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PROVENTUS INVEST





Denna erbjudandehandling har upprättats med anledning av Proventus Invests erbjudande till
aktieägarna i BRIO, i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som
är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Erbjudandet, och de avtal som ingås
mellan Proventus Invest och aktieägarna i BRIO med anledning därav, ska regleras av och tolkas
i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, erbjudandet
ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Denna
erbjudandehandling har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 3 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-
naden och 2 a kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspek -
tionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att
sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är korrekta eller fullständiga.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudande-
handling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumenta-
tion hänförlig till erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt
distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterliga 
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Proventus 
Invest kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker accep-
tera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommuni-
kationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
USA, Australien, Kanada eller Japan och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Kanada eller Japan.
Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumen -
tation avseende erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till USA, 
Australien, Kanada eller Japan och får heller inte distribueras på liknande sätt. Proventus Invest
kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt erbjudandet till USA, Australien, Kanada
eller Japan.
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ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO

Erbjudandet

Proventus Invest AB (org. nr 556641-3653) (“Proventus Invest”), som är ett svenskt dotter bolag
till Proventus AB (org. nr 556042-3443) (“Proventus”), lämnade genom ett pressmeddelande
den 10 mars 2011 ett rekommenderat kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i
BRIO AB (publ) (org. nr 556201-9686) (“BRIO”) (“Erbjudandet”) för:

(i) 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A;
(ii) 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B;
(iii) 3,00 kronor kontant per preferensaktie av serie C; och
(iv) 0,78 kronor kontant per preferensaktie av serie D. 

Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. Aktierna i BRIO, med undantag för
serie A, är noterade på Nordic Growth Market NGM (“NGM”).

Erbjudandet värderade vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande de utestående minori-
tets aktierna i BRIO (det vill säga samtliga de aktier som inte redan ägs av Proventus Invest) till
31 Mkr.

Erbjudandet har fastställts med utgångspunkt i ett volymviktat snitt av börskurserna under de 
senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 9 mars 2011. Justering har dock skett så att
vederlaget för preferensaktie av serie C motsvarar vederlaget för stamaktie av serie B, då prefe-
rensaktier av serie C på begäran av aktieägare kan omvandlas till stamaktier av serie B. Veder -
laget för den onoterade A-aktieserien ska, enligt tillämpliga regler för offentliga uppköps-
erbjudanden, motsvara vederlaget för stamaktie av serie B. Vederlaget för preferensaktie av serie
D är baserat på börskurs och är lägre än vederlaget för övriga aktieserier på grund av de särskilda
ekonomiska förhållanden som gäller för denna aktieserie enligt bolagsordningen.

De volymviktade genomsnittliga kurserna på NGM under de senaste 20 handelsdagarna fram till
och med den 9 mars 2011 uppgår till 3,00 kronor för stamaktier av serie B, 2,80 kronor för 
preferensaktier av serie C och 0,78 kronor för preferensaktier av serie D. Jämfört med dessa
kursnivåer motsvarar Erbjudandet 100 % av kursen för stamaktier av serie B, 107 % av kursen
för preferensaktier av serie C och 100 % av kursen för preferensaktier av serie D. Jämfört med
de senaste betalkurserna på NGM, vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, motsvarar
Erbjudandet 108 % av kursen för stamaktier av serie B, 116 % av kursen för preferensaktier av
serie C och 110 % av kursen för preferensaktier av serie D.

Acceptperioden löper från och med den 31 mars 2011 till och med den 28 april 2011. Redovis-
ning av likvid kommer att ske fortlöpande inom cirka sex (6) bankdagar efter det att korrekt ifylld
anmälningssedel mottagits.

Erbjudandet är ej förenat med särskilda fullföljandevillkor.
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Rekommendation från den oberoende kommittén i BRIOs styrelse

Den oberoende kommittén i BRIOs styrelse, vilken består av Dag Ivarsson, Lea Rytz Goldman,
Tove Ressman, Anders Hallberg och Torbjörn Nordh1 har beslutat att rekommendera att aktie -
ägarna accepterar Erbjudandet. Rekommendationen, vilken bland annat grundas på ett värde-
ringsutlåtande från Danske Bank Corporate Finance, har offentliggjorts genom ett separat
pressmeddelande (se vidare under avsnitt Rekommendation från den oberoende kommittén i

BRIOs styrelse på sidan 14–16 samt under avsnittet Värderingsutlåtande på sidorna 17–18).

Proventus Invests ägande i BRIO

Proventus Invest förvärvade under 2004 aktier i BRIO motsvarande cirka 42 % av rösterna och
30 % av kapitalet. Ägarandelen har därefter ökats stegvis, framförallt genom deltagande i ny-
emissionen 2006 och i den finansiella rekonstruktionen 2009. I anslutning till Erbjudandets 
offentliggörande har Proventus Invest, till ett pris som ej överstiger vederlaget i Erbjudandet, 
förvärvat ytterligare 463 200 preferensaktier av serie C och 3 031 600 preferensaktier av serie
D. Proventus Invests ägande uppgick därmed vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande
till 2 752 466 stamaktier av serie A, 2 355 725 stamaktier av serie B, 41 499 782 preferens-
aktier av serie C samt 93 666 203 preferensaktier av serie D, motsvarande sammanlagt 91,8 %
av aktiekapitalet och 88,8 % av rösterna i BRIO.

Proventus har efter Erbjudandets offentliggörande, till ett pris som ej överstiger vederlaget i 
Erbjudandet, köpt aktier uppgående till 1162 200 stamaktier av serie A, 1 171 930 stamaktier
av serie B, 2 983 651 preferensaktier av serie C och 1 429 323 preferensaktier av serie D. 
Proventus ägande i BRIO uppgår därför per den 24 mars 2011 till 3 914 666 stamaktier av serie
A, 3 527 655 stamaktier av serie B, 44 483 433 preferensaktier av serie C och 95 095 526 
preferensaktier av serie D, motsvarande sammanlagt 96,16 % av aktiekapitalet och 96,03 % av
rösterna i BRIO. Proventus innehav av stamaktier av serie A utgör därmed samtliga av BRIO 
utgivna stamaktier av serie A.

Köpoptioner utställda av Proventus Invest och BRIO ABs Personalstiftelse

66 085 030 stycken preferensaktier av serie D, motsvarande 43,2 % av det totala antalet aktier
i BRIO, har varit föremål för optionsrätt, med rätt för Nordea Bank AB (publ) (“Nordea”) att 
förvärva dessa aktier. Dessa köpoptioner utställdes av Proventus Invest och BRIO ABs Perso-
nalstiftelse som ett led i den finansiella rekonstruktionen 2009. 

I anslutning till Erbjudandet har Proventus Invest förvärvat Nordeas rättigheter avseende de köp-
optioner som utställdes av BRIO ABs Personalstiftelse. Proventus Invest har därefter ianspråk-
tagit optionsrätterna och därmed från BRIO ABs Personalstiftelse förvärvat de aktier som dessa
optionsrätter avsåg. Ersättningen till BRIO ABs Personalstiftelse uppgick, i enlighet med villko-
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ren i optionsavtalet, till en krona för samtliga aktier. Proventus Invest har vidare träffat avtal med
Nordea om återköp av de optionsrätter som utställts av Proventus Invest. 
Ersättningen till Nordea fördelat på alla aktier som omfattats av optionsavtalen med Proventus
Invest och BRIO ABs Personalstiftelse motsvarar, tillsammans med lösenbeloppet enligt 
optionsavtalen, ett värde om 0,30 kronor per aktie av serie D. Enligt avtalet med Nordea kan 
tilläggsköpeskilling komma att utgå vid en eventuell framtida vidareförsäljning, dock ej med 
belopp överstigande vederlaget per preferensaktie av serie D enligt Erbjudandet.

Teckningsoptioner utställda av BRIO

I BRIO finns 1 037 037 stycken teckningsoptioner utställda, med rätt för innehavaren att för
varje optionsrätt teckna en stamaktie av serie B till ett pris om 2,20 kronor per aktie. Samtliga
teckningsoptioner, vilka utställdes av BRIO 2009, innehas av Proventus Invest. Nordea har inom
ramen för det optionsavtal som omfattar preferensaktier av serie D också haft en optionsrätt att
utan ytterligare vederlag förvärva dessa teckningsoptioner från Proventus Invest. Tecknings -
optionerna löper till och med den 30 juni 2014.

Proventus Invest har samtidigt med återköpet av köpoptionerna ifrån Nordea, utan särskilt 
vederlag utöver vad som angetts ovan som vederlag för köpoptionerna, återköpt köpoptions -
rätten avseende samtliga teckningsoptioner av Nordea.

Tvångsinlösen och avnotering

Mot bakgrund av att Proventus Invest är ägare till mer än 90 % av aktierna i BRIO har tvångs -
inlösen av utestående aktier påkallats. Proventus Invest kommer även att verka för en avnotering
av BRIO från NGM.

Finansieringen

Finansiering av Erbjudandet sker med Proventus Invests och dess moderföretag Proventus egna
medel. 

Proventus Invest kommer i anslutning till Erbjudandet, och i beaktande av att BRIO blir ett 
helägt dotterbolag, tillse att BRIOs långsiktiga refinansieringsbehov säkerställs.

Åtagande, tillämplig lag och tvister

Näringslivets Börskommittés regler för offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier som är
noterade på NGM är tillämpliga på Erbjudandet, liksom Aktiemarknadsnämndens uttalanden av-
seende offentliga uppköpserbjudanden, inklusive sådana uttalanden som gjorts med avseende
på aktier noterade på andra svenska marknadsplatser, i den utsträckning dessa uttalanden har
relevans för Erbjudandet. Proventus Invest har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 8 mars 2011 åtagit sig gentemot NGM att följa
nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NGM kan komma
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att fastställa vid överträdelse därav. Vidare har Proventus Invest den 15 mars 2011 informerat 
Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot NGM.

Svensk lag ska tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning 
av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra
första instans.

8



BAKGRUND OCH MOTIV 

Proventus Invest har sedan 2004 varit huvudägare i BRIO och kontrollerar efter nyligen genom-
förda transaktioner cirka 96 % av kapitalet och rösterna i BRIO. 

BRIO har sedan en lång tid tillbaka redovisat negativa resultat. För att stärka BRIOs finansiella
situation och förbättra förutsättningarna för lönsamhet genomfördes en finansiell rekonstruktion
2009. Vid detta och andra tillfällen har Proventus Invest med betydande belopp biträtt BRIO
med rörelsefinansiering. Lönsamhetsproblemen har dock fortsatt och för 2010 uppgick BRIOs
nettoresultat till -67 Mkr. Proventus Invest gör bedömningen att fortsatta rekonstruktionsåtgär-
der kommer att krävas för att BRIO ska nå uthållig lönsamhet.

Mot bakgrund av att Proventus Invests ägande i BRIO nu överstiger 90 % har tvångsinlösen av
resterande aktier påkallats. För att göra det möjligt för de aktieägare som ej vill avvakta tvångs -
inlösenprocessen att snabbare erhålla likvid lämnar Proventus Invest detta Erbjudande.

Proventus Invests avsikt är att vara en aktiv ägare i BRIO och verka för en positiv utveckling utan
att ändra dess nuvarande verksamhet och strategiska plan. Erbjudandet kommer inte att inne-
bära någon väsentlig förändring av anställningsvillkor eller sysselsättning för bolagets anställda
och ledning på de platser där BRIO bedriver verksamhet.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av styrelsen för

Proventus Invest med anledning av Erbjudandet. Den information som rör BRIO och som återfinns

på sidorna 21–32 har granskats av den oberoende kommittén i BRIOs styrelse i enlighet med vad

som anges på sidan 59 nedan. I enlighet med vad som framgår på sidan 60 nedan har BRIOs 

revisor granskat och uttalat sig om den historiska finansiella information i sammandrag som 

presenteras på sidorna 23–25. Förutom med avseende på nämnda redogörelser försäkras att, 

såvitt är känt för styrelsen för Proventus Invest, de uppgifter som framställs i erbjudandehandlingen

överensstämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm den 25 mars 2011

Proventus Invest
Styrelsen
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Överlåtelsevillkor

Proventus Invest erbjuder 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A, 3,00 kronor kontant per
stamaktie av serie B, 3,00 kronor kontant per preferensaktie av serie C och 0,78 kronor kontant
per preferensaktie av serie D. Priset i Erbjudandet kommer att justeras om BRIO genomför en 
utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid i Erbjudandet redovisas.2 Cour-
tage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet är ovillkorat.

Accept

Aktieägare i BRIO vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) och
som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med 31 mars till och med 28
april 2011 underteckna och lämna in ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas, gärna i bifogat frankerat kuvert, i god tid före
sista anmälningsdag för att kunna vara SEB Emissioner (“SEB”) tillhanda senast klockan 17.00
den sista dagen av acceptperioden. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller
andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till SEB i god tid före sista dagen av 
acceptperioden. VP-konto och aktuellt innehav av aktier framgår av den förtryckta anmälnings-
sedeln, vilken sänts ut tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare bör själva kon-
trollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas

utan avseende.

Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av SEB.
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Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i BRIO vars innehav är registrerat i en förvaltares namn, det vill säga hos en bank
eller annan förvaltare, erhåller varken denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälnings sedel.
Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudande-
handlingen. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

Pantsatta innehav

Är aktier i BRIO pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren under -
teckna anmälningssedeln samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Pant -
rätten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i BRIO när
dessa levereras till Proventus Invest.

Bekräftelse av accept och överföring av aktier i BRIO 
till spärrade VP-konton

Efter att SEB mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i BRIO 
att överföras till ett för varje aktieägare i BRIO nyöppnat, spärrat VP-konto, så kallat apportkonto.
I samband därmed skickar Euroclear en avi (“VP-avi”) som utvisar det antal aktier i BRIO som 
utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i BRIO som
inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. 

Redovisning av likvid

Redovisning av likvid kommer att ske fortlöpande inom cirka sex (6) bankdagar efter det att SEB
mottagit korrekt ifylld anmälningssedel. Redovisning av likvid sker genom att de som accepte-
rat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer redo-
visningen att ske till förvaltaren.

Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket 
aktierna i BRIO var registrerade. Om aktieägare inte har något avkastningskonto, eller om detta
är ett bankgiro- eller plusgirokonto, kommer utbetalning ske enligt instruktion på avräknings -
notan. I samband med redovisning av likvid utbokas aktierna från det spärrade VP-kontot som
därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta.

Observera att även om aktierna i BRIO är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller 

enligt instruktion på avräkningsnotan.
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Rätt till förlängning av Erbjudandet

Proventus Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. Meddelande
om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Proventus Invest genom pressmeddelande
i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Rätt till återkallelse av accept

Erbjudandet är ovillkorat. Ingen rätt föreligger för aktieägare i BRIO att återkalla accept av 
Erbjudandet.
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BESKRIVNING AV PROVENTUS INVEST 
OCH ERBJUDANDETS FINANSIERING 

Proventus Invest är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm som bildades den 5 februari
2003 och registrerades hos Bolagsverket den 3 mars 2003. Proventus Invests aktiekapital upp-
går till 1 000 000 kronor. Styrelsen i Proventus Invest består av Daniel Sachs, Mats Johansson
och Robert Weil. Ulf Westerberg från ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB är Proventus Invests
revisor. Proventus Invests adress är Box 1719, 111 87 Stockholm.

Proventus Invest ingår i den privatägda Proventus-koncernen med Proventus som moderföretag.
Proventus Invests projekt omfattar idag, förutom aktieinnehavet i BRIO, o2 Produktion AB, 
J. Lindeberg AB, Artek Oy och Tom Dixon. Proventus-koncernen grundades 1980 och ägs av
Robert Weil med familj.

Proventus-koncernens egna kapital per utgången av 2010 uppgick till 2 527 Mkr kronor. Bola-
gets soliditet uppgick vid samma tidpunkt till 45 % och likviditeten var 334 Mkr.

Finansieringen av Erbjudandet sker med Proventus Invests och Proventus egna medel. Proven-
tus Invest kommer i anslutning till Erbjudandet, och i beaktande av att BRIO blir ett helägt 
dotterbolag, tillse att BRIOs långsiktiga refinansieringsbehov säkerställs.
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REKOMMENDATION FRÅN DEN OBEROENDE 
KOMMITTÉN I BRIOS STYRELSE

BRIOs styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Proventus Invests 
offentliga uppköpserbjudande1

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen (“Styrelsen”) för BRIO AB (publ) (“BRIO” eller “Bolaget”) i en-
lighet med punkt II.19 i Nordic Growth Market NGM ABs (“NGM AB”) regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (“Takeover-reglerna”).

Proventus Invest AB (“Proventus”) har idag den 10 mars 2011 lämnat ett offentligt uppköps-
erbjudande till aktieägarna i BRIO att överlåta samtliga sina aktier i BRIO till Proventus (“Erbju-
dandet”). Proventus erbjuder 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A och B och per prefe-
rensaktie av serie C, samt 0,78 kronor kontant per preferensaktie av serie D i BRIO, motsvarande
ett totalt värde för Erbjudandet om 31 miljoner kronor. Erbjudandet är ovillkorat. Enligt den pre-
liminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentlig -
gjordes (“Erbjudandepressmeddelandet”) beräknas acceptperioden löpa från och med den 
28 mars till och med den 26 april 2011. Redovisning av likvid kommer att ske fortlöpande under
Erbjudandet. 

Det framgår av Erbjudandepressmeddelandet att Erbjudandet har fastställts med utgångspunkt
i ett volymviktat snitt av börskurserna under de senaste 20 handelsdagarna. Justering har dock
skett så att vederlaget för aktie av serie C motsvarar vederlaget för aktie av serie B, då aktier av
serie C på begäran av aktieägare kan omvandlas till aktier av serie B. Vidare framgår att veder-
laget för den onoterade A-aktieserien, enligt tillämpliga regler för offentliga uppköpserbjudanden,
motsvarar vederlag för aktie av serie B. Vad avser aktie av serie D anges i Erbjudandepressmed-
delandet att vederlaget är baserat på börskurs och är lägre än vederlaget för övriga aktieserier
på grund av de särskilda ekonomiska förhållanden som gäller för denna aktieserie enligt 
bolagsordningen. 

De volymviktade genomsnittliga kurserna på NGM Equity (“NGM”) under de senaste 20 
handelsdagarna fram till och med den 9 mars 2011 (det vill säga den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet), uppgår till 3,00 kronor för serie B, 2,80 kronor för serie C och
0,78 kronor för serie D. Styrelsen konstaterar att jämfört med dessa kursnivåer motsvarar 
Erbjudandet 100 % av kursen för serie B, 107 % av kursen för serie C och 100 % av kursen för
serie D. Jämfört med de senaste betalkurserna på NGM den 9 mars 2011 motsvarar Erbjudan-
det 108 % av kursen för serie B, 116 % av kursen för serie C och 110 % av kursen för serie D.
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1) Styrelseordföranden Heikki Takanen och styrelseledamoten Gabriella Sahlman har inte deltagit i Styrelsens handläggning av frågor och

beslut rörande Erbjudandet, eftersom de genom uppdragsförhållande respektive anställningsförhållande inte kan anses oberoende av

Proventus Invest AB. 



Proventus har sedan 2004 varit huvudägare i BRIO och kontrollerar efter nyligen genomförda
transaktioner cirka 91,8 % av kapitalet och 88,8 % av rösterna i Bolaget. BRIOs stamaktie av serie
B och preferensaktier av serie C respektive D är noterade på NGM. I Erbjudandepressmedde-
landet meddelar Proventus att eftersom ägandet i BRIO nu överstiger 90 % avser Proventus att
påkalla tvångsinlösen samt verka för en avnotering av BRIO från NGM.
Styrelseordförande Heikki Takanen och styrelseledamoten Gabriella Sahlman har inte deltagit 
i Styrelsens handläggning av frågor eller beslut rörande Erbjudandet, då de på grund av upp-
dragsförhållande respektive anställning är knutna till Proventus och därmed inte kan anses obe-
roende av Proventus.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Proventus pressmeddelande som 
offentliggjordes tidigare idag.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen anlitat Mannheimer Swartling
som juridisk rådgivare och Danske Bank Corporate Finance (en avdelning inom Danske Bank
A/S, Sverige Filial) (“Danske Bank”) som finansiell rådgivare.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen har, mot bakgrund av att styrelseordförande Heikki Takanen och styrelseledamot 
Gabriella Sahlman kan anses delta i Erbjudandet, i enlighet med punkt III.3 i Takeover-reglerna
inhämtat ett värderingsutlåtande från Danske Bank avseende Erbjudandet. 

Av Danske Banks utlåtande (s.k. fairness opinion) framgår att, med förbehåll för de förutsätt-
ningar och antaganden som anges däri, vederlaget som erbjuds av Proventus är skäligt från en
finansiell synvinkel för aktieägarna i BRIO.2

Styrelsen grundar, utöver den rent finansiella perspektivet, sin rekommendation på en bedöm-
ning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet.
Dessa faktorer inkluderar Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling
och därtill relaterade möjligheter och risker. 

Styrelsen konstaterar bl.a. i sammanhanget att likviditeten i BRIO-aktierna är låg, vilket försvå-
rar för aktieägare att handla med aktierna. Proventus har dessutom uppgett sig redan idag äga
sammanlagt cirka 91,8 % av kapitalet och 88,8 % av rösterna i Bolaget, vilket innebär att BRIO-
aktiernas spridning inte längre kommer att uppfylla NGMs noteringskrav. Proventus har vidare 
i Erbjudandepressmeddelandet framfört sin avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier
i bolaget samt att verka för en avnotering av Bolaget. Det kan således förväntas att det fortsätt-
ningsvis inte kommer att föreligga förutsättningar för effektiv handel och kursbildning i aktierna. 
Styrelsen konstaterar vidare att BRIO sedan en lång tid tillbaka har redovisat negativa resultat.
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2) Danske Banks utlåtande bifogas till detta uttalande och bör läsas i sin helhet för att läsaren ska förstå de begränsningar som anges

däri. Danske Banks arvode är inte beroende av storleken på Erbjudandet eller i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras.



För att stärka BRIOs finansiella situation och förbättra förutsättningarna för lönsamhet genom-
fördes en rekonstruktion 2009. Lönsamhetsproblemen har dock fortsatt och för 2010 uppgick
BRIOs nettoresultat till -67 Mkr. Proventus anger i Erbjudandepressmeddelandet att man gör
bedömningen att fortsatta rekonstruktionsåtgärder kommer att krävas för att BRIO ska nå uthållig
lönsamhet. Styrelsen delar denna uppfattning och har även tagit detta förhållande i beaktande
vid sin utvärdering av Erbjudandet. 

Utifrån en samlad bedömning och med hänsyn taget till ovanstående omständigheter, är det
Styrelsens enhälliga rekommendation till aktieägarna i BRIO att acceptera Erbjudandet.3

Styrelsen kommer senare, i enlighet med Takeover-reglerna, att, med utgångspunkt i vad 
Proventus uttalar i sin erbjudandehandling, redovisa sin uppfattning om den inverkan genom-
förandet av Erbjudandet kan komma att ha på BRIO, särskilt sysselsättningen, och sin uppfatt-
ning om Proventus strategiska planer för BRIO och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och på de platser där BRIO bedriver sin verksamhet. 

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist 
rörande, eller som uppkommer i anslutning till, detta uttalande ska avgöras av svensk domstol
exklusivt. 

Malmö den 10 mars 2011

BRIO AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Dag Ivarsson, styrelseledamot i BRIO AB (publ), tel. 0479-10059
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3) Se not 1. 



VÄRDERINGSUTLÅTANDE

Styrelsen för Brio AB (publ)
Nordenskiöldsgatan 6
Box 305
SE-201 23 Malmö                                                                             Stockholm, 10 mars 2011

Värderingsutlåtande

Styrelsen för Brio AB (publ) (“Brio”) har informerats om att Proventus Invest AB (“Proventus”) har
för avsikt att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Brio (“Erbjudandet”). Erbjudandet
innebär att Proventus erbjuder ett kontant vederlag om 3,00 kronor per stamaktie av serie A och
B och per preferensaktie av serie C, samt 0,78 kronor per preferensaktie av serie D. Erbjudandet
har fastställts med utgångspunkt i ett volymviktat snitt av börskurserna de senaste 20 handels-
dagarna. 

Med anledning av detta har styrelsen för Brio uppdragit åt Danske Bank Corporate Finance (en
avdelning inom Danske Bank A/S, Sverige Filial) (“Danske Bank”) att avge ett utlåtande om 
skäligheten ur ett finansiellt perspektiv av vederlaget i Erbjudandet. 

