväxt och faktiska storlek, högre krav
från vissa investerare som till exempel pensionsfonder och
ökad konkurrens är några faktorer som ligger bakom.

Jämförelse av buyout-fonders NET IRR

Några tecken på att tillgången på intressanta investeringsmöjligheter skulle vara på väg nedåt har inte märkts utan tvärt
om indikerar en fortsatt omstrukturering av vissa branscher
och många generationsskiften i familjeägda företag runt om i
norden, att det så kallade deal flow kommer fortsätta
att vara starkt.
De här omständigheterna pekar också mot att de närmsta åren
kan vara riktigt gynnsamma för att göra investeringar vilket
också sammanfaller med att de fonder dit NAXS allokerat
kapital går in i sin investeringsfas på allvar. I maj annonserade
också Nordic Capital VII en av de större transaktionerna hittills
under året även globalt sett i och med köpet av en division från
läkemedelsbolaget Bristol Myers för omkring
USD 4,1 miljarder.
Tillströmningen av kapital till private equity i kombination
med svaga börskurser sätter också fart på intresset för att köpa
ut noterade bolag från börsen. Ett antal sådana affärer gjordes
i Norden i början av 2008 och de flesta bedömare räknar med
en fortsatt hög aktivitet på det området under 2008.
Breddning i verksamheten
Bland private equity i norden och övriga Europa märks också
en fortsatt breddning bland vissa större aktörer in på fler typer
av fonder med private equity inriktning. Dit hör fastighetsfonder,
infrastrukturfonder och fonder som investerar i skuldebrev
från företag som befinner sig i svårigheter eller direkt i företagen
själva. Den här utvecklingen av private equity är ytterligare ett
tecken på att branschen snabbt mognar.
Trots den explosiva tillväxten i branschen det senaste årtiondet
så tror de flesta på en fortsatta snabb utveckling. Private Equity
Intelligence spår att private equity kan mer än fördubblas de
närmaste fem åren. Idag utgör private equity blott 3 procent
av det globala börsvärdet vilket indikerar ett stort utrymme
för tillväxt. Även på en utvecklad marknad som den svenska så
utgör kapitalet tillgängligt för riskkapitalfonderna endast runt
8 procent av börsvärdet.

Source: Thomson Financials, 1996 -06-30 till 2006-06-30

Mål och strategi
Nedan visas de övergripande investeringskriterierna för
Bolagets investeringsverksamhet.
FONDTYP
NAXS Nordic
Private equity-fonder med
buyout-inriktning
som förvaltas av
Access
Buyout
etablerade och erkända förvaltare.
En
mindre
andel av Bolagets
Fund AB
tillgångar kan dock investeras i nyetablerade fondoch förvaltningskonstellationer med buyout-inriktning.
100 %
INSTRUMENT
NAXSmed
Nordic
NAXS Nordic
Aktier eller andra värdepapper
delägarrätt.
Access
Access
Bolagets tillgångar skall dock
inteBuyout
investeras i rena skuldinASsåsom konvertibla skuldebrev
Advisors AB
strument eller olika mellanformer
och mezzanine-instrument.
Geografisk inriktning
Investeringar
Investeringar
Investeringar
Fonder
som har Norden (Danmark,
Finland, Norge och
Sverige)
i fondandelar
i fondandelar
i fondandelar
eller
åtminstone ett av de nordiska
länderna som investeringsfokus, eller som har en förvaltningsgrupp dedikerad till Norden.

1) Gäller Bolagets målportfölj på längre sikt efter den initiala investeringsperioden om 18 månader.
2) Avsikten är att avkastningen skall förbättras genom att från tid till annan en relativt sett högre andel av NAXS förvaltade kapital kan hållas investerad
då underliggande private equity-fonder sällan utnyttjar 100 procent av åtagandet. Åtaganden får dock aldrig göras till ett belopp som överstiger NAXS
investeringsbara medel vilka (i) täcks genom en bankgaranti, (ii) finns omedelbart tillgängliga inom koncernen, eller (iii) skäligen kan förväntas
realiseras från andra investeringar i tid för investering.

