
Registreringsdokument - DO Networks Sverige AB

Registreringsdokument
- DO Networks Sverige AB (publ) -

maj 2007



07-05-28 Sidan 2

Innehållsförteckning

Riskfaktorer ............................................................................................................................................................ 3
Styrelsens försäkran ........................................................................................................................................ 5
Skattefrågor i Sverige ................................................................................................................................... 6
Utdelning och utdelningspolitik ............................................................................................................. 8
Utvald finansiell information .................................................................................................................. 9
Marknadsöversikt ................................................................................................................................................ 10
Verksamhetsbeskrivning ................................................................................................................................. 11
Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor ................................................................. 14
Aktier och ägarförhållanden ..................................................................................................................... 19
Historik och väsentliga händelser ...................................................................................................... 21
Legala aspekter och övriga upplysningar........................................................................................ 22
Bolagsordning och övrig information ................................................................................................. 25
Kommentarer till den historiska finansiella informationen ........................................... 27
Historisk finansiell information......................................................................................................... 28
Adresser .................................................................................................................................................................... 29

Bilaga 1: Årsredovisning Do Networks för det förlängda räkenskapsåret 2006

Inledning till registreringsdokument
Registreringsdokumentet skall endast ses som en del av prospektet som i sin helhet består av tre dokument I)-
III), enligt nedan,

I)                   Sammanfattning av Prospektet
II)                 Värdepappersnot
III)                Registreringsdokument, vilket även inkluderar Bilaga 1, ”Årsredovisning för räkenskapsåret
                      2005-12-01 – 2006-12-31.

Prospektet, med de tre delar som anges ovan, har upprättats i anledning av företrädesemission i Bolaget i
enlighet med beslut på årsstämma den 16 maj 2007 (”Prospektet”). Alla investeringsbeslut skall fattas på en
bedömning av Prospektet i dess helhet.

Detta prospekt (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004. Godkännandet och registreringen innebär
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

I Prospektet inkluderas bland annat mål och framtidsutsikter vilka är upprättade av styrelsen i DO Networks
Sverige AB och är baserade på marknadsförhållanden vid Prospektets upprättande samt därvidlag övrigt rådande
omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter et c är förenade med
osäkerhet och inte utgör någon utfästelse att utvecklingen blir som beskrivet. All information som lämnas i
Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet de risker som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer” och beskriver vissa
risker i samband med förvärv av aktier i DO Networks Sverige AB.

För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Information so m i detta Prospekt
hänför sig från tredje part såsom exempelvis marknadsundersökningar, analyser eller andra uppgifter anser
Bolaget har återgivits korrekt i Prospektet och såvitt Bolaget känner till har ingen information utelämnats på ett
sätt som skulle kunna göra den i Prospektet återgivna informationen felaktig eller missvisande.” Alla rapporter,
stiftelseurkund, bolagsordning, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta
Prospekt finns tillgängligt under hela dokumentets giltighetstid och kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på
adress angiven på Prospektets sista sida.

Definitioner m.m.
Med ”DO Networks”, ”DNET”,”DO”, "Bolaget" och ”Koncernen” avses i detta Prospekt moderbolaget med
firma DO Networks Sverige AB (publ) med org nr 556692-3248 och de helägda dotterbolagen Nordiska
Statsnätstjänster AB med org nr 556666-6250, Hemmanet AB med org nr 556666-6250 och IT Center i
Värmland AB org nr 556611-6124 om annat inte framgår av sammanhanget.
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Riskfaktorer
En sammanfattning av riskerna följer nedan. Riskfaktorerna är omnämnda i denna
sammanfattning utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Ett antal
riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Den största
enskilda risken på kortare sikt är enligt Bolagets bedömning risker till Bolagets verksamhet
kan anses som stora risker, såsom att Bolagets är beroende av ett fåtal nyckelpersoner.

Risker relaterade till verksamheten m.m.

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

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

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

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

Risker associerade med tillväxt
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan
komma organiskt och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att
kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en
redan liten organisation och ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte
utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan
hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter,
finansiella ställning och likviditet.
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Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och
beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är
verksamheten beroende av att kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan
inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer
påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan
utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt.

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

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

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

Likviditet i aktien
En avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett
aktieinnehav samt att det kan avsevärt negativt påverka det pris till vilket ett aktieinnehav kan
realiseras.
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Styrelsens försäkran

Styrelsens försäkran
Styrelsen för DO Networks Sverige AB är ansvarig för informationen i

Registreringsdokumentet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt styrelsen känner

till, överensstämmer med faktiska förhållanden, och att ingenting av väsentlig betydelse är

utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av dokumentet.

Karlstad i maj 2007
Styrelsen för DO Networks Sverige AB (publ)
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Skattefrågor i Sverige
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständigheterna i det
enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan
uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta
råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger,
exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.
får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt.

Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer och dödsbon
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i DO Networks tas upp till beskattning i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är 30 procent. Vid försäljning av aktier i DO Networks får
schablonregeln användas. Denna regel innebär att anskaffningskostnaden får beräknas till 20
procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. I det fall schablonregeln
inte används skall genomsnittsmetoden användas.

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

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

Beskattning av utdelning
För fysiska personer är skattesatsen normalt 30 procent. För fysiska personer innehålls
skatten såsom preliminärskatt av VPC eller – om aktierna är förvaltarregistrerade – av
förvaltaren. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa
juridiska personer gäller särskilda regler. För svenska aktiebolag och svenska ekonomiska
föreningar, med vissa undantag för bl.a. investmentföretag och förvaltningsföretag, föreligger
skattefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen ska dock tas upp
till beskattning om andelen avyttras eller upphör att vara näringsbetingad hos innehavaren
inom ett år från det att andelen blivit näringsbetingad hos innehavaren.
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från ett svenskt
aktiebolag innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på
näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade
svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller
teckningsrätter. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för
beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat
svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under
de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Det är oklart
om denna regel även kan komma att tillämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är
dock i fl era fall begränsad genom skatteavtal.

Förmögenhetsbeskattning
DO Networks aktie handlas på Aktietorget. Aktier som handlas på Aktietorget är för
närvarande befriade från förmögenhetsbeskattning.

Arvs- och gåvoskatt
Den 1 januari år 2005 med retroaktiv verkan fr om den 17 december år 2004 avskaffades
arvs- och gåvobeskattning i Sverige.
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Utdelning och utdelningspolitik
DO Networks Sverige ABs styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning under överskådlig
framtid. Eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har
till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för det närmaste året, eller binda sig
vid en fast utdelningsandel. Långsiktigt och under förutsättning att verksamheten generar
överskott avser styrelsen emellertid föreslå att, i det fall DO Networks Sverige AB löpande
intäkter överstiger det bolagets konsoliderings och finansieringsbehov, rekommendera
bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt.
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Utvald finansiell information
Finansiell översikt – Koncernen

Nyckaltal avser Koncernen och koncernredovisningsperioden, 2006-04-01-2006-12-31,
skiljer sig från Moderbolagets räkenskapsperiod 2005-12-01-2006-12-31,

Nyckeltal 200604- 200612

Omsättning, kr 6 812

Balansomslutning, kr 17 754

Rörelseresultat, kr -       5 360

Resultat efter finansnetto, kr -       5 448

Rörelsemarginal, % neg.

Vinstmarginal, % neg.

Avkastning på totalt kapital, % neg.

Avkastning på eget kapital, % neg.

Soliditet, % 15%

Skuldsättningsgrad, % 5,5

Kassalikviditet, % 116%

Balanslikviditet, % 146%

Ränteteckningsgrad, % neg.

Antal anställda 13

Omsättning per anställd, kr 524

Utdelning per aktie, kr 0

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i % av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter,
i % av genomsnittlig balansomslutning.
Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager i % av
kortfristiga skulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till
omsättningen
Skuldsättningsgrad (finansiella skulder)

Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital
Balanslikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader
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Marknadsöversikt
Enligt Post- och Telestyrelsen (”PTS”) fortsätter den Svenska marknaden för fast
internetaccess att växa starkt. Marknaden går in i en ny fas där bredbandsuppkopplingen
används för alltmer avancerade multimediatjänster såsom TV, telefoni, video och spel. ADSL
är den accessform som har störst antal kunder på marknaden för hushållskunder och står nu
för 40 procent av den totala marknaden för Internetaccesser till hushåll. Mellan sista juni 2005
och sista juni 2006 ökade antalet hushållskunder med ADSL med cirka 35 procent, från 910
000 till 1 232 000 stycken. Vidare har LAN-nät 10 procent och kabel-tv-nät 13 procent av den
totala hushållsmarknaden. Dessa andelar har ökat sedan motsvarande period 2005, med 1
respektive 3 procentenheter. Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den
svenska Telemarknaden fortsatte att stärkas under första halvåret 2006. Jämför man med
motsvarande period 2005 är intäkterna för Internetaccess 27 procent högre under första
halvåret 2006. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 4,64 miljarder
kronor under första halvåret 2006. Framför allt är det abonnemangen till fasta anslutningar
som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 41 procent i värde under
första halvåret 2006 jämfört med första halvåret 2005. Intäkterna från fast anslutning, vilka
uppgick till 4,25 miljarder kronor, utgör numera 92 procent av de totala intäkterna för
Internet. Intäkterna för uppringt Internet uppgick till 391 miljoner kronor under första halvåret
2006 och minskar kontinuerligt.
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Verksamhetsbeskrivning

Allmänt om verksamheten
Vi tidpunkten för detta dokuments registrering är DO Networks en koncern bestående av
moderbolaget DO Networks Sverige AB (publ.) med de tre svenska rörelsedrivande
dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB, IT Center i Värmland AB och Hemmanet AB.
Koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs för närvarande från Karlstad i Värmlands län
där även Moderbolaget DO Networks Sverige AB har sitt säte. Moderbolaget driver de två
huvudverksamheterna infrastruktur samt tjänsteförsäljning.

Infrastruktur
Inom affärsområdet ryms finansiering och byggande av egna och andras
datakommunikationsnät. Primärt drivs affärsområdet kring byggandet av egna sk områdesnät i
fiber(FTTH), där områdesnäten ansluts till stadsnät och varje enskild fastighetsägare ansluter
sig till vårt områdesnät. Till slutkund paketerar vi ett helhetsåtagande till en produkt som vi
kallar Villafiber ®, där kunden till ett fast pris köper en fibernätsanslutning.
Verksamhetsområdet bedrivs avseende ADSL-infrastruktur i dotterbolaget Hemmanet AB
samt för fiberinfrastruktur i dotterbolaget Nordiska Stadsnätstjänster AB.

Tjänster
Vi levererar internetrelaterade tjänster i både öppna och slutnanät samt på teknikplattformar.
Från internetaccess, IP Telefoni till enklare tjänster så som email och webbhotell. Vi ser
nyttan med att samtidigt som vi äger infrastruktur också ha de tjänster som trafikerar näten.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB samt IT
Center i Värmland AB.
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Hårdvara
Vi tror att tjänst och hårdvara skall kopplas ihop. Paketeringen sker genom att hårdavar
bundlas ihop med ett tjänsteerbjudande. På detta sätt kan vi attrahera kunden från olika
perspektiv. Därmed får vi även en högre intäkt per kund samt även möjligheten att binda
kunden i längre avtal. Vi ser detta mönster påde på huhålls och företagsmarknaden.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget IT Center i Värmland AB.

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

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

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

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

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

Nuvarande och förväntad konkurrens
Anledningen är följande till at vi valt att inte finnas i storstadsregionerna:

- Vi ser att många aktörer fokuserar på storstadsregionerna, dvs större konkurrens
- Storstadsregionerna är mer mogen i gällande internetrelaterade tjänster
- Prispress på mogna samt konkurrensutsatta marknader

Medarbetare/Anställda
Bolaget ser ett stort värde i en liten och effektiv organisation. Organisationen bedöms att växa
i främst i takt med att fler områdesnät byggs. För ytterligare uppgifter avseende antällda
hänvisas även till Bilaga 1, “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, not
7 sidan 27.

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

Framtidsutsikter
Tendenserna för innevarande räkenskapsår bedöms som positiva och företaget är positionerat
för att tillvarata den tillväxt som föreligger inom bredbandsmarkanden. Marknaden för
bredband växer mot bakgrund av ökad efterfrågan och bland annat såsom en följd att
användare migrerar från uppringd till fast Internetanslutning. I linje med marknads-
utvecklingen håller Bolaget även på att utveckla verksamheten till att bli mer
multimediabaserad och mindre traditionell bredbandsoperatör. Bolaget avser under år 2007 ha
kapacitet att leverera s.k. Triple-play (Internet, IP-telefoni och IP-tv i samma abonnemang).
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Omsättningen under perioden 2006-04-01 - 2006-12-31 var 6,812 tkr. Det skall beaktas att
Bolaget under räkenskapsåret förvärvat tre verksamheter och att dessa införlivats i koncernens
bokföring under året. Bolaget ser att den underliggande omsättningen i de förvärvade bolagen
är stabil. Under 2007 kommer utbyggnaden av ett antal fibernät att byggas, vilket förväntas ge
en omsättningsökning under Q2 2007. Bolaget kommer under 2007 att vara mycket aktiv
avseende förvärv av bolag och verksamheter inom koncernens verksamhetsområden. I takt
med att ytterligare verksamheter adderar till den massa som Bolaget redan byggt upp
förväntas skalfördelar skapas inom koncernen. Bolaget har under 2007 pågående investeringar
i Karlstad avseende nedgrävning av fibernät uppgående till ett belopp om cirka 2 Mkr.

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

Dotterföretag Land Ägarandel, %, av kapital och röster
Nordiska stadsnätstjänster AB Sverige 100%
IT-Center AB Sverige 100%
Hemmanet AB Sverige 100%

Marknadsstrategi m.m.
DO Networks strategi är att bearbeta markanden utanför storstadsregionerna. Till dessa hör
primärt kommuner med huvudorter < 50.000-100.000 invånare. Dessa områden anses för de
större aktörer som för små marknader. I segmentet finns för nuvarande oftast mindre lokala
leverantörer. DO Networks ser en stor potential för en aktör som har finansiella styrkan och
som kan den lokala marknaden att ta marknadsandelar. Just nu pågår en
infrastrukturuppgradering, från kabel-tv-nät och andra kopparkommunikationsnät till fibernät.

DO Networks ADSL tjänst konkurrerar i ett mycket specifikt segment, vilket är en fördel.
Strävan är att i första hand agera på marknader som saknar konkurrenter. Där det planeras för
viss konkurrens i form av andra tekniker, framhävs DO Networks ADSL tjänst avgjorda
fördelar vad gäller pris/kapacitet/funktion. DO Networks ADSL tjänst differentierar sig alltså
från andra aktörer, varav de starka inte finns på utsedda målmarknader. Bolaget fokuserar på
ett relativt litet segment (hushåll utanför storstäder), men vars volym med råge överstiger DO
Networks tillväxttakt.

TeliaSonera Skanovas plattform når idag närmare 90% av de svenska hushållen. Av dessa
områden har Skanovas teknikplattform monopol på områden med drygt 1 miljon hushåll.
Dessa hushåll kan alltså endast välja DSL tjänster från operatörer vars produkter baseras på en
och samma plattform och en och samma förbindelse till orten. Detta oavsett om de säljs under
namn som Spray, Glocalnet och liknande. I dessa fall är priset för slutkund avsevärt högre än i
områden där fler teknikplattformar finns att välja på. Här ser alltså DO Networks en
affärsmöljighet att snabbt ta sig in med sin unika plattform och erbjuda det enda verkliga
alternativet till TeliaSonera Skanova (fd Televerket).

                                                  
1 SCB Internet Hemsida
2 Telia Internet Services (fd e-bolaget), oktober 2002
3 Beräkningar med operatörernas egna information som bas
4 Telia e-bolaget 2001, PTS 2004
5 Beräkningar med operatörernas egna information som bas
6 JUPITER MMXI och Post- och Telestyrelsen augusti 2004
7 ADSL-operatörernas hemsidor over Internet, Encarta, SCB
8 GARTNER GROUP
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Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud,
åtalats för bedrägerirelaterade mål eller i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som kan ha
inverkan på respektive persons uppdrag i bolaget.

Styrelse
DO Networks styrelse består av 5 personer. De nuvarande styrelseledamöternas namn,
födelseår, befattning, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
aktuella aktieinnehav redovisas nedan. Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun och dess
ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Vidare redovisas vilka
aktiebolag, respektive styrelseledamot, har varit verksam i samt avslutat uppdrag inom sedan
februari 2002, därtill ges en beskrivning av respektive styrelseledamots erfarenhetsbakgrund
och utbildning.

Styrelseordförande:
Bernth Harnesk- född år 1964
Juristlinje, ej avslUppsala universitet, Nationalekonomi, Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav:  0 aktier, 0 optioner

Bernth Harneskhar en gedigen erfarenhet av sälj- och ledarskapsutveckling inom
mediebranschen.

Pågående uppdrag Befattning

Bryngfjorden Golf AB Styrelseordförande
Hemmanet AB Ledamot
Golfers Guide i Sverige HB Bolagsman
Harnesk Affärsutveckling AB Ledamot
Sport Gruppen Svenska i Karlstad HB Suppleant

Avslutade uppdrag Befattning

Svenk Radiopartner Radio City AB Ledamot

Ordinarie ledamot:
Roger Pettersson, f 1967
Adress: Trumslagarens gata 10, 653 48 Karlstad
Innehav: 15.000 st aktier

Tidigare officer inom försvarsmakten. Kommer från VD och ledarskasroll från näringslivet,
med  erfarenhet att driva småbolag samt ledarskapsutbildningar. Kommer närmast från
tjänsten som

Klubbdirektör från Qbik Damfotbol l som finns i damallsvenskan. Håller idag på med
företagscoachning med inriktning mot ledarutveckling, ledningsstöd och affärsutveckling.

Pågående uppdrag Befattning

Qbik Damfotboll Ledamot
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Avslutade uppdrag Befattning

Resultima Consulting AB Ledamot, ordförande
Addoceo AB VD, Ledamot

Ordinarie ledamot:
Eliert Holmlund f.1948
Adress; Västra Kanalgatan 3, 652 24 Karlstad
Innehav : 0 Aktier

Eilert har lång erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen samt ledande befattningar
inom sektorn. Eilert sitter idag som arbetschef Karlstad.

Pågående uppdrag Befattning

-

Avslutade uppdrag Befattning

Värmland Entreprenad AB, Ledamot Ledamot

Ordinarie ledamot:
Michael Ringsby - född 1960
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav:  2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 0 optioner

Michael Ringsby är verksam som HR specialist för region Norr inom Proffice Sverige AB
och ingår i regionens ledningsgrupp. Michaels specialistområden är avtal och förhandling och
ansvarar för Proffice samtliga kollektivavtal. Därtill har Michael varit ansvarig för Proffice
Industri och Logistiks leveransorganisation med cirka 500 st anställda och en omsättning på
300 miljoner. Michael har en gedigen meritlista inom bemanningsbranschen och har varit
verksam på flertal olika ledande befattningar. Dessutom har han arbetat med outplacement
och chefsutveckling.

Pågående uppdrag Befattning

Hemmanet AB Styrelseordförande
IT-Center i Värmland AB Suppleant
Nordiska Stadsnätstjänster AB Suppleant
Sandbacken Invest AB Ledamot

Avslutade uppdrag Befattning

- -

VD:
Do Hellbom född - 1968
Fil kand systemvetenskap Högskolan i Karlstad
Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 2 757 781 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426641
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optioner

Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Do Hellbom 9 426641
optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.

Do Hellbom har lång erfarenhet från IT och telekom från ledande befattningar i branschen.
Idag har Do ett antal förtroendeuppdrag i mindre aktiebolag.

Pågående uppdrag Befattning

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

Avslutade uppdrag Befattning

Daydream Mobile AB Ledamot

Ordinarie ledamot och COO:
Thomas Ringsby född - 1965

Ledamot i styrelsen sedan: 2006
Aktieinnehav: 1 335 876 aktier samt 2 200 000 aktier via delägd juridisk person, 9 426641
optioner

Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet har omräknats
efter utfärdandet av ovanstående optioner och utifrån omräkningen har Thomas Ringsby 9
426641 optioner. Se vidare avsnittet Optionsrätter.

Thomas Ringsby kommer närmast från en skolledarroll där han haft övergripande ansvar för
verksamheten under fyra års tid. Innan det har han under många år arbetat inom flera olika
pedagogiska verksamheter. Thomas har också varit verksam som säljare mot såväl företags-
som konsumentmarknaden inom olika branscher. Thomas har tidigare varit med och grundat
ett flertal mindre bolag.

Pågående uppdrag Befattning

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

Avslutade uppdrag Befattning

Carlstad Company Group AB Ledamot

Ingen styrelseledamot har varit ledamot eller suppleant i bolag som försatts i konkurs. Bernth
Harnesk är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och huvudaktieägare. Do
Hellbom och Thomas Ringsby är styrelseledamöter i egenskap av större aktieägare, respektive
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representant för. Michael Ringsby är representant för större aktieägare.

Do Hellbom och Thomas Ringsby är VD respektive Operativ chef i Bolaget. Do Hellbom
samt Thomas Ringsby har kontorsadress Blockgatan 2A, 653 41 KARLSTAD,
Michael ringsby har kontorsadress Lindhagensgatan 76, 11243 STOCKHOLM och
Bernt Harnesk har kontorsadress Tingvallagatan 5, 65224 KARLSTAD

Styrelsens arbetsformer m.m.
DO Networks är ett svenskt aktiebolag och har att tillämpa svensk aktiebolagslag samt
gällande avtal med AktieTorget. Samtidigt skall bolaget följa de bestämmelser som finns
angivna i bolagets bolagsordning. Styrelsen i DO Networks följer i sitt arbete en fastställd
arbetsordning, som är föremål för årlig översyn, och bland annat reglerar arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktören, verkställande direktörens arbetsuppgifter och
rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger årligen. Under år 2006 har åtta styrelsemöten
genomförts. Styrelsen har under verksamhetsåret tillägnat särskild fokus på frågor i anslutning
till strategi, förvärv och omstrukturering. DO Networks har tecknat en ansvarsförsäkring för
styrelse och VD som täcker risken för personligt ansvar med anledning av deras tjänster till
bolaget. Försäkringen täcker skadeståndsanspråk upp till 5 mkr.

Do Networks är inte skyldiga att följa och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning då bolagets
marknadsvärde understiger 3 mdr kr. Styrelsen har som målsättning att, i möjligaste mål,
anpassa bolagsstyrningen till att svara mot Svensk kod för bolagsstyrning avseende de delar
av koden som kan bedömas ha relevans för DO Networks och dess aktieägare.

Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor
Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen inte inrättat
några kommittéer utan bedömt att detta bör beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan
ske utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till hela styrelsen om iakttagelser från
granskningen samt bedömning av bolagets interna kontroll.

Intressekonflikter och släktband
Bolaget bedömer att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det föreligger släktband mellan bolagets styrelseledamotenMichael Ringsby och
styrelseledamoten tillika COO Thomas Ringsby, Thomas och Michael är bröder. Ytterligare
släktband finns ej mellan någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det finns inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter, enligt vilka någon av de personer som avses i valts in i förvaltnings-, lednings-,
och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

Upplysning i enlighet med gällande prospektregler rörande den senaste femårsperioden.
Utöver vