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MITTKAPITALS EU-MEDEL INVESTERADE
BETYDANDE ÖVERVÄRDEN I PORTFÖLJEN
•
•
•
•

Mittkapital redovisar i sitt bokslut för 2013 att bolagets EU-medel är fullt ut
investerade i Jämtlands och Västernorrlands län.
Mittkapital är delägare i sju verksamhetsdrivande bolag och har tillsammans med
tre lokala tillväxtkassor låneengagemang i åtta mindre bolag.
Bolagen omsätter totalt drygt 1,1 miljard kronor och sysselsätter ca 640 personer.
Värderingen av bolagen visar på betydande övervärden i Mittkapitals portfölj.

- Vi har i stort sett gjort de investeringar som kapitalbasen möjliggör med hänsyn till förvaltningskostnader och behov av följdinvesteringar. Anskaffningsvärdet av genomförda
investeringar och lån, vissa konvertibla, är 144 miljoner kronor. Vår interna bedömning av
portföljen är dock att dess nuvärde är väsentligt högre. Trots kostnader för att göra
investeringarna finns det anledning att vara förhoppningsfull om god avkastning i vår portfölj.
Detta gäller både om vi under en längre tid kommer att arbeta med portföljbolagens
utveckling och sedan avyttra eller om vi inom kort skulle sälja våra andelar till
marknadsvärde, säger Mittkapitals VD Susanne Olofsson.
Mittkapital är ett helägt dotterbolag till Inlandsinnovation AB med uppgift att investera i
mindre och medelstora bolag i Mittregionen, d.v.s. Jämtlands och Västernorrlands län.
Mittkapital förvaltar 90 miljoner kronor av EU-medel och 100 miljoner kronor i ägarkapital.
Affärsmodellen är att investera i bolag som kan växa, arbeta med företagen för att skapa nya
värden och därefter sälja innehaven. Insats kan också göras med lån, vilka även kan
konverteras till aktieinnehav.
Ett investmentbolag har under de första åren då investeringarna görs förvaltningskostnader
men nästan inga intäkter. Avkastningen visas först när innehaven säljs. Investeringar
redovisas normalt till det lägsta av inköpsvärde eller bedömt marknadsvärde.
Bedömningarna av innehavens nuvärde som visar på betydande övervärden bygger på
revisionsgranskade antaganden och förutsättningar. Övervärdena syns inte i bokföringen och
resultatet förrän innehaven avyttrats.
Mittkapital har under drygt fyra år haft bruttokostnader om 28 miljoner och nettokostnader om
17 miljoner. Det betyder årliga förvaltningskostnader i procent av förvaltat kapital om 3,19
procent brutto och 1,75 netto (efter avdrag för fakturerade intäkter för sålda konsulttjänster
mm). För 2013 redovisas ett resultat efter utdelningar om -1,85 MSEK.
Mittkapital har gjort tre försäljningar till anskaffningspris, vilka inbringat sammanlagt 10,8
miljoner kronor. Hälften av dessa medel och övriga medel som kan frigöras vid kommande
försäljningar skall återgå till Mittregionen, d.v.s. till Jämtland och Västernorrland.
- Mittkapital har ett strukturerat arbetssätt och systematiskt byggt kompetens i styrelsen och
hos våra medarbetare. Det förklarar varför vi har kunnat göra investeringar, som nu ser
lovande ut, säger Lars Thalén, styrelseordförande i Mittkapital.
Mittkapital startades under andra halvåret 2009 med 100 miljoner i EU-medel motfinansierade av Sjätte AP-fonden med 100 miljoner kronor. Som förvaltare av pensionskapital fick Mittkapital ett bestämt avkastningskrav från Sjätte AP-fonden reglerat efter Sjätte

AP-fondens egna avkastningskrav. Under 2013 förvärvade Inlandsinnovation bolaget och i
samband med tillståndsgivningen för detta återbetalades 10 miljoner kronor av EU-medlen till
Tillväxtverket. Avkastningskravet är nu riskfri ränta + 5 procent. Som EU-projekt kan
Mittkapital nyinvestera fram till årsskiftet 2014-12-31 och kan därefter förvalta och avyttra
aktieinnehav i ytterligare 5,5 år.
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Investeringar

Verksamhetsdrivande bolag

Verksamhetsställe

Arctic Engineering AB
Zmek F&F AB
Grönklittsgruppen AB
Permascand AB
Skilodge Tänndalen AB
Timbear AB
Cranab Group AB
SUMMA

Östersund/Övertorneå

Antal anställda
2013-12-31

307 432

165

13 441

0

Härjedalen/Dalarna

172 325

159

Ljungaverk

308 997

123

Härjedalen

3 117

0

Strömsund

* 10 000

3

Bräcke/Vindeln

* 300 000

* 190

-

1 115 312

640

Östersund

*Preliminära siffror

Konvertibla lån
Konvertibla lån direkt via Mittkapital
Permascand Holding AB
Z-forestab AB (ägarbolag till Cranab)
Licoll AB (i konkurs)
Konvertibla lån via Vindpenningen
Jander Förvaltning AB
Sikås Livs AB
Jämtlandsgårdens Livs AB
Child Food Factory AB
Lån till Tillväxtkassan i Trångsviken AB för investering i
Jämtlandsgården Livs AB
ArifiQ Development AB
Marsblade AB
Lån till Såddgruppen Mittsverige AB för investering i
Mealdeal AB
Utvecklingsporten AB

Försäljningar
Solljus AB
Stepkit AB
Bracke Forest AB

Nettoomsättning
2013, tkr