6

Investeringsstorlek
Typiskt 50-300 miljoner kronor beroende på respektive fonds
storlek, Bolagets tillgängliga medel för investeringar och
antalet fondinnehav i portföljen.
ANTAL FONDINVESTERINGAR 1
Åtaganden gjorda till 7-10 olika fondförvaltares fonder och
över tiden av olika årgångar.
ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR 2
Åtaganden och/eller investeringar får inte göras så att
exponeringen mot koncernens nettotillgångsvärde (NAV)
vid investeringstidpunkten överstiger:
• 130 procent för åtaganden mot och/eller investeringar
i underliggande fonder
• 40 procent till fonder med samma förvaltare
• 20 procent för saminvesteringar.
Med nettotillgångsvärde (NAV) menas nettovärdet av koncernens
samtliga fondtillgångar och nettokassa med avdrag för latent skatt.

Organisation och legal struktur
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) är koncernens
moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget
består koncernen av det rörelsedrivande norska dotterbolaget
NAXS Nordic Access Buyout AS, med säte i Oslo. Dotterbolaget
fungerar som holdingbolag för fondinvesteringarna.
Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är noterat
på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti 2006.
NAXS Nordic Access Fund AB har ingått ett förvaltningsavtal
med NAXS Nordic Access Advisors AB som förvaltar bolagets
investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod
om fem år från och med den 14 mars 2007.

Legal Struktur
NAXS Nordic
Access Buyout
Fund AB
100 %

NAXS Nordic
Access Buyout
AS

Investeringar
i fondandelar

Investeringar
i fondandelar

NAXS Nordic
Access
Advisors AB

Investeringar
i fondandelar

Fondportföljen
APAX Europe VII LP
Segment fokus: stora transaktioner; Apax Europe VII förväntas
investera inom fr.a.: Tech & Telecom, Retail & Consumer,
Media, Healthcare och Financial & Business Services.
Geografisk fokus: pan-europeiskt
NAXS’ åtagande: EUR 15 miljoner
Hemsida: www.apax.com
Apax Europe VII är den senaste paneuropeiska fond att etableras av Apax Partners Worldwide LLP, en av de större och mest
väletablerade riskkapitalaktörerna i världen.
Apax har sedan 2003 kontor i Stockholm, och fonder till vilka
agerar rådgivare har genomfört en rad transaktioner i Norden,
däribland Mölnlycke Healthcare, TDC och Capio.
Bland de investeringar som redan gjorts av Apax Europe VII
återfinns Plantasjen, nordens ledande trädgårdskedja.
Intera Fund I Ky
Segment fokus: mindre företag som typiskt omsätter
EUR 10 – 100 miljoner
Geografiskt fokus: Finland
Fondens stängning: november 2007
NAXS’ åtagande: EUR 7 miljoner
Hemsida: www.interapartners.fi
Intera är en nyetablerad finländsk riskkapitalfond vars
huvudsakliga fokus är bolag som ännu inte uppnått sin fulla
potential och med förutsättningar att bli ledande I sin bransch.
Interas tre grundare har erfarenhet av riskkapitalverksamhet
från Capman, Industri Kapital och CVC, liksom erfarenhet från
såväl industriell verksamhet som corporate finance.
Investerare i fonden är framför allt ett antal större nordiska
finansiella institutioner (såsom exempelvis Kommunernas och
Pensionsförsäkring i Finland och Argentum Fondsinvesteringar i Norge).
Valedo Partners Fund I AB
Segment fokus: mindre företag som typiskt omsätter mellan
SEK 100 – 500 miljoner
Geografiskt fokus: huvudsakligen Sverige
Fondens stängning: september 2007
NAXS’ åtagande: SEK 60 miljoner
Hemsida: www.valedopartners.com
Valedo är en tillväxtorienterad svensk riskkapitalfond med ett
industriellt fokus. Fonden är inriktad på investeringar i väletablerade och lönsamma företag med starka marknadspositioner
inom sina segment och med potential att utveckla verksamheten
väsentligt. Valedo investerar i företag där de aktivt kan bidra
till en snabbare utveckling av verksamheten.
Fonden etablerades hösten 2006 av Per Forsberg och Nils
Forsberg, båda med en bakgrund från EQT.
Investerare i Valedo är framför allt ett antal finansiella institutioner (exempelvis 3e AP-fonden och 6e AP-fonden).
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Åtaganden under 2008
FSN Capital III LP
Segment fokus: medelstora transaktioner
Geografisk fokus: Norge och Norden
NAXS’ åtagande: EUR 10 miljoner
Hemsida: www.fsncapital.no
FSN Capital III är den tredje fonden att etableras av FSN
Capital för att fortsätta den framgångsrika strategin att
investera i medelstora företag i Norge och övriga Norden.
FSN Capital har ett investerings team på sammanlagt 12 personer

och kontor i Oslo och Stockholm.
I de två tidigare fonderna förvaltar FSN Capital ca
EUR 200 miljoner, inom ramen för vilka FSN har gjort 8
plattformsinvesteringar och 12 tilläggsförvärv. Bland dessa
återfinns Kongsberg Automotive, Via Travel och Nautilus.
Nordic Capital Fund VII LP
NAXS’ åtagande: EUR 20 miljoner.
Segment fokus: Stora transaktioner
Geografiskt fokus: Huvudsakligen Norden.

Styrelse och ledning
STYRELSE
Björn C. Andersson, Ordförande
Björn C Andersson är ordförande för styrelsen i NAXS Nordic Acecess Buyout Fund
(publ) sedan 2007.
Björn är idag aktiv som ledamot av styrelsen i Euroben Life & Pension Ltd, Dublin
(ordförande), Nordben Life & Pension Ltd,
Guernsey (ordförande), D Carnegie & Co
AB (publ), Carnegie Investment Bank AB samt Medivir AB
(publ). Därutöver har Björn varit anställd som vice verkställande direktör i Svenska Handelsbanken 1989-2006. Under
den perioden verkade han i olika ledande befattningar inom
Investment Banking och Asset Management. De senaste åren
var han arbetande styrelseordförande i Handelsbankens Livbolag.Björn är civilekonom och har en M.Sc, från Carnegie.Mellon
University, Pittsburgh, USA samt en licentiatexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Björn är svensk medborgare.
Aktieinnehav i NAXS: 4 000

Birgitta Johansson-Hedberg, Ledamot
Birgitta Johansson-Hedberg är ledamot
av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB (publ) sedan 2007. Birgitta har
gedigen erfarenhet av exekutiva befattningar och den nordiska finanssektorn,
senast som verkställande direktör för
Svenska Lantmännen AB och dessförinnan
som verkställande direktör och koncernchef för Swedbank AB
(publ) (tidigare FöreningsSparbanken AB). Birgitta är idag
aktiv som ordförande av styrelsen i Umeå Universitet och
Vinnova samt ledamot av styrelsen i Fortum Abp, Sveaskog
AB (publ), Finansinspektionen, Rieber & Son AS, A-Banan
och Botnia-banan. Birgitta har en Fil.kand. och psykologexamen från Lunds Universitet. Birgitta är svensk medborgare.
Aktieinnehav i NAXS: 25 000

Clas Romander, Ledamot
Robin Ahlström, Ledamot
Robin Alhström är ledamot av styrelsen
i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
(publ) sedan 2007. Robin är idag aktiv
som ordförande av styrelsen i Ahlstrom Oy
och han besitter mer än 30 års erfarenhet
från finanssektorn, senast i positionen som
koncernchef för Alfred Berg/ABN AMRO
men även genom en längre tid hos Goldman Sachs i London där
han var chef för bankens investmentbankverksamhet i Norden
samt American Scandinavian Bank, New York och Scandinavian Bank i Milan, där han var verkställande direktör. Därutöver
är Robin industriell rådgivare till Altor Equity Partners. Robin
är Diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors,
Finland. Han har en M.Sc. från Stanford Business School,
Stanford, USA. Robin är finsk medborgare.
Aktieinnehav i NAXS: 7 500
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Clas Romander är ledamot av styrelsen
i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
(publ) sedan 2007. Clas är även praktiserande advokat och delägare i Delphi & Co.
Dessutom är han ledamot av styrelsen i
GIMAB Global MedITech Investment AB,
Nordic Growth Market AB och Nordic
Growth Market Holding AB (publ). Han är också medlem i
Sveriges Avokatsamfund, American Bar Association, International Bar Association och av ICC Commission on Insurance
and Financial Services, Paris. Därtill ingår han i svenska ICC:s
referensgrupp för Finans & Försäkring. Clas har en Jur.kand.
från Stockholms Universitet. Clas är svensk medborgare.
Aktieinnehav i NAXS: 10 000

LEDNING
Jeff Bork, VD
Jeff Bork är verkställande direktör i NAXS
Nordic Access BuyoutFund AB (publ)
samt ledamot av styrelsen i NAXS Nordic
Access BuyoutFund AS sedan 2007. Jeff
har lång erfarenhet av ledande befattningar
i noterade och onoterade bolag och varit
verkställande direktör och koncernchef
för Biotage AB, Allgon AB och Dynal Biotech AS, samt haft
ledande befattningar på Perstorp AB och Pharmacia Biotech
AB. Jeff är styrelseordförande i SmartTrust AB samt ledamot
av styrelsen i CMAMicrodialysis AB och Toul Medical AB. Jeff
är civilingenjör och tekn. Dr från Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm och har en MBA från IMI i Geneve.
Aktieinnehav i NAXS: 150 000

Gösta Lundgren, Finanschef
Gösta Lundgren är finanschef i NAXS
Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
sedan 2007. Gösta har sedan 1993 varit
verksam som konsult via egna företag med
tonvikt på koncernredovisning och ekonomichefsuppdrag för i huvudsak noterade
företag. Gösta är civilekonom och har en
Jur.kand. från Uppsala Universitet. Gösta är svensk medborgare.
Aktieinnehav i NAXS: 12 500

Investeringsrådgivaren
Amaury de Poret, Delägare

Thomas Åkerman, Delägare

Amaury de Poret, som är medgrundare
av NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
(publ) och delägare i NAXS Nordic Access
Advisors AB, har över åtta års erfarenhet av
private equity, både genom legal rådgivning
och ledande befattningar. Amaury arbetade
tidigare vid avdelningarna för Private
Equity och Mergers & Aquisitions på flera ledande internationella advokatbyråer (senast på White & Case LLP:s kontor i
Stockholm), och han ingick i ledningsgruppen för en private
equity fond som styrdes från Washington DC, USA och São
Paulo, Brasilien. Amaury har en LL.B. från Fribourg
Universitet, Schweiz.
Aktieinnehav i NAXS: 100 000

Thomas Åkerman, som är medgrundare
av NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
(publ) och delägare i NAXS Nordic Access
Advisors AB, har femton års erfarenhet
av investment banking och private equity.
Thomas har tidigare varit VD för AB
Novestra, en venture capital-fond noterad
på den Nordiska Börsen (Small Cap), samt dessförinnan Head
of Corporate Finance, Sweden på Alfred Berg ABN Amro och
Head of Merger & Acquisition, Sweden på Enskilda Securities. Thomas har omfattande erfarenhet av rådgivning till och
förhandling med de flesta ledande private equity-fonderna i
Norden. Thomas har en B.Sc. (nationalekonomi och matematik) från Stockholms Universitet respektive Lunds Universitet.
Aktieinnehav i NAXS: 100 000

Per Rinder, Styrelseordförande
Per Rinder är ordförande i styrelsen
för NAXS Nordic Access Advisors AB.
Per Rinder är chef för affärsområdet AP
Fondinvesteringar hos Sjätte AP-fonden
sedan 2002. Därutöver är han ledamot av
styrelsen i bl.a. Accent Equity Partners AB,
Fyrfond AB och NE Advisory AB. Per har
en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är hovrättsfiskal
vid Svea hovrätt.
Aktieinnehav i NAXS: 1 000

Revisorer
Björn Fernström (Täby, född 1950)
Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

av samtliga 5 000 aktier som var utfärdade före nyemissionen.
Antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 15 000 000 stycken.

NAXS-aktien noterades på Stockholmsbörsens First North
den 14 maj 2007. Handel sker under beteckning NAXS och
en börspost består av 200 aktier. Kursen vid noteringstillfället
uppgick till 40 kronor.

Den genomsnittliga dagsomsättningen i aktien uppgick till
29 000 aktier motsvarande cirka 1 miljon kronor.
Vid periodens slut, 2007-12-31, var börskursen för NAXS aktie
32 kronor och det synliga substansvärdet 39,21 kronor per
aktie. Börsvärdet uppgick till 480 MSEK. Antalet aktieägare
uppgick till 782.

Genom det publika erbjudandet och påföljande nyemission i
april 2007 tillfördes bolaget 578 455 947 kronor efter transaktionskostnader om 21 544 053 kronor. Samtidigt med nyemissionen genomfördes en inlösen om totalt 500 000 kronor

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Kvotvärde
SEK

Transaktion

År

Bolagets bildande

2006

100,00

Split 2000:1

2007

Nyemission *

2007

Aktieinlösen**

2007

Förändring
av antalet
aktier

Totalt antal
aktier

0,05

9 995 000

10 000 000

-

500 000

0,05

15 000 000

25 000 000

750 000

1 250 000

0,05

-10 000 000

15 000 000

-500 000

750 000

STÖRSTA AKTIEÄGARE DEN 31 DECEMBER 2007 ENLIGT VPC
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A n ta l
5 160
1 485
8 872
15 0 0 0

400
000
900
000

Antal,
procent
34,40
9,90
55,70
1 0 0 ,0 0

500 000

Totalt aktiekapital, kr

5 000

*Nyemission efter publikt erbjudande att teckna aktier

Q V T Fun d LP
J u liu s B a e r
Övriga 1)

kr

5 000

** I samband med det publika erbjudandet att teckna aktier

Ä ga re

Förändring av
aktiekapitalet,

500 000

Förvaltningsberättelse
Koncernen
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett
nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även
erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.
Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och
diversifierad fondportfölj.
NAXS Nordic Access Advisors AB har kontrakterats som
rådgivare åt Bolaget i investerings- och förvaltningsfrågor.
Verksamheten inleddes den 17 april 2007 och bolaget är listat
på Stockholmsbörsens First North lista sedan 14 maj 2007.
Bolagets första räkenskapsår omfattar perioden 18 september
2006 till 31 december 2007.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet uppgick till 346 794. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till 7 672 TSEK. I april 2007 avslutades
ett erbjudande att teckna aktier vilket tillförde bolaget 578 456
TSEK efter emissionskostnader. Teckningskursen uppgick till
40 SEK per aktie. Samtidigt med nyemissionen genomfördes
en aktieinlösen om 500 TSEK.
Finansiering sker för närvarande med eget kapital. Eget kapital
uppgick vid periodens utgång till 588 114 TSEK vilket motsvarade
39,21 SEK per aktie och en soliditet om 99,8 procent.
Likvida medel uppgick på balansdagen till 343 900 TSEK och
kortfristiga räntebärande placeringar till 200 000 TSEK, vilket
tillsammans motsvarar 36,26 SEK per aktie.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) är koncernens
moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget
består koncernen av det rörelsedrivande norska dotterbolaget
fungerar som holdingbolag för fondinvesteringarna.
RESULTAT
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -7 227 TSEK för verksamhetsåret.
Rörelsens kostnader 7 227 TSEK utgörs främst av personalkostnader 1 459 TSEK och av arvode till investeringsrådgivaren
3 816 TSEK. Kostnadsutvecklingen är enligt plan.
Finansiella poster
Finansiella poster uppgick till 15 070 TSEK för verksamhetsåret.
Ränteintäkterna uppgick till 14 841 TSEK och valutakursvinster
till 229TSEK.
Skatt och resultat efter skatt
Koncernens resultat före skatt uppgick till 7 843 TSEK för
verksamhetsåret. Skatten som utgörs av en uppskjuten
skatteintäkt uppgick till 3 581 TSEK och resultatet efter skatt
uppgick till 11 424 TSEK. Skattefordran för underskott har
beaktats i moderbolaget och skattefördelen beräknas komma
att utnyttjas inom en två års period. Kostnader för emissionen
som bokförts mot eget kapital har beaktats i skattefordran
varför den effektiva skatten avviker från 28 procent av redovisat
resultat före skatt.
INVESTERINGAR
Under verksamhetsåret har 39 290 TSEK investerats i underliggande fonder. Beaktat valutakursomräkningar uppgår
investeringen per balansdagen till 40 657 TSEK.
Investeringar i inventarier uppgick till 9 TSEK.

Apax Europe VII
NAXS åtagandet till Apax Europe VII att investera i fonden
uppgår till 15 MEUR (ca 141 MSEK).
Apax Europe VII är den senaste paneuropeiska fond att etableras av Apax Partners Worldwide LLP (”Apax”). Totala åtaganden
från investerare uppgår till 11 miljarder EUR vid fondens
stängning. Apax är en av de större och mest väletablerade
riskkapital-aktörerna i världen.
Fonder till vilka Apax agerar rådgivare har genomfört en rad
transaktioner i Norden, däribland Mölnlycke Healthcare, TDC
och Capio. Bland de investeringar som redan gjorts av Apax
Europe VII återfinns Plantasjen, nordens ledande trädgårdskedja.
Apax har sedan 2003 kontor i Stockholm. För mer information
hänvisas till Apax hemsida www.apax.com.
Intera Fund I
NAXS åtagandet till Intera Fund I Ky (”Intera”) att investera i
fonden uppgår till 7 MEUR (ca 66 MSEK). Intera är en
nyetablerad finländsk riskkapitalfond vars huvudsakliga
fokus är finländska bolag med en omsättning mellan 10 till
100 MEUR. Totala åtaganden från investerare uppgår till 125
MEUR vid fondens definitiva stängning. Investerare i fonden
är framför allt ett antal större nordiska finansiella institutioner. För mer information hänvisas till Interas hemsida
www.interapartners.fi.
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Valedo Partners Fund I
NAXS åtagande till Valedo Partners Fund I AB (Valedo) att investera i fonden uppgår till 60 MSEK. Valedo är en tillväxtorienterad svensk riskkapitalfond med ett industriellt fokus och
med ett nätverk med erfarna industrialister. Valedo fokuserar
på väletablerade och lönsamma företag i Sverige och övriga
Norden som omsätter 100 – 500 MSEK med starka marknadspositioner inom sina segment och med potential att utveckla
verksamheten väsentligt. Valedo etablerades under hösten
2006. Åtaganden gjorda till fonden från investerare uppgår till
1 000 MSEK vid fondens stängning och investerare i fonden
är framför allt ett antal finansiella institutioner, exempelvis de
svenska pensions-fonderna Sjätte respektive Tredje AP-fonden.
För mer information hänvisas till Valedos hemsida
www.valedopartners.com.

Private equity-fonder med buyoutinriktning använder normalt
hög belåning för att finansiera investeringarna i sina målbolag.
I ett läge där målbolagets vinster inte utvecklas väl och där
marknadsräntorna stiger kan detta leda till försämrad och till
och med negativ avkastning för private equity-fonderna.

I och med åtagandet åtagandena till Apax Europe VII, Intera
Fund I och Valedo Partners Fund I har NAXS sammanlagt
lämnat åtaganden som uppgår till drygt 46 % av bolagets
egna kapital.

UTSIKTER FÖR 2008
Bolaget har en stark finansiell ställning. Målet är att fortsätta
växa med fokus på Norden.

Investeringsrådgivaren ansvarar för NAXS investeringsverksamhet genom Rådgivningsavtalet. Om huvudmännen eller
andra personer som Investeringsrådgivaren anställt lämnar
Investeringsrådgivaren, kan detta få negativa konsekvenser för
NAXS utveckling, resultat och finansiella ställning.
Eftersom fondinvesteringar görs via det norska dotterbolaget
och investeringsvalutan vanligtvis är i euro eller US-dollar, så
utsätts NAXS oundvikligen för finansiella effekter av
valutafluktuationer.

Moderbolaget
Eftersom det har gått för kort tid sedan fonderna stängdes
så anges inte NAV för fondportföljen.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Den 3 mars ingick NAXS ett åtagande till FSN Capital III om
att investera 10 MEUR. FSN Capital III LP är den tredje fonden
att etableras av det i Oslo baserade FSN Capital Partners, en
av de mer erfarna aktörerna i Norden inom segmentet för
medelstora transaktioner. FSN Capital Partners fokuserar på
nordiska verksamheter inom industri, konsument-varor och
service med etablerade produkter och teknologier och som har
starka marknadspositioner.
NAXS ingick i april ett åtagande till Nordic Capital Fund VII
att investera 20 MEUR.
Med dessa två ytterligare åtaganden har NAXS lämnat åtaganden
om ca 93% av eget kapital (per den sista mars 2008).
VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
NAXS verksamhet, finansiella ställning och resultat kan
komma att påverkas av ett antal riskfaktorer.
I takt med att intresset och därmed konkurrensen om investeringar i private equity som tillgångsslag ökar kan antalet
investeringsmöjligheter med rimlig risk- och avkastningsprofil
komma att minska.
En stor del av Bolagets avkastning på investerat kapital kommer att bero av respektive under-liggande private equity-fonds
framgång och avkastning.

Resultatet före skatt uppgick till 8 754 TSEK för verksamhetsåret. Skatten bestående av en uppskjuten skatteintäkt uppgick
till 3 581 TSEK och resultatet efter skatt uppgick till 12 335
TSEK. Skattefördelen beräknas komma att utnyttjas inom
en tvåårsperiod.
I februari förvärvades det nybildade Norska dotterföretaget
NAXS Nordic Access Buyout AS för 151 TSEK och i augusti
förvärvades det nybildade svenska dotterföretaget NAXS
Nordic Access Buyout AB för 100 TSEK.
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 35
013 TSEK och kortfristiga räntebärande placeringar uppgick
till 200 000 MSEK.
STYRELSE OCH VD
Styrelsen består av styrelseordförande Björn C Andersson samt
av styrelseledamöterna Robin Ahlström, Birgitta JohanssonHedberg och Clas Romander. Verkställande direktör är Jeff Bork.
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda
sammanträden varav 7 genomförts sedan bolaget inlett sin
egentliga verksamhet i samband med genomförandet av det
publika erbjudandet. Styrelsens arbete följer den arbetsordning
som fastställts avseende styrelsen och verkställande direktören.
Styrelsen har fastställt en finanspolicy och en informationspolicy. Styrelsen har inga underkommittéer.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 590 041 TSEK varav
577 706 tillhör överkursfonden. Styrelsen och verkställande
direktören föreslår att de till årsstämman stående vinstmedlen
590 041 balanseras i ny räkning.
NAXS Nordic Access Buyout Fund (publ)
Organisationsnummer 556712-2972
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Bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper
Denna årsredovisning är upprättad enligt följande redovisningsprinciper.
Koncernredovisningen samt årsredovisningen för moderföretaget
är upprättade i enlighet med svensk lag och med tillämpning
av Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd och uttalanden.
Härvid tillämpas, om inget annat anges, de anvisningar som
enligt BFN gäller för stora företag. Samma principer tillämpas i
koncernredovisningen och i moderföretagets årsredovisning.
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Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden.
Grunder för konsolidering
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget, dotterföretag
och intresseföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka
bolaget innehar mer än 50% av aktiernas röstvärde eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Med intresseföretag avses företag över vilka bolaget har ett väsentligt
inflytande, i normalfallet när innehavet motsvarar mer än 20%
fast mindre än 50 % av röstvärdet.
Samtliga företagsförvärv har redovisats enligt förvärvsmetoden.

Avyttrade företag ingår i koncernens redovisning t o m tidpunkten
för avyttringen. Företag som förvärvats under löpande år ingår
i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten.
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
I koncernens resultaträkning utgörs Resultat från andelar i
intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens
redovisade resultat efter finansiella poster justerat för minoritetsintresse, i förekommande fall reducerat med avskrivning
på övervärde.

Finansiella tillgångar inklusive fondandelar
och finansiella skulder
Lånefordringar och låneskulder redovisas till
upplupen anskaffningskostnad och med tillämpning
av effektivräntemetoden.
Fondandelar och andra finansiella tillgångar och skulder
redovisas till anskaffningskostnad. Vinster och förluster
redovisas när tillgången/skulden tas bort ur balansräkningen
eller vid nedskrivning.

Transaktioner, fordringar och
skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs
som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och
skulder omräknas på balansdagen till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen
redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och
skulder redovisas till historiska kurser, dvs. de kurser som
gällde vid respektive transaktionstillfälle.

Nedskrivningar
När det föreligger en indikation på att en tillgång har minskat i
värde prövas om nedskrivningsbehov föreligger. Om prövningen
visar att det redovisade värdet överstiger verkligt värde skrivs
tillgången ner till detta värde.
Prövning av nedskrivningsbehovet för fondandelarna prövas
individuellt för varje investering. En nedskrivning återförs om
det inte längre finns skäl för den.

Utländska verksamheter
Utländska dotterföretag och intresseföretag omräknas till
svenska kronor genom att tillgångar och skulder omräknas
till balansdagens kurser. Intäkter och kostnader omräknas till
årets genomsnittskurser. Den differens som uppkommer vid
omräkningen redovisas i koncernen direkt mot eget kapital
och klassificeras som ”Omräkningsdifferens”. Vid en framtida
försäljning av ett dotterföretag eller ett intresseföretag omförs
den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultaträkningen
som en del av realisationsresultatet.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen värderade till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriser även kostnader
som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på
plats och i skick för att användas i enlighet med
anskaffningens syfte.
Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av med det avskrivningsbara
beloppet linjärt över bedömd nyttjandeperiod. Det avskrivningsbara beloppet utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet
och bedömt restvärde. Nyttjandeperioden och restvärdet
prövas årligen. I materiella anläggningstillgångar kan ingå
värdemässigt betydande komponenter som har en nyttjandeperiod som avviker från den underliggande tillgångens nyttjandeperiod. I sådana fall skrivs komponenten av separat över
dess nyttjandeperiod. De beräknade nyttjandeperioderna är:

Avsättningar
En avsättning redovisas när det till följd av en inträffad händelse föreligger en legal eller informell förpliktelse och det
är troligt att den måste infrias och beloppet kan
uppskattas tillförlitligt.
Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen då skatten är hänförligt
till poster som redovisas i resultaträkningen. Inkomstskatter
redovisas direkt mot eget kapital då skatten är hänförligt till
poster som redovisas direkt mot eget kapital.
Aktuell skatt utgörs av skatt baserad på taxerad inkomst avseende
aktuellt år samt eventuella korrigeringar av seende tidigare år.
Uppskjuten skatt beräknas på skillnaderna (temporära skillnader) mellan å ena sidan tillgångars och skulders skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisande värden. Den
uppskjutna skatten beräknas på basis av de skattesatser som
bedöms gälla för skattens reglering. Uppskjuten skatteskuld
redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran redovisas endast när det är troligt
att den avdragsgilla temporära kommer att kunna utnyttjas
och leda till en minskad framtida skattebetalning.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavande hos banker och motsvarande institut samt
kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffnings-tidpunkten understigande tre månader och som är
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Kontorsinventarier 5 år
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Stockholm den 6 maj 2008

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Björn C Andersson			
Ordförande				

			
			

Robin Ahlström		
Ledamot			

Clas Romander		
Ledamot		

Birgitta Johansson-Hedberg
Ledamot

Jeff Bork
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 6 maj 2008

Björn Fernström
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) för räkenskapsåret
18 september 2006 - 31 december 2007. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i
sidorna 11–18 i detta dokument. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 maj 2008

Björn Fernström
Auktoriserad revisor
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