Som underlag för vårt utlåtande har vi tagit del av och beaktat följande: 
i. Utkast till pressmeddelande från den 10 mars 2011 i vilket Erbjudandet avses 

offentliggöras; 
ii. Publikt tillgänglig finansiell information om Brio, innefattande offentliggjorda 

årsredovisningar för de senaste räkenskapsåren samt de senast offentliggjorda
delårsrapporterna; 

iii. Bolagsdokument och prognoser för verksamheten som tillhandahållits av Brio;
iv. Diskussioner med företrädare för Brios ledning och styrelse i vilka Bolagets 

nuvarande verksamhet, finansiella ställning, resultatutveckling, strategi och fram-
tidsutsikter behandlats; 

v. Officiell information om aktiekursutvecklingen, handelsvolym och marknads-
värdering för Brio-aktierna samt för andra bolag som ansetts vara av intresse;

vi.Publikt tillgänglig information om andra offentliga erbjudanden som ansetts vara
av intresse; 

vii. Annan information som bedömts vara relevant i arbetet med att utvärdera 
Erbjudandet. 

Vi har förlitat oss på att all information vilken legat till grund för utlåtandet har varit korrekt, 
baserad på korrekta och riktiga antaganden, samt fullständig i alla väsentliga avseenden. Danske
Bank har inte påtagit sig ansvar för att oberoende verifiera, och har heller inte oberoende veri-
fierat, riktigheten i den information som tillhandahållits eller funnits tillgänglig. Danske Bank har
inte genomfört eller låtit genomföra en oberoende värdering av tillgångarna och skulderna i Brio.
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Vårt utlåtande grundar sig på de finansiella, ekonomiska, marknadsmässiga och övriga förhål-
landen samt den information som tillhandahållits oss eller funnits tillgänglig per dagen för detta
utlåtande. Förhållanden som ligger till grund för detta utlåtande kan komma att påverkas av 
händelser efter dagen för detta utlåtande. 

Danske Bank bedriver värdepappersrörelse i enlighet med svensk lag. Denna rörelse omfattar
bland annat handel med finansiella instrument för annans och egen räkning, vilket medför att
Danske Bank i sin verksamhet kan komma att handla med eller ta positioner för egen eller 
annans räkning i Brio. Danske Banks arvode för detta uppdrag är inte beroende av storleken på
vederlaget i Erbjudandet, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudan-
det fullföljs eller ej. Med beaktande av det ovan anförda är det Danske Banks bedömning per
dagen för detta utlåtande att vederlaget i Erbjudandet, ur ett finansiellt perspektiv, är skäligt för
aktieägarna i Brio. Danske Bank har i sitt utlåtande inte beaktat eventuella skattekonsekvenser
för de aktieägare som väljer att acceptera respektive inte acceptera Erbjudandet. 

Danske Bank har tagit fram detta utlåtande på uppdrag av styrelsen i Brio i syfte att utgöra 
underlag för dess ställningstagande avseende Erbjudandet och Danske Bank accepterar inget
ansvar för utlåtandets användning till andra ändamål än detta. Utlåtandet får endast återges i sin
helhet vid styrelsens kommunikation med aktieägarna i Brio. Utlåtandet ska inte förstås som en
rekommendation huruvida Erbjudandet ska accepteras av aktieägarna i Brio. Tvist rörande detta
utlåtande ska avgöras av svensk domstol och enligt svensk rätt. 

DANSKE BANK
Corporate Finance
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras av Erbjudandet för fysiska per-

soner och aktiebolag som äger aktier i BRIO och är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte

annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som

generell information. Sammanfattningen omfattar inte situationer där aktier innehas som lager-

tillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda re-

glerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som

kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier i BRIO som anses vara näringsbetingade3. Inte hel-

ler omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som tidigare varit få-

mansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier. Den skattemässiga

behandlingen av varje aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör

rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del,

inklusive tillämpligheten av utländska regler och skatteavtal.

Skattekonsekvenser vid försäljning av aktier i BRIO

Allmänt
För aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer aktier i BRIO uppstår en skattepliktig 
kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som
skillnaden mellan ersättningen (efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter) och det skatte-
mässiga omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet) för de avyttrade aktierna. Vid beräkningen
av kapitalvinst eller kapitalförlust ska omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag
och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade
aktier, såsom aktierna i BRIO, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den så kal-
lade schablonmetoden till 20 % av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Beskattningen av fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 %. 
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier (såsom aktier i BRIO) får dras av fullt ut mot skatte-
pliktiga kapitalvinster samma år på aktier (marknadsnoterade och onoterade) och andra mark-
nadsnoterade delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder som enbart innehåller
svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är av-
dragsgill med upp till 70 % mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges skattereduktion från statlig och kommunal inkomstskatt samt mot
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 % av den del
av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 % på resterande del. Underskott
kan inte sparas till senare beskattningsår.

19

3) Onoterade aktier anses näringsbetingade. Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång

hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 % av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget (eller

av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå ägarföretaget nära). Vad avser

marknadsnoterade näringsbetingade aktier finns vissa regler om minsta innehavstid för att reglerna ska vara tillämpliga.



Beskattningen av aktiebolag
För aktiebolag beskattas kapitalvinster på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 %. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier i BRIO
får normalt endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. 
I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägar -
rätter inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som
inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot motsvarande kapitalvinster under efter -
följande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på
vissa företagskategorier, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast
driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock
bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring
av aktier i BRIO, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under 
de föregående tio kalenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämplig-
heten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra 
länder.
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INFORMATION OM BRIO

Presentationen av BRIO är huvudsakligen baserad på finansiella rapporter från BRIO samt uppgifter

från BRIOs hemsida.

Verksamhetsöversikt

BRIO är en svensk koncern som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar och barn-
möbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO,
SIMO, Carena och Alga. Koncernen har cirka 290 anställda och finns representerad i ett 40-tal
länder. BRIO börsnoterades 1985 och finns sedan 2009 för handel på NGM. Under 2010 om-
satte bolaget 921 Mkr.

Koncernen BRIO är sedan 1 januari 2009 uppdelad i två divisioner; BRIO Toy utvecklar och säl-
jer BRIO-märkta leksaker, Alga-märkta spel samt är Nordens ledande distributör av leksaker
genom Scanditoy och BRIO Baby utvecklar och säljer produkter för den aktiva, rörliga familjen
med barn från 0 till 5 år. Franchiseverksamheten BRIO Lekehuset Partner med 120 butiker 
i Norge, verkar fristående i koncernen. Under 2010 uppgick intäkterna i division BRIO Toy till
703 Mkr och intäkterna i division BRIO Baby till 197 Mkr.

Division BRIO Toy: BRIO Toy utvecklar, marknadsför och distribuerar leksaker och spel inom de
egna varumärkena BRIO och Alga, samt köper in licens- och märkesleksaker och distribuerar till
detaljhandeln genom egna säljföretag samt distributörer.

Division BRIO Baby: Division BRIO Baby utvecklar, tillverkar och marknadsför barnvagnar, bil-
barnstolar, barnmöbler och tillbehör. All produktion är utlokaliserad till Kina med undantag för
egen tillverkning av barnvagnar och bilbarnstolar i Ungern.

Koncernens två divisioner understöds idag av de koncernövergripande stabsfunktionerna 
Ekonomi/Finans, Personal, Supply Chain samt IR/Kommunikation. Divisionerna BRIO Toy och
BRIO Baby delar kostnaderna för inköp, finans, personal, administration, data, lokaler och 
koncernledningsresurser. Vidare görs gemensamma upphandlingar inom logistik och övrig 
administration.

Kort historik

BRIO grundades 1884 och står för Bröderna Ivarsson, Osby. De bröder som åsyftas är grunda-
ren Ivar Bengtssons tre söner. Bland BRIOs första produkter fanns bland annat spånkorgar, smide
och köksslöjd. År 1907 började Bolaget sälja leksaker. Redan 1920 importerade BRIO barnvag-
nar från Tyskland, men under mellankrigstiden blev barnvagnar en bristvara och BRIO började
producera barnvagnar i egen regi i Osby 1935. År 1937 ombildades BRIO till aktiebolag. Bola-
get hade då 150 anställda och en omsättning på 4,3 Mkr. 1952 tog tredje generationen Ivars-
son vid och utvecklade successivt BRIO från en inhemsk grossiströrelse till en internationell
koncern. Träjärnvägen lanserades 1958, den nordiska leksaksgrossiströrelsen Scanditoy bildades
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1969 och Alga förvärvades 1982. 2004 blev Proventus Invest huvudägare i BRIO och ett om-
fattande arbetet med att omstrukturera verksamheten, utveckla nya produkter samt stärka BRIOs
varumärkesidentitet inleddes.

Affärsidé

BRIOs affärsidé är att marknadsföra produkter och tjänster till barn och barnfamiljer där lek, 
aktiviteter, samvaro, utveckling/stimulans och underhållning dominerar som behov och där 
barnet står i centrum. BRIO-märkta leksaker riktar sig främst till små barn inom områdena 
lek och barnomvårdnad där BRIOs produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, god design,
omsorg och kunskap om barns behov.
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedanstående information avseende BRIO är hämtad från de reviderade årsredovisningarna för
2009 och 2008 med jämförelsetal för 2007 samt bokslutskommunikén 2010. Bokslutskommu-
nikén har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

Koncernens finansiella rapporter med tillhörande noter har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Vidare tillämpas
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt årsredovisningslagen. 

Reviderade årsredovisningar för BRIO finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.brio.net). 
Bokslutskommunikén 2010 som återges i dess helhet på sidorna 35–58 har inte granskats eller
reviderats av Bolagets revisor. 

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
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2010 2009 2008 2007

Belopp i Mkr jan–dec jan–dec jan–dec jan–dec

Nettoomsättning 921,4 951,0 892,5 930,1

Kostnad för sålda varor -557,9 -607,1 -519,1 -530,6

Bruttovinst 363,6 343,9 373,4 399,5

Försäljningskostnader -317,4 -324,0 -372,4 -348,7

Administrationskostnader -138,9* -147,0 -126,4 -105,5

Utvecklingskostnader -11,6 -14,9 -29,3 -37,3

Övriga intäkter / kostnader – netto 54,4 16,6 112,0 39,3

Andra vinster / förluster – netto -6,2 3,0 -2,0 0,0

Rörelseresultat -56,2 -122,3 -44,7 -52,7

Finansiella poster – netto -8,1 -14,7 -11,2 -22,4

Resultat före skatt -64,3 -137,0 -55,9 -75,1

Skatt -2,5 -3,6 -19,3 -7,5

Årets resultat -66,7 -140,6 -75,3 -82,6

varav moderföretagets aktieägares andel -66,8 -140,9 -75,6 -82,9

varav innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,3 0,3 0,3

* Inklusive nedskrivning av goodwill om 9,6 Mkr.

Oreviderade Reviderade



Koncernens balansräkning i sammandrag

31/12 2010 31/12 2009 31/12 2008 31/12 2007

Belopp i Mkr

Tillgångar

Immateriella tillgångar 137,2 161,0 155,9 160,9

Materiella anläggningstillgångar 13,7 17,9 19,2 18,7

Övriga anläggningstillgångar 19,1 22,9 26,1 42,2

Summa anläggningstillgångar 170,0 201,7 201,2 221,8

Varulager 193,4 151,1 261,7 210,5

Kundfordringar 140,3 113,4 152,0 140,6

Övriga fordringar 33,1 31,1 45,6 44,7

Derivatinstrument 0,0 0,2 0,1 0,0

Likvida medel 94,1 111,6 60,1 74,8

Summa omsättningstillgångar 460,9 407,4 519,5 470,6

Materiella tillgångar som ska säljas 0,0 0,0 0,0 4,0

Summa tillgångar 630,9 609,1 720,6 696,5
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Oreviderade Reviderade

Koncernens rapport över totalresultat

Årets resultat -66,7 -140,6 -75,3 e/t

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser för året -14,4 15,7 -13,9 e/t 

Övrigt totalresultat för året -14,4 15,7 -13,9 e/t 

Summa totalresultat för året -81,2 -124 ,9 -89,2 e/t 

varav moderföretagets aktieägare -81,3 -125,4 -89,1 e/t 

varav innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,5 0,0 e/t 



Eget kapital och skulder

Aktiekapital 336,3 336,3 93,3 93,3

Övrigt tillskjutet kapital 0,0 149,5 128,1 128,1

Reserver 65,1 79,5 64,0 77,6

Ansamlad förlust -290,2 -372,9 -280,5 -204,9

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 2,1 1,6 1,6

Summa eget kapital 111,2 194,6 6,5 95,7

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 8,6 10,8

Övriga långfristiga skulder 0,1 0,0 63,0 59,6

Summa långfristiga räntebärande skulder 0,1 0,0 71,6 70,4

Uppskjuten skatteskuld 16,7 18,0 16,9 18,2

Avsättningar för pensioner 63,9 66,9 62,8 66,7

Övriga avsättningar 7,7 17,9 16,8 10,8

Summa ej räntebärande långfristiga skulder 88,3 102,8 96,5 95,7

Checkräkningskredit 121,3 50,6 165,1 101,8

Skulder till moderföretag 57,4 0,0 60,9 0,0

Övriga kortfristiga skulder 0,0 65,0 77,1 133,0

Summa kortfristiga räntebärande skulder 178,7 115,6 303,1 234,8

Avsättningar 14,6 21,6 19,4 4,6

Leverantörsskulder 121,1 88,7 124,2 117,5

Övriga kortfristiga skulder 110,3 85,3 95,7 77,8

Derivatinstrument 6,6 0,6 3,5 0,0

Summa kortfristiga ej räntebärande skulder 252,6 196,2 242,8 199,9

Summa eget kapital och skulder 630,9 609,1 720,5 696,5

Nyckeltal, koncernen
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2010 2009 2008 2007

Avkastning under året på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg Neg

Avkastning under året på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg

Soliditet, % 17,6 32,0 0,9 13,7

Soliditet, inkl. förlagslån, % e/t 42,9 9,7 22,3

Antal aktier per 31/12 152 885 018 152 885 018 9 333 332 9 333 332

Ovanstående efter utspädning 154 197 055 154 197 055 9 555 332 9 608 332

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 152 885 018 93 071 816 9 333 332 9 333 332

Ovanstående efter utspädning 154 197 055 94 108 853 9 555 332 9 557 415

Oreviderade Reviderade



BRIOS STYRELSE, REVISOR OCH LEDNINGSGRUPP

Styrelse

Heikki Takanen (1952)
Ordförande sedan juli 2010
Aktieinnehav: 0 aktier
Bland övriga uppdrag: Rådgivare i strategiska förändringsprocesser, tidigare koncernchef för
Huhtamäki samt tidigare ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.

Towe Ressman (1966)
Ledamot sedan 2010
Aktieinnehav: 0 aktier.
Bland övriga uppdrag: Global designchef Husqvarna AB

Lea Rytz Goldman (1963)
Ledamot sedan 2008
Aktieinnehav: 0 aktier
Bland övriga uppdrag: Design- och inköpsdirektör AB Lindex

Dag Ivarsson (1943)
Ledamot sedan 1990
Aktieinnehav: 0 aktier
Bland övriga uppdrag: Kommunfullmäktiges ordförande m fl uppdrag Osby Kommun, 
ordförande i OsbyNova AB samt AB Cedela.

Gabriella Sahlman (1974)
Ledamot sedan 2009
Aktieinnehav: 0 aktier
Bland övriga uppdrag: Styrelseledamot i Artek Oy, styrelseledamot i Mediaprovider 
Scandinavia AB, styrelseledamot i Institutet för Internationell Utbildning i Stockholm AB, 
samt anställd i Proventus AB.

Anders Hallberg (1953)
PTK-representant, ordinarie sedan 2001
Aktieinnehav: 0 aktier

Torbjörn Nordh (1953)
LO-representant, ordinarie sedan 2000
Aktieinnehav: 300 stamaktier av serie B
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Revisorer

Jan-Inge Andersson, PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Westerberg, PricewaterhouseCoopers AB

Ledningsgrupp

Peder Zetterberg (1951)
Tf VD och koncernchef
Aktieinnehav: 0 aktier
Optionsinnehav: 0 optioner

Håkan Johansson (1963)
Vice VD och divisionschef för BRIO Baby
Aktieinnehav: 0 aktier
Optionsinnehav: 0 optioner

Eva Brike (1968)
Personaldirektör
Aktieinnehav: 0 aktier
Optionsinnehav: 0 optioner

Johan Engström (1966)
Divisionschef för BRIO Toy
Aktieinnehav: 0 aktier
Optionsinnehav: 0 optioner

Thomas Lassen (1962)
Supply Chain Director
Aktieinnehav: 0 aktier
Optionsinnehav: 0 optioner

27



BOLAGSORDNING

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är BRIO. Bolaget är publikt (publ.).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Osby.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av och/eller handel med leksaker,
spel samt barnvagnar, barnmöbler, barnkläder, artiklar för barnomvårdnad, artiklar för inredning
av barnkammare och barnrum, underhållningsprodukter för barn och ungdom avseende främst
hemelektronik och data, undervisnings- och kontorsmaterial samt att utföra tjänster i anslutning
till varor som ovan angivits ävensom att bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratio miljoner (110 000 000) kronor och högst fyra-
hundrafyrtio miljoner (440 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50 000 000) och högst tvåhundra miljoner 
(200 000 000).

§ 6 Aktieserier, röstvärde, utdelningsrätt, rätt vid bolagets upplösning 
och emissionsregler

A. Aktieserier

Aktierna skall kunna utges i fyra serier enligt nedan:
- Aktier av serie A stam
- Aktier av serie B stam
- Aktier av serie C preferens
- Aktier av serie D preferens

Aktier av varje aktieslag skall kunna ges ut till ett antal motsvarande bolagets hela aktiekapital.
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B. Röstvärde

Vid röstning på bolagsstämma skall varje aktie av respektive serie ha följande röstvärde:
- Serie A 10 röster
- Serie B 1 röst
- Serie C tio röster
- Serie D en röst

C. Rätt till utdelning

(i) Serie C: Preferensaktie av serie C skall berättiga till (a) årlig utdelning per aktie motsvarande
tjugofem (25) % av 2,20 kronor samt (b) från år till år ackumulerad men ännu ej utbetald utdel-
ning uppräknad med tjugofem (25) %, varvid (a) och (b) tillsammans betecknas Preferens -
ut delning C. Preferensaktie av Serie C skall vidare medföra företrädesrätt till utbetalning av 
Preferensutdelning C framför det att utbetalning av utdelning sker till övriga av bolaget utgivna
aktier. Uppräkningen avseende utdelning som inte utbetalats visst år skall beräknas från dag till
dag från den 26 maj varje aktuellt år till dess utbetalning sker.

Utöver Preferensutdelning C skall preferensaktie av serie C berättiga till utdelning enligt punkt (iv)
nedan.

(ii) Serie D: Preferensaktie av serie D skall berättiga till (a) årlig utdelning per aktie motsvarande
sju (7) % av 2,20 kronor samt (b) från år till år ackumulerad men ännu ej utbetald utdelning upp-
räknad med sju (7) %, varvid (a) och (b) tillsammans betecknas Preferensutdelning D. Prefe-
rensaktie av serie D skall vidare medföra företrädesrätt till utbetalning av Preferensutdelning D
framför det att utbetalning av utdelning sker till av bolaget utgivna stamaktier, men först efter det
att preferensaktierna av serie C erhållit utbetalning avseende Preferensutdelning C. Uppräkningen
avseende utdelning som inte utbetalats visst år skall beräknas från dag till dag från den 26 maj
varje aktuellt år till dess utbetalning sker.

Preferensaktie av serie D skall inte berättiga till ytterligare del i bolagets utdelning eller värde 
utöver Preferensutdelning D jämte vad som erlagts för aktien vid teckning. Detta innebär att 
vid bolagets eventuella inlösen av preferensaktie av serie D är inlösenbeloppet begränsat till 
motsvarande Preferensutdelning D jämte ett belopp motsvarande vad som erlagts för aktien vid
teckning. 

(iii) Stamaktier: Stamaktie skall vara berättigad till utdelning med motsvarande belopp per aktie
som totalt tillkommit preferensaktie av serie C enligt punkt (i) ovan. För det fall bolagets utdel-
ningsbara medel avseende ett visst räkenskapsår inte är tillräckliga för full utbetalning av utdel-
ning till stamaktie i enlighet härmed, ackumuleras stamaktiens rätt till bristande del av utdel-
ningen, varvid vid utdelning avseende därpå följande räkenskapsår preferensaktie av serie C 
respektive serie D dock har företrädesrätt till utbetalning av Preferensutdelning C respektive D före
det att utbetalning av utdelning till stamaktie blir aktuell.

(iv) Vid kvarvarande medel sedan utdelning avseende ett visst räkenskapsår fullgjorts enligt punkt
(i), (ii) och (iii), skall utdelning för det aktuella räkenskapsåret ske med lika belopp per aktie till
samtliga stamaktier respektive preferensaktier av serie C.
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D. Rätt till andel i bolagets kapital vid upplösning

(i) I händelse av bolagets upplösning skall preferensaktie av serie C respektive D medföra före-
trädesrätt framför stamaktierna till återbetalning ur bolagets behållna tillgångar med ett belopp
motsvarande dessas respektive företrädesrätt enligt punkt C (i) och (ii) ovan jämte ett belopp
motsvarande vad som erlagts för aktien vid teckning, varvid preferensaktie av serie C skall äga
inbördes företräde framför preferensaktie av serie D.

(ii) Vid kvarvarande medel efter utbetalning till ägarna av preferensaktier av serie C respektive D,
skall stamaktie vara berättigad till återbetalning med ett belopp per aktie motsvarande vad som
tillkommit aktie av serie C enligt punkt D (i) ovan.

(iii) Vid kvarvarande medel sedan utbetalning fullgjorts enligt punkt D (i) och (ii) ovan, skall dessa
fördelas lika mellan bolagets stamaktier respektive preferensaktier av serie C.

E. Företrädesrätt vid emission

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, skall en
gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag i förhållande till det antal aktier som
innehavaren förut äger av det slaget (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
hela antalet aktier som tecknas med subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner
eller konvertibler, skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner respektive kon-
vertibler som om emissionen gällde de aktier som kan tecknas eller bytas ut mot de emitterade
instrumenten.

Vad som ovan sagts skall inte innebära inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kon-
tantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall, med undantag av vad som sägs i sista
stycket, 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 ge rätt till nya aktier av samma
aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fond-
emission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Aktie av serie D preferens berättigar dock inte till deltagande i fondemission. 

§ 7 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter. 
Bolaget skall ha två revisorer med två suppleanter.
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§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags-
ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och
senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i
Svenska Dagbladet. 

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels an-
mäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna
dag får inte vara lördag, söndag, midsommarafton, julafton, eller annan helgdag och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö. 

Årsstämma hålles årligen före juni månads utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och på honom
registrerade aktier.
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1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordningen
4. val av en eller två justeringsmän
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. fastställande av arvode åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna 
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen



§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december. 

§ 11 Konverteringsförbehåll

Aktie av serie A respektive serie C skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B i nedan
angiven ordning. Ägare till sådan aktie skall äga rätt – men ej skyldighet – att påfordra att aktie
omvandlas till aktie av serie B i förhållandet ett till ett. Framställning därom skall skriftligen göras
hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskar omvandlas. Vidare skall
lämnas de övriga uppgifter och fullmakter som styrelsen kan begära. Styrelsen är skyldig att
inom sextio dagar från det framställan enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av 
aktier av serie A eller C till serie B. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och
är verkställd när registrering skett.

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma i Malmö den 27 april 2009.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet till 336 347 040 kronor för-
delat på 152 885 018 aktier. Av dessa är 3 914 666 stycken stamaktier av serie A, 5 577 166
stamaktier av serie B, 46 508 160 stycken preferensaktier av serie C och 96 885 026 stycken
preferensaktier av serie D. Stamaktierna av serie A och preferensaktierna av serie C ger rätt till
tio röster och stamaktierna av serie B och preferensaktierna av serie D ger rätt till en röst. Prefe-
rensaktieserierna har annan rätt till utdelning och annan rätt till andel av företagets kapital vid
upplösning än vad stamaktierna har.

Aktiekapitalets utveckling

Ägarförhållanden

Ägarförhållandena nedan avser förhållandena per 31 december 2010 med hänsyn tagen till där-
efter kända förändringar. Totalt finns cirka 2 100 aktieägare i BRIO.
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År Månad Händelse Antal nya aktier Totalt antal Kvotvärde/ Summa 

aktier aktie aktiekapital 

(kr)

1992 December 2 700 000 10,00 27 000 000

1993 December Konvertering 100 000 2 800 000 10,00 28 000 000

1994 Juni Fondemission 2 800 000 5 600 000 10,00 56 000 000

2006 September Nyemission 3 733 332 9 333 332 10,00 93 333 320

2009 Juni Minskning - 9 333 332 2,20 20 533 330

2009 Juni Nyemission 143 551 686 152 885 018 2,20 336 347 040

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Antal C-aktier Antal D-aktier Innehav % Röster %

Proventus Invest 3 914 666 3 527 655 44 483 433 95 095 526 96,16 96,03

Mats Jacobsson med familj 60 000 600 000 300 000 0,63 1,05

Tor Diderholm 85 111 402 055 249 033 0,48 0,72

Olle Lindhe System AB 209 727 397 225 0,40 0,41

Övriga aktieägare 1 904 400 812 945 843 242 2,33 1,77

Summa 3 914 666 5 577 166 46 508 160 96 885 026 100,00 100,00



Kursutveckling

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att låta utdelningen bero på företagets resultatutveckling. Målet är att hålla en
långsiktig utdelningsnivå på omkring 25–33 % av BRIO-koncernens resultat efter finansnetto
och efter 30 % schablonskatt. 
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Rapportperioden oktober – december 2010

• Intäkterna uppgick till 310,2 (304,2) Mkr
• Rörelseresultat uppgick till 6,6 (16,7) Mkr
• Rörelseresultat justerat för omstrukturerings- och andra kostnader av engångskaraktär 
• uppgick till 25,8 (16,7) Mkr
• Rapportperiodens resultat uppgick till -1,7 (16,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,10) kr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,2 (125,3) Mkr

Perioden januari – december 2010

• Intäkterna uppgick till 921,4 (951,0) Mkr, i 2009 ingår avvecklade butiker med 33,3 Mkr
• Rörelseresultat uppgick till -56,2 (-122,3) Mkr
• Rörelseresultat justerat för omstrukturerings- och andra kostnader av engångskaraktär 
• uppgick till -36,0 (-100,9) Mkr
• Periodens resultat uppgick till -66,8 (-140,6) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-1,51) kr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,4 (6,9) Mkr
• Orealiserade valutaterminseffekter uppgick till -6,2 (3,0) Mkr

Väsentliga händelser under rapportperioden

• Andreas Sbrodiglia lämnade befattningen som VD och koncernchef för BRIO med verkan 
• från den 31 december 2010. 
• Peder Zetterberg utsågs till tillförordnad VD och koncernchef från den 1 januari 2011. 
• Goodwill skrevs ned med 9,6 Mkr som en effekt av en förväntad mindre gynnsam utveckling 
• i division BRIO Baby. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

• Vice koncernchef och ekonomidirektör Håkan Johansson utsågs efter rapportperiodens utgång
• till ny divisionschef för BRIO Baby och efterträder Anders Hagert som lämnar företaget. 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010.
• Styrelsen lämnar inga utsikter.
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VDs kommentar

“Den positiva försäljningsutvecklingen för koncernen fortsatte även under det fjärde kvartalet,
försäljningen ökade totalt med 2 % jämfört med samma period föregående år. Skillnaderna 
mellan koncernens divisioner är dock påtaglig; försäljningen för BRIO Toy ökade med 9 % medan
BRIO Baby minskade med 10 %. Den positiva utvecklingen inom BRIO Toy är hänförbar till ett
positivt mottagande av det breddade sortimentet av träjärnväg och Alga, vilket också gav en 
positiv effekt på bruttomarginalen. Vad gäller division BRIO Baby har dock utvecklingen varit
mindre gynnsam. Minskningen av försäljningen under fjärde kvartalet jämfört med samma 
period föregående år berodde delvis på en svag marknadsutveckling men också på problem med
såväl sortiment som tydlig inriktning. Ett omfattande åtgärdsprogram är nu initierat för att komma
tillrätta med problemen. Franchisekedjan BRIO Lekehuset Partner i Norge hade en gynnsam 
utveckling under 2010.”

Peder Zetterberg
Tillförordnad VD och koncernchef BRIO

Koncernens utveckling under rapportperioden oktober – december 2010

FÖRSÄLJNING OCH BRUTTOVINST

Under rapportperioden uppgick koncernens intäkter till 310,2 (304,2) Mkr. Under motsvarande
period föregående år ingick försäljning i omstrukturerad verksamhet med 5,1 Mkr. Justerat för
detta ökade försäljningen med 11,1 Mkr. Försäljningsutvecklingen var positiv inom division BRIO
Toy med en tillväxt om 21,3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen 
berodde på en ökad försäljning av BRIO-märkta leksaker men också av övriga delar i sortimen-
tet. Division BRIO Baby rapporterade för rapportperioden en minskad försäljning med 4,6 Mkr
jämfört med motsvarande period föregående år.

Bruttovinsten ökade med 4,8 Mkr till 127,2 (122,4) Mkr jämfört med motsvarande period före-
gående år. Bruttomarginalen förbättrades från 40,2 % för fjärde kvartalet 2009 till 41,0 % för
motsvarande period 2010. 

Under rapportperioden skedde stora valutakursförändringar. Den svenska kronan stärktes mot 
för verksamheten viktiga omvärldsvalutor såsom EUR, NOK och USD. Vidare försvagades USD 
mot EUR under rapportperioden. Koncernen köper en stor del av sina varor i USD varför 
bruttovinsten långsiktigt gynnas av en svag USD. 

Under rapportperioden skedde en viss uppskrivning av den kinesiska valutan. I dagsläget är det
svårt att bedöma vilken effekt en valutaanpassning kommer att ha på råvarukostnaderna i Kina
och därmed vilken nettoeffekt en anpassning av den kinesiska valutan kommer att ha på BRIOs
framtida inköpspriser och bruttomarginal. BRIO eftersträvar att säkerställa fasta inköpspriser
över respektive försäljningscykel, dels i syfte att säkerställa bruttoresultatet i respektive period,
dels för att säkerställa tid för att anpassa till eventuella större förändringar i inköpspriserna.
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KOSTNADER

Koncernens rörelsekostnader ökade med 14,9 Mkr till 120,6 (105,7) Mkr under rapportperioden
jämfört med samma period föregående år. Bolagsledningen har utarbetat ett åtgärdsprogram
för att stärka utvecklingen inom division BRIO Baby. Med hänsyn tagen till en förväntad svagare
utveckling i division BRIO Baby belastades koncernens rörelsekostnader med en nedskrivning av
goodwill med 9,6 Mkr. Som ett led i ledningens fortsatta arbete att sänka kostnader belastades
rapportperioden med engångskostnader uppgående till 9,6 Mkr. Under rapportperioden påver-
kades rörelsekostnaderna positivt av valutaeffekter om 3,9 (1,4) Mkr.

Som en effekt av stora variationer i omvärldsvalutor under året rapporterades stora svängningar
i marknadsvärdering av terminskontrakt. För år 2010 rapporterades sammantaget en negativ 
effekt på marknadsvärdering av terminskontrakt med -6,2 (3,0) Mkr.

Rensat för nedskrivning av goodwill, omstrukturerings- och andra kostnader av engångskarak-
tär samt valuta- och omräkningseffekter ökade kostnaderna med 1,8 Mkr under rapportperioden.
Kostnadsökningen berodde främst på personalrelaterade kostnader. Samtliga kostnader relate-
rat till avgående VD belastade rapportperioden.

RÖRELSERESULTAT 

Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (16,7) Mkr under rapportperioden, vilket är en försämring med 
10,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för nedskrivning av goodwill, en-
gångskostnader samt valuta- och omräkningseffekter uppgick rörelseresultatet till 25,8 (15,3) Mkr.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Koncernens resultat före skatt uppgick till 0,3 (17,1) Mkr under rapportperioden. Finansnettot
försämrades med -6,7 Mkr från 0,4 till -6,3 Mkr, främst på grund av negativa valutaeffekter.

KASSAFLÖDE

Under en stor del av verksamhetsåret hade division BRIO Baby stora störningar i varuflödet.
Störningarna var en effekt av att flera större kinesiska leverantörers kapacitetsbrist i anslutning
till och efter det kinesiska nyåret. För att förebygga liknande effekter under 2011 gjordes inom
division BRIO Baby under rapportperioden större varuinköp för att säkerställa leveranskapacite-
ten under inledningen av 2011. I kombination med svag försäljning under rapportperioden med-
förde inköpen en lageruppbyggnad som vid årsskiftet var större än vid samma tidpunkt
föregående år.

Försäljningsökningen under rapportperioden innebar att kundfordringarna per årsskiftet över -
stiger jämförande belopp per föregående årsskifte. 

Det högre lagret och de högre kundfordringarna resulterade i ett negativt kassaflöde för 
rapportperioden. 

37



RESULTATUTVECKLING PER KVARTAL

Utveckling per division under rapportperioden oktober – december 2010

Koncernen är uppdelad i två divisioner; BRIO Toy och BRIO Baby. Franchiseverksamheten BRIO
Lekehuset Partner verkar som ett fristående dotterföretag i koncernen.

DIVISION BRIO TOY

Divisionen BRIO Toy omfattar koncernens samlade leksakserbjudande, dvs produktutveckling,
inköp och försäljning av leksaker under de egna varumärkena BRIO och Alga samt leksaks -
distribution genom Scanditoy med inköp och försäljning av trend-, licens- och märkesleksaker.
BRIO Toy ska skapa försäljningstillväxt och god avkastning genom ett brett sortiment av starka
varumärken och licensprodukter, stort kundfokus och breda marknadskanaler.

Nettoomsättning per marknad
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(Mkr) Okt–Dec 10 Jul–Sep 10 Apr–Jun 10 Jan–Mar 10 Okt–Dec 09

Intäkter 310,2 239,5 182,7 189,0 304,2

Intäkter – rullande 12 mån 921,4 915,4 910,1 936,5 951,0

Bruttovinst 127,2 93,8 68,5 74,1 122,4

Rörelsekostnader -120,6 -114,8 -79,1 -105,3 -105,7

Rörelseresultat 6,6 -21,0 -10,7 -31,2 16,7

Rörelseresultat – rullande 12 mån -56,2 -46,1 -33,8 -95,7 -122,3

Finansnetto -6,3 -3,2 2,1 -0,6 0,4

Resultat före skatt 0,3 -24,2 -8,6 -31,8 17,1

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,16 -0,06 -0,21 0,10

(Mkr) Okt–Dec 10 Jul–Sep 10 Apr–Jun 10 Jan–Mar 10 Okt–Dec 09

Norden 200,6 147,8 105,9 101,2 195,1

Övriga Europa 61,5 35,0 17,1 21,0 44,6

Övriga världen 3,7 2,4 3,2 3,2 4,8

Totalt 265,8 185,2 126,3 125,4 244,5

Fotnot: Koncernens exportverksamhet av leksaker ingick tidigare i division BRIO Baby men ingår nu i division BRIO Toy,

för vilken justering av jämförelsetal har skett.



Divisionens totala försäljning under rapportperioden ökade med 8,7 % till 265,8 (244,5) Mkr, 
vilket främst hänförs till ökad försäljning av BRIO-produkter och andra egenägda varumärken.

Försäljningen i Norden består dels av försäljning av BRIO- och Alga-märkta leksaker, dels av för-
säljning av trend, licens- och märkesleksaker via fristående detaljister, fackhandelskedjor och
dagligvaruhandeln. Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick under rapportperioden
till 200,6 (195,1) Mkr. Lanseringen av nya produkter inom BRIOs klassiska träjärnväg slog väl ut
och bidrog, trots en stark försäljning av BRIO även under motsvarande period föregående år,
med 1,8 Mkr till försäljningsökningen. Även andra egenägda varumärken visade en positiv 
försäljningsutveckling och ökade med 5,8 Mkr. Övrigt sortiment minskade med 2,1 Mkr.

Försäljningen i övriga Europa består huvudsakligen av BRIO-märkta leksaker till fristående 
detaljister och stormarknader, via egna dotterföretag i Tyskland och Frankrike och via distribu-
törer i övriga länder. Försäljningen i övriga Europa uppgick under rapportperioden till 61,5 
(44,6) Mkr. Den starka försäljningstillväxten förklaras av de framgångsrika lanseringarna inom
BRIOs klassiska träjärnväg som slog väl ut i både Tyskland och Frankrike.

Försäljningen i övriga världen avser Japan och övrig exportförsäljning till marknader utanför 
Europa. Försäljningen består av BRIO-märkta leksaker. Försäljningen minskade med 1,1 Mkr 
jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick under rapportperioden till 3,7 
(4,8) Mkr. 

Försäljningen av BRIO-märkta produkter uppgick till 111,8 (101,3) Mkr, vilket motsvarade 42 
(41) % av divisionens totala intäkter under rapportperioden. 

Försäljning per produktsegment under rapportperioden
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BRIO 42%

Alga 12%

Andra egenägda varumärken 7%

Övrigt 39%



DIVISION BRIO BABY 

Divisionen BRIO Baby omfattar koncernens produktutveckling, inköp, tillverkning och försäljning
av babyartiklar; huvudsakligen barnvagnar, bilbarnstolar och barnmöbler under de egna varu-
märkena BRIO, Carena och Simo. All produktion är lokaliserad i Kina med undantag för egen 
tillverkning av barnvagnar och bilbarnstolar i Ungern. 

BRIO Baby fokuserar på blivande föräldrar och föräldrar till barn i åldern 0-3 år. Divisionen ska
skapa tillväxt och lönsamhet genom att stärka sina marknadspositioner i Norden och norra 
Europa, utöka distributionen och expandera på utvalda marknader.

Nettoomsättning per marknad

Divisionens totala försäljning minskade under rapportperioden med 4,6 Mkr och uppgick till 41,8
(46,4) Mkr. Produkter med varumärket SIMO noterade en försäljningsnedgång med 2,0 Mkr,
dels på grund av en svag marknadsutveckling i kvartalet, dels på grund av en pågående 
anpassning av sortimentet som slutförs under första halvåret 2011. Resterande försäljnings-
nedgång om 2,6 Mkr berodde främst på lägre försäljning av BRIO-märkta barnvagnar och bil-
barn stolar. Försäljningsnedgången förstärktes av fortsatt instabilitet i varuflödet.  Varuflödet har
successivt förbättras och från slutet av året kunde BRIO åter erbjuda marknaden ett komplett 
sortiment. 

Försäljningen i övriga Europa uppgick till 6,2 (5,2) Mkr under rapportperioden.

Försäljningen av BRIO-märkta produkter uppgick till 33,3 (36,5) Mkr, vilket motsvarade 79 
(79) % av divisionens totala intäkter under rapportperioden. 

Försäljning per produktsegment under rapportperioden
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(Mkr) Okt–Dec 10 Jul–Sep 10 Apr–Jun 10 Jan–Mar 10 Okt–Dec 09

Norden 35,3 47,3 48,3 50,3 40,9

Övriga Europa 6,2 2,7 2,7 2,4 5,2

Övriga världen 0,3 0,8 0,4 0,2 0,3

Totalt 41,8 50,8 51,3 52,9 46,4

Fotnot:  Koncernens exportverksamhet av leksaker ingick tidigare i division BRIO Baby men ingår nu i division BRIO Toy,

för vilken justering av jämförelsetal har skett.

BRIO 79%

Carena 11%

Simo 8%

Övrigt 2%



Franchiseverksamheten BRIO Lekehuset Partner

BRIOs franchiseverksamhet BRIO Lekehuset Partner bedrivs i ett fristående dotterföretag. Med
sina 120 medlemsbutiker, som ägs av franchisemedlemmarna, är BRIO Lekehuset Partner 
Norges största leksakskedja och dess försäljning omfattar cirka en tredjedel av den norska mark-
naden. Kedjeledningen i BRIO Lekehuset Partner samordnar och driver marknadsföring, inköp
och sortimentsplanering åt franchisetagarna.

Franchiseintäkter

Övrig information avseende rapportperioden oktober – december 2010

FINANSIELL STÄLLNING

Balansomslutningen ökade från 609,1 Mkr till 630,9 Mkr, jämfört med samma tidpunkt före -
gående år. 

Varulagret var vid årsskiftet större än föregående år till följd av ökade inköp inför 2011 inom 
division BRIO Baby för att säkerställa leveranskapaciteten och som en effekt av svag försäljning
inom divisionen under rapportperioden.

Försäljningsökningen under rapportperioden innebar att kundfordringarna per årsskiftet över -
steg jämförande belopp per föregående årsskifte. 

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 94,1 Mkr jämfört med 111,6 Mkr
den 31 december 2009. Nettoskuldsättningen var 84,6 Mkr, jämfört med 4,0 Mkr vid samma
tidpunkt föregående år, en ökning med 80,6 Mkr. Den ökade nettoskuldsättningen var hänförlig
till det negativa resultatet för helåret samt ökningarna i varulager och kundfordringar.

BRIO ingick under 2009 ett nytt kreditavtal med företagets huvudsakliga kreditgivare. Enligt 
kreditavtalet uppgår kreditramen till 266,5 Mkr, varav en viss del utnyttjas för remburser, 
garantier, leasing och derivatprodukter och 75,0 Mkr utgör ramen för en säsongsmässig faktu-
rabelåning. Krediten löper amorteringsfritt till och med den 31 december 2011. Krediten är lyft
som en checkräkningskredit och redovisas bland kortfristiga skulder. BRIO har lämnat säker -
heter bland annat genom företagsinteckningar och pantsättning av aktier i dotterföretag. BRIO
har även åtagit sig att uppfylla ett specifikt nyckeltal, så kallad covenant, som innebär att 
koncernens intäkter ska uppgå till minst 700 Mkr de senaste tolv månaderna, med halvårsvis
avstämning. 

För att säkerställa förutsättningarna för en likviditetsreserv under höstens högsäsong utökades
ovanstående kreditutrymme tillfälligt; dels genom ett utökat utrymme inom ramen för befintlig
fakturabelåning som tillfälligt utökats med 10 Mkr vilket till fullo garanterades av huvudägaren
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(Mkr) Okt–Dec 10 Jul–Sep 10 Apr–Jun 10 Jan–Mar 10 Okt–Dec 09

Norden 2,8 2,7 2,9 2,9 2,7



och dels genom en bryggfinansiering för betalningen av den del av förlagslånet som tecknats 
av andra än huvudägaren. Bryggfinansieringen genom Erik Penser Bankaktiebolag uppgick till
16 Mkr och löpte till den 3 december med en ränta om 7,2 % och uppläggningsavgift om 
0,5 Mkr. Genom effektivare likviditetsplanering behövde koncernen inte till någon del ta i an-
språk den bryggfinansiering om 16 Mkr som ställdes av Erik Penser Bankaktiebolag. Effektivise-
ringarna innebar vidare att koncernen anpassade sitt behov av likviditetsreserv för första halvåret
2011 från 50 Mkr till 30 Mkr. Utöver dessa åtgärder utverkades ränteanstånd med såväl den 
huvudsakliga kreditgivaren som med huvudägaren Proventus Invest, innebärande att ränta för
det andra halvåret förföll i samband med årets utgång. Samtliga tillfälliga krediter var reglerade
per årsskiftet. 

Per den 31 december 2010 uppgick BRIOs kortfristiga räntebärande skulder till 178,7 Mkr. Där-
utöver har BRIO en pensionsavsättning som uppgick till 65,1 Mkr. Koncernens soliditet var 17,6
(32,0) % per den 31 december 2010. Moderbolagets aktieägares andel av det egna kapitalet
uppgick till 111,2 (192,4) Mkr. Sedan den 31 mars 2010 finns inga innehav utan bestämmande
inflytande.

Koncernens långsiktiga finansiering kommer att ses över under 2011 då kreditavtalet med före-
tagets huvudsakliga kreditgivare avseende en kreditram om 265,5 Mkr, varav 75 Mkr avser 
en säsongsmässig fakturabelåning, löper ut vid utgången av 2011 och kreditavtalet med BRIOs
huvudägare Proventus Invest om 54,4 Mkr löper ut i september 2011. Arbetet med att se över
koncernens långsiktiga finansiering pågår.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 4,4
(4,1) Mkr. Investeringarna avsåg i huvudsak produktutveckling. De sammanlagda av- och ned-
skrivningarna var -14,2 Mkr jämfört med -6,4 Mkr under samma period föregående år. 

VALUTAPÅVERKAN 

Under rapportperioden fortsatte den svenska kronan att stärkas mot omvärldsvalutor såsom USD
och EUR. USD försvagades mot EUR under rapportperioden vilket resulterade i en orealiserad
valutaterminseffekt på 1,8 Mkr. För helåret uppgick de orealiserade valutaterminseffekterna till 
-6,2 Mkr. 

Valutarisk uppstår främst på grund av flödesexponering till följd av kommersiella flöden (främst
i USD avseende utflöde samt NOK och EUR avseende inflöde). Fakturering till utländska dotter-
företag sker i lokal valuta. Till övriga utländska kunder sker faktureringen huvudsakligen 
i kundens valuta. Enligt BRIOs finanspolicy ska kommersiella flöden terminssäkras. Säkringen ska
ske med mellan 50 och 80 % av kommande flöden inom en påföljande niomånadersperiod.
BRIO har valutasäkrat nettoexponeringen i EUR och NOK mot USD. Säkrad volym vid rapport-
periodens utgång framgår av tabellen nedan. 
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

BRIOs leksaksverksamhet är säsongsbetonad och påverkas kraftigt av julförsäljningen. En stor
del av resultatet genereras därmed under årets sista månader. 

För valutarisk se avsnitt om valutapåverkan ovan.

BRIOs inköp är starkt beroende av utvecklingen av den kinesiska tillverkningsindustrin. Om be-
tydande förändringar inträffar som påverkar BRIOs förmåga att köpa varor till etablerade priser
kan det påverka BRIOs intjäningsförmåga negativt. 

Den framtida utvecklingen av konjunkturläget är svårbedömd. Redovisningen av vissa poster 
i balansräkningen baseras på uppskattningar och bedömningar och är därmed behäftade med
osäkerhet. Mot bakgrund av BRIOs omstruktureringsarbete och rådande marknadsläge gäller
detta särskilt värde på goodwill, varumärken och uppskjuten skattefordran. Under rapportperio-
den redovisades en nedskrivning av goodwill med 9,6 Mkr

Det kan inte uteslutas att BRIO inte kommer att kunna generera tillräckligt med egna vinst medel
för framtida finansiering och därmed behöva söka nytt externt kapital. Det kan heller inte 
garanteras att kapital kan anskaffas då behov uppstår och att villkoren för eventuell framtida 
finansiering är godtagbara för BRIO och dess ägare. För en utförligare beskrivning av koncernens
hantering av risker hänvisas till årsredovisningen 2009. 

MODERFÖRETAGET 

BRIO tillhandahåller de övriga koncernföretagen med resurser i form av IT, ekonomi, HR och 
logistik. Moderföretaget är dessutom den fakturerande enheten för Tyskland, Frankrike och 
beträffande BRIO Baby även för Sverige, Danmark, Finland och övriga exportverksamheten.

Försäljningen för rapportperioden uppgick till 84,9 (104,8) Mkr. Resultat före skatt för rapport-
perioden uppgick till -5,6 (-27,1) Mkr. Investeringar i immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 9,6 (3,2) Mkr. Den 31 december 2010 uppgick moderföretagets likvida
medel till 20,7 Mkr jämfört med 38,5 Mkr vid årets början. 

Medelantalet anställda i moderföretaget under rapportperioden var 46,7 personer jämfört med
91 personer i genomsnitt under helåret 2009. Den stora förändringen beror på omstrukturering
inom koncernen varigenom omflyttning skett av personal från moderföretaget till dotterföre -
tagen.
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Valutapar Terminssäkrat Terminssäkrat Säkrad  Orealiserad Kurs per Kurs per

inflöde utflöde snitt omvärderingseffekt 31/12-10 30/9-10

kurs 31/12-10

EUR/USD 6 MEUR 7,6 MUSD 1,260 -3,2 Mkr 1,339 1,364

NOK/USD 32  MNOK 4,9 MUSD 0,154 -3,7 Mkr 0,171 0,171



Under året har moderföretaget förvärvat aktierna i Lekehuset Partner AS från dotterföretaget 
Toy Republic AB för cirka 30 Mkr, vilket förklarar ökningen i finansiella tillgångar och merparten
av ökningen av koncerninterna skulder.

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR

Den 21 december beslutade sig Andreas Sbrodiglia, i samråd med styrelsen, för att lämna 
befattningen som VD och koncernchef för BRIO med verkan från årsskiftet. Orsaken var att VD
och styrelsen hade olika uppfattning i viktiga strategiska frågor. Styrelsen inledde omedelbart 
arbetet med att söka en efterträdare. Som tillförordnad VD och koncernchef tillträdde den 
1 januari 2011 Peder Zetterberg, som under hösten fungerat som rådgivare till företaget och
dess ledning. Andreas Sbrodiglia erhöll en ersättning motsvarande en uppsägningstid om tolv
månader och en avgångsersättning motsvarande tre månadslöner. Denna kostnad belastade 
i sin helhet rapportperiodens resultat. 

Som ett led i förändringsarbetet inom divisionen BRIO Baby utsågs BRIOs vice koncernchef och
ekonomidirektör Håkan Johansson efter rapportperiodens utgång till ny divisionschef från den
1 mars 2011. Förändringen innebär att Håkan Johansson kvarstår som BRIOs vice koncernchef
men lämnar nuvarande befattning som ekonomidirektör. Håkan Johansson har den erfarenhet
och insikt som nu krävs för att genomföra det åtgärdsprogram som är initierat och som syftar 
till att stärka lönsamheten inom division BRIO Baby. Nuvarande divisionschef för BRIO Baby,
Anders Hagert, kommer att lämna företaget. För säkerställande av ekonomi- och finansfunktio-
nen anlitar företaget en konsult, Tommy Nilsson, på interim basis från den 1 april 2011.

PERSONAL

Under rapportperioden uppgick medelantalet anställda till 286 inom BRIO-koncernen jämfört
med 322 personer i genomsnitt för helåret 2009. Minskningen i personal skall ses som en 
effekt av genomförda effektiviseringsåtgärder.

UTDELNING

För verksamhetsåret 2010 föreslår styrelsen ingen utdelning. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum den 12 maj 2011 i Malmö.
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VALBEREDNING

Valberedningen i BRIO består av Bengt Ivarsson, representerande släkten Ivarsson och sam-
mankallande, Daniel Sachs, representerande Proventus Invest, samt Mats Jacobsson represen-
terande Mats och Margareta Jacobsson. Valberedningen nås på adress Valberedningen, BRIO,
Box 305, 201 23 Malmö. 

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på BRIOs hemsida www.brio.net från mitten av
april 2011.

LIKVIDITETSGARANTI

BRIO har tecknat avtal om likviditetsgaranti för samtliga på NGM noterade aktieslag, B respek-
tive preferensaktier av serie C och D. Avtalet om likviditetsgaranti säkerställer en minimilikvidi-
tet i aktiehandeln och säkerställer en specifik spridning mellan köp- och säljkurs. 

Koncernens nyckeltal
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2010-12-31 2009-12-31

Avkastning under kvartalet på sysselsatt kapital, % 1,2 9,3

Avkastning under kvartalet på eget kapital, % Neg 8,6

Avkastning under året på sysselsatt kapital, % Neg Neg

Avkastning under året på eget kapital, % Neg Neg

Soliditet, % 17,6 32,0

Soliditet, inkl. förlagslån, % e/t 42,9

Antal aktier vid rapportperiodens utgång 152 885 018 152 885 018

Ovanstående efter utspädning - 154 197 055

Genomsnittligt antal aktier under kvartalet 152 885 019 152 885 018

Ovanstående efter utspädning - 154 197 055



Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Rapport över totalresultat för koncernen

46

(Mkr) OKT–DEC Helår

2010 2009 2010 2009

Intäkter 310,2 304,2 921,4 951,0

Kostnad för sålda varor -183,0 -181,8 -557,9 -607,1

Bruttovinst 127,2 122,4 363,6 343,9

Försäljningskostnader -90,6 -83,6 -317,4 -324,0

Administrationskostnader -44,5 -34,3 -138,9 -147,0

Utvecklingskostnader -2,9 -3,6 -11,6 -14,9

Övriga intäkter / kostnader 15,7 15,7 54,4 16,6

Andra vinster / förluster – netto 1,8 - -6,2 3,0

Rörelseresultat 6,6 16,7 -56,2 -122,3

Finansiella poster – netto -6,3 0,4 -8,1 -14,7

Resultat före skatt 0,3 17,1 -64,3 -137,0

Inkomstskatt -2,0 -1,1 -2,5 -3,6

Periodens resultat -1,7 16,1 -66,8 -140,6

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -1,7 16,0 -66,9 -140,9

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,1 0,3

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,01 0,10 -0,44 -1,51

Resultat per aktie efter utspädning, kr - 0,10 - -1,51

(Mkr) OKT–DEC Helår

2010 2009 2010 2009

Periodens resultat -1,7 16,1 -66,8 -140,6

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser för perioden -1,1 0,2 -14,4 15,7

Övrigt totalresultat för perioden -1,1 0,2 -14,4 15,7

Summa totalresultat för perioden -2,8 16,2 -81,2 -124,9

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2,8 16,1 -81,3 -125,4

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 0,1 0,5



Avskrivningar och nedskrivningar för koncernen

Balansräkning i sammandrag för koncernen
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(Mkr) OKT–DEC Helår

2010 2009 2010 2009

Kostnad för sålda varor -2,7 -4,4 -10,4 -11,8

Försäljningskostnader -0,4 -0,7 -1,5 -2,0

Administrationskostnader -11,1 -1,3 -15,7 -6,4

Utvecklingskostnader -0,0 -0,0 -0,1 -0,0

Summa -14,2 -6,4 -27,7 -20,3

(Mkr) 10-12-31 09-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 137,2 161,0

Materiella anläggningstillgångar 13,7 17,9

Övriga anläggningstillgångar 19,1 22,9

Summa anläggningstillgångar 170,0 201,7

Varulager 193,4 151,1

Kundfordringar 140,3 113,4

Övriga fordringar 33,1 31,1

Derivatinstrument - 0,2

Likvida medel 94,1 111,6

Summa omsättningstillgångar 460,9 407,4

Summa tillgångar 630,9 609,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 336,3 336,3

Övrigt tillskjutet kapital - 149,5

Reserver 65,1 79,5

Ansamlad förlust -290,2 -372,9

Summa 111,2 192,4

Innehav utan bestämmande inflytande - 2,1

Summa eget kapital 111,2 194,6

Långfristiga skulder räntebärande

Övriga långfristiga skulder 0,1 0,0

Summa 0,1 0,0
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Långfristiga skulder ej räntebärande

Uppskjuten skatteskuld 16,7 18,0

Avsättningar för pensioner 63,9 66,9

Övriga avsättningar 7,7 17,8

Summa 88,3 102,8

Kortfristiga skulder räntebärande

Checkräkningskredit 121,3 50,6

Skulder till moderföretag 57,4 -

Övriga kortfristiga skulder - 66,6

Summa 178,7 117,2

Kortfristiga skulder ej räntebärande

Avsättningar 14,6 21,6

Leverantörsskulder 121,0 88,7

Övriga kortfristiga skulder 110,5 83,5

Derivatinstrument 6,6 0,6

Summa 252,7 194,6

Summa skulder 519,8 414,6

Summa eget kapital och skulder 630,9 609,1



Specifikation av förändringar i eget kapital för koncernen

Förändringar i koncernens reserver
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(Mkr) Innehav S:a

utan Eget

bestäm- kapital

mande 

inflytande

Aktie- Övrigt Reserver Ansamlad

kapital tillskjutet förlust

kapital

Ingående balans per 2009-01-01 93,3 128,1 64,0 -280,5 1,6 6,5

Summa totalresultat för perioden 15,5 -140,9 0,5 -124,9

Minskning av aktiekapital -72,8 24,3 48,5 0,0

Nyemission 315,8 -2,9 312,9

Summa transaktioner med ägare 243,0 21,4 48,5 312,9

Utgående balans per 2009-12-31 336,3 149,5 79,5 -372,9 2,1 194,6

Omföring enligt beslut på årsstämma -149,5 149,5 -

Summa totalresultat för perioden - - -14,4 -66,8 0,1 -81,1

Avyttring av dotterföretag -2,2 -2,2

Summa transaktioner med ägare -2,2 -2,2

Utgående balans per 2010-12-31 336,3 - 65,1 -290,2 - 111,2

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

(Mkr) Omräknings- Fond för Summa

differens Verkligt värde reserver

Ingående balans per 2009-01-01 46,5 17,5 64,0

Omräkningsdifferens för perioden 15,5 - 15,5

Ingående balans per 2010-01-01 62,0 17,5 79,5

Omräkningsdifferens för perioden -14,4 -14,4

Utgående balans per 2010-12-31 47,6 17,5 65,1



Eventualtillgångar och eventualförpliktelser
Någon väsentlig förändring har inte skett i koncernens eller moderföretagets eventualtillgångar
eller eventualförpliktelser sedan föregående räkenskapsårs slut.

Transaktioner med närstående
Några närståendetransaktioner som är viktiga för förståelsen av förändringar i koncernens 
finansiella ställning och utveckling sedan det senaste räkenskapsårets slut har inte skett förutom
huvudägaren Proventus Invests andel av förlagslånet som förföll i september 2010 och som 
refinansierades av Proventus Invest i september 2010.

Kassaflödesanalys för koncernen
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(Mkr) Helår

2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -76,3 -105,5

Förändringar i rörelsekapital 10,9 112,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -65,4 6,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,1 -11,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60,0 54,3

Periodens kassaflöde -13,5 49,9

Likvida medel vid periodens början 111,6 60,1

Kursdifferens i likvida medel -3,9 1,6

Likvida medel vid periodens slut                                  94,1 111,6



Kommentarer avseende helåret januari-december 2010

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER JANUARI-DECEMBER 2010

Under första kvartalet träffade BRIO träffade avtal om refinansiering av större delen av sitt 
förlagslån genom att Proventus Invest omsatte sitt innehav av förlagsbevis motsvarande cirka
54,4 Mkr till ett efterställt lån till BRIO.

Under andra kvartalet nåddes förlikning i två tvister från företagets tidigare verksamhet i USA,
vilka resulterade i en positiv resultateffekt om 5,3 Mkr.

BRIO utsåg under året Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant avseende BRIOs prefe-
rensaktier av serie C, preferensaktier av serie D samt stamaktier av serie B, vilka samtliga är 
noterade på NGM.

I samband med en extra bolagsstämma den 22 juli tillträdde Heikki Takanen som styrelsens 
ordförande och Towe Ressman tillträdde som ny ledamot i styrelsen.

För att möta den kortsiktiga påverkan på kassaflödet som verksamhetens kraftiga säsongs-
svängningar under andra halvåret innebar säkerställdes förutsättningarna för en likviditetsreserv
under höstens högsäsong genom tillfälligt utökat kreditutrymme.

Andreas Sbrodiglia lämnade befattningen som VD och koncernchef för BRIO med verkan från
årsskiftet. Peder Zetterberg utsågs till tillförordnad VD och koncernchef från den 1 januari 2011.
Vice koncernchef och ekonomidirektör Håkan Johansson har efter rapportperiodens utgång 
utsetts till ny divisionschef för BRIO Baby och efterträder Anders Hagert som lämnar företaget.
För säkerställande av ekonomi- och finansfunktionen anlitar företaget en konsult. 

Goodwill skrevs ned med 9,6 Mkr som en effekt av en förväntad mindre gynnsam utveckling 
i division BRIO Baby. Goodwill testas årligen baserat på förväntade kassaflöden och ett beräk-
nat avkastningskrav. Avkastningskravet har anpassats till osäkerheterna i den förväntade 
utvecklingen genom att den s k specifika riskpremien höjts från en till två %.

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING

Nettoomsättningen minskade under året med 29,6 Mkr till 921,4 (951,0) Mkr. Valutakurseffek-
ter påverkade försäljningsintäkterna negativt med 45,1 (34,6) Mkr. Föregående år inkluderade
försäljning i avvecklade butiker med 33,3 Mkr. Rensat för valutaeffekter och avvecklade butiker
ökade omsättningen med 44,2 Mkr.

Bruttoresultatet ökade med 19,7 Mkr till 363,6 (343,9) Mkr. Bruttoresultatet under föregående
år påverkades starkt negativt av de likviditetsproblem som utmanade verksamheten under 
första halvåret. Bruttomarginalen förbättrades från 36,2 till 39,5 % för 2010.
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Rörelsens försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader minskade med 18,0 Mkr till
467,9 (485,9) Mkr.

Jämfört med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter är under föregående år främst
en effekt av de stora valutasvängningar som skedde under året.

Resultaträkning i sammandrag för moderföretaget

Balansräkning i sammandrag för moderföretaget
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(Mkr) OKT–DEC Helår

2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning 84,9 104,8 337,7 369,8

Kostnad för sålda varor -55,5 -69,3 -225,9 -250,2

Bruttoresultat 29,4 35,5 111,8 119,7

Försäljningskostnader -39,8 -37,4 -127,5 -140,7

Administrationskostnader -26,2 -22,5 -93,8 -85,5

Utvecklingskostnader -1,7 -4,8 -8,2 -15,3

Övr rörelseintäkter/-kostnader 8,1 -1,8 47,8 19,6

Rörelseresultat -30,1 -31,0 -70,0 -102,3

Resultat från andelar i koncernföretag 28,5 2,2 28,5 2,7

Övrigt finansiellt netto -4,0 1,7 -18,6 -18,2

Resultat före skatt -5,6 -27,1 -60,1 -117,7

Skatt på periodens resultat - - - -

Periodens resultat -5,6 -27,1 -60,1 -117,7

(Mkr) 10-12-31 09-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 26,1 31,1

Materiella anläggningstillgångar 8,0 9,5

Fordringar hos koncernföretag 32,8 42,1

Andra finansiella anläggningstillgångar 374,2 343,7

Summa anläggningstillgångar 441,1 426,4

Omsättningstillgångar

Varulager 110,2 68,4

Kundfordringar 63,4 50,8

Fordringar hos koncernföretag 90,9 52,1

Övriga fordringar 18,7 15,0

Likvida medel 20,7 38,5

Summa omsättningstillgångar 303,9 224,8

Summa tillgångar 745,1 651,3
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 336,3 336,3

Uppskrivningsfond 34,0 34,0

Reservfond 11,2 11,2

Summa bundet eget kapital 381,5 381,5

Ansamlad förlust

Fria fonder - 149,5

Ansamlad förlust -96,4 -128,2

Periodens resultat -60,1 -117,7

Summa ansamlad förlust -156,5 -96,2

Summa eget kapital 225,0 285,2

Långfristiga skulder räntebärande

Skulder till koncernföretag 0,1 0,1

Summa 0,1 0,1

Långfristiga skulder ej räntebärande

Avsättningar för pensioner 54,5 54,0

Summa 54,5 54,0

Kortfristiga skulder räntebärande

Checkräkningskredit 121,3 49,0

Skulder till moderföretag 56,1 -

Övriga skulder räntebärande 66,6

Summa 177,4 115,6

Kortfristiga skulder ej räntebärande

Övriga avsättningar 5,3 8,2

Leverantörsskulder 50,6 36,3

Skulder till koncernföretag 200,6 121,7

Övriga skulder ej räntebärande 31,5 30,2

Summa 288,0 196,4

Summa eget kapital och skulder 745,1 651,3



Aktieägare per 2010-12-31

BRIOs aktiekapital består av fyra aktieserier: stamaktier av serie A och B respektive preferens-
aktier av serie C och D. Preferensaktieserierna har annan rätt till utdelning och annan rätt till
andel av företagets kapital vid upplösning än vad stamaktierna har. 

Preferensaktier av serie C ger företrädesrätt vid utdelning och upplösning med en årlig uppräk-
ning om 25 % av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med stamaktier av serie A, till tio röster per
aktie. Preferensaktier av serie D ger företrädesrätt vid utdelning och upplösning med en årlig
uppräkning limiterad till 7 % av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med stamaktier av serie B,
till en röst per aktie.

Vid eventuell utdelning skall utdelning ske enligt följande:

(i) Serie C: Preferensaktie av serie C skall berättiga till (a) årlig utdelning per aktie motsvarande
tjugofem (25) % av 2,20 kronor samt (b) från år till år ackumulerad men ännu ej utbetald utdel-
ning uppräknad med tjugofem (25) %, varvid (a) och (b) tillsammans betecknas Preferens-
ut delning C. Preferensaktie av serie C skall vidare medföra företrädesrätt till utbetalning av 
Preferensutdelning C framför det att utbetalning av utdelning sker till övriga av företaget utgivna
aktier. Uppräkningen avseende utdelning som inte utbetalats visst år skall beräknas från dag till
dag från den 26 maj varje aktuellt år till dess utbetalning sker. Utöver Preferensutdelning C skall
preferensaktie av serie C berättiga till utdelning enligt punkt (iv) nedan.

(ii) Serie D: Preferensaktie av serie D skall berättiga till (a) årlig utdelning per aktie motsvarande
sju (7) % av 2,20 kronor samt (b) från år till år ackumulerad men ännu ej utbetald utdelning upp-
räknad med sju (7) %, varvid (a) och (b) tillsammans betecknas Preferensutdelning D. Prefe-
rensaktie av serie D skall vidare medföra företrädesrätt till utbetalning av Preferensutdelning D
framför det att utbetalning av utdelning sker till av företaget utgivna stamaktier, men först efter
det att preferensaktierna av serie C erhållit utbetalning avseende Preferensutdelning C. Uppräk-
ningen avseende utdelning som inte utbetalats visst år skall beräknas från dag till dag från den
26 maj varje aktuellt år till dess utbetalning sker. Preferensaktie av serie D skall inte berättiga till
ytterligare del i företagets utdelning eller värde utöver Preferensutdelning D jämte vad som 
erlagts för aktien vid teckning. Detta innebär att vid företagets eventuella inlösen av preferens-
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Antal Antal Antal Antal Innehav Röster

A-Aktier B-Aktier C-Aktier D-Aktier % %

Proventus Invest 2 752 466 2 355 725 41 024 582 90 634 603 89,46 87,48

BRIOs Personalstiftelse 2 800 000 1,83 0,46

Dag Ivarsson med familj 1 112 200 34 501 41 500 24 900 0,79 1,91

Mats Jacobsson med familj 60 000 600 000 300 000 0,63 1,05

Olle Lindhe System AB 209 727 397 225 0,40 0,41

Tor Diderholm 85 111 402 055 249 033 0,48 0,72

Susanna Molander 463 200 231 600 0,45 0,80

BRIOs koncernledning 244 373 90 000 0,22 0,42

BRIOs Intressefond 220 950 90 000 0,20 0,38

Övriga aktieägare 50 000 3 041 829 3 301 773 2 067 665 5,53 6,37

Summa 3 914 666 5 577 166 46 508 160 96 885 026 100,00 100,00



aktie av serie D är inlösenbeloppet begränsat till motsvarande Preferensutdelning D jämte ett
belopp motsvarande vad som erlagts för aktien vid teckning.

(iii) Stamaktier: Stamaktie skall vara berättigad till utdelning med motsvarande belopp per aktie
som totalt tillkommit preferensaktie av serie C enligt punkt (i) ovan. För det fall företagets ut-
delningsbara medel avseende ett visst räkenskapsår inte är tillräckliga för full utbetalning av 
utdelning till stamaktie i enlighet härmed, ackumuleras stamaktiens rätt till bristande del av 
utdelningen, varvid vid utdelning avseende därpå följande räkenskapsår preferensaktie av serie
C respektive serie D dock har företrädesrätt till utbetalning av Preferensutdelning C respektive D
före det att utbetalning av utdelning till stamaktie blir aktuell. 

(iv) Vid kvarvarande medel sedan utdelning avseende ett visst räkenskapsår fullgjorts enligt punkt
(i), (ii) och (iii), skall utdelning för det aktuella räkenskapsåret ske med lika belopp per aktie till
samtliga stamaktier respektive preferensaktier av serie C.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2010 oförändrat till 336 347 039,60 kronor samt
det totala antalet aktier, likaledes oförändrat, till 152 885 018, varav 3 914 666 stamaktier av
serie A, 5 577 166 stamaktier av serie B, 46 508 160 preferensaktier av serie C och 96 885 026
preferensaktier av serie D. Antalet röster uppgick till 606 690 452.  

Aktiekapitalets fördelning per 2010-12-31
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Aktieserie Antal aktier Röst per aktie Antal röster

Stamaktie serie A 3 914 666 10 39 146 660

Stamaktie serie B 5 577 166 1 5 577 166

Preferensaktie serie C 46 508 160 10 465 081 600

Preferensaktie serie D 96 885 026 1 96 885 026

Totalt 152 885 018 606 690 452



Information per segment
BRIO-koncernen är uppdelad i de två divisionerna BRIO Toy och BRIO Baby, samt dotterföreta-
get BRIO Lekehuset Partner. Nedan följer en sammanställning av segmentinformation för året.

Med gemensamma resurser menas IT, ekonomi, HR och logistik. Mindre justeringar har skett i
BRIOs segmentindelning, främst relaterat till pågående omstrukturering och för att renodla di-
visionerna BRIO Toy och BRIO Baby från avvecklade verksamheter.

Försäljning per marknad

SÄSONGSVARIATIONER

Leksaksbranschen karaktäriseras av kraftiga säsongsvariationer där merparten av försäljningen
sker under årets sista månader. Skillnader i produktmix innebär att marginalen under det första
och andra kvartalet normalt är lägre än marginalen för det tredje och fjärde kvartalet. BRIOs 
totala försäljning under perioden 2006-2010 fördelades mellan kvartalen på följande sätt:
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10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09

Externa intäkter 703 633 196 249 11 10 11 59 - 921 951

Interna intäkter - 22 28 - 113 124 -135 -153 - -

Rörelseresultat 32 -36 -32 -18 7 -8 -63 -60 - -56 -122

Finansiellt netto - - - -8 -15 - -8 -15

Resultat före skatt 32 -36 -32 -18 7 -8 -71 -75 - -64 -137

Summa tillgångar 491 405 127 160 8 6 5 38 - - 631 609

(Mkr) BRIO Toy BRIO BRIO  Gemen- Elimine- Summa
Baby Lekehuset samma ringar BRIO

Partner resurser

(Mkr) Helår 10 Helår 09

Norden 785,0 794,5

Övriga Europa 120,7 138,0

Övriga världen 15,7 18,5

Totalt 921,4 951,0

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

20 % 22 % 24 % 34 %



Under 2010 fördelade sig försäljningen mellan kvartalen enligt följande:

KÄNSLIGHETSANALYS

I tabellen nedan ges en uppskattning av nettoeffekterna av förändringar i valutakurser på BRIOs
resultat för 2010.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt om tillämpade redovisningsprinciper – koncernen
Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IAS sådana de antagits av EU, 
Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårs-
rapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport beskrivs i not 1 
i Årsredovisningen 2009, med nedanstående förändringar. 

Förändrade redovisningsprinciper - koncernen
Den nya och ändrade redovisningsprincipen för 2010 med inverkan på koncernens finansiella
rapporter är IAS 27 (Reviderad) Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Omar-
betade IFRS 3 (Reviderad) förväntas få effekt vid framtida förvärv.

Information om moderföretaget
Moderföretaget redovisar enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer.   
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

20 % 20 % 26 % 34 %

Förändring av USD +5 % Effekt på resultatet, Mkr

USD/SEK -21,6

Förändring av EUR +5 %

EUR/SEK 6,7



KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Malmö den 24 februari 2011
Peder Zetterberg
Tillförordnad VD och koncernchef

Denna kommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

FINANSIELL INFORMATION

Kan beställas från:
BRIO
Box 305
201 23 Malmö
Telefon: 0479-19 000
E-post: info@brio.net 

All finansiell information publiceras på www.brio.net omedelbart efter offentliggörandet. 

KONTAKTINFORMATION

Tillförordnad VD och koncernchef Peder Zetterberg
E-post: peder.zetterberg@BRIO.net
Telefon: 0479-19 000
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Årsredovisning april 2011
Årsstämma i Malmö 12 maj 2011
Rapport för första kvartalet 12 maj 2011
Rapport för andra kvartalet 26 juli 2011



REDOGÖRELSE FRÅN DEN OBEROENDE KOMMITTÉN 
I BRIOS STYRELSE

Den information om BRIO som återfinns på sidorna 21–32 i denna erbjudandehandling har över-
siktligt granskats av den oberoende kommittén i BRIOs styrelsen. Enligt kommitténs bedömning
ger den kortfattade beskrivningen en korrekt – om än ej fullständig – beskrivning av BRIO.

För ytterligare information hänvisas till BRIOs årsredovisning för 2008 och 2009 samt BRIOs 
hemsida (www.brio.net).

Stockholm den 23 mars 2011

BRIO AB (publ)
Den oberoende kommittén i BRIOs styrelse
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REVISORNS RAPPORT AVSEENDE 
FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Till styrelsen i BRIO AB (publ)
Organisationsnummer 556201-9686

Vi har granskat finansiell information i sammandrag för BRIO på sidorna 23–25, som omfattar
den period om tre år som slutar den 31 december 2009.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att den historiska finansiella informationen i
sammandrag tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella
redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om den historiska finansiella informationen i sammandrag på grund-
val av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet med Fars rekommendation RevR 5 Gransk-
ning av prospekt.

Uttalande
Vi anser att de uppgifter som är angivna i den finansiella informationen i sammandrag på 
sidorna 23–25 för den period om tre år som slutar den 31 december 2009 har återgivits 
korrekt. Årsredovisningarna för åren 2007, 2008 och 2009 har reviderats av oss. Vi har lämnat
revisionsberättelser enligt standardutformningen för räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.

Stockholm den 25 mars 2011

Ulf Westerberg Jan-Inge Andersson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB
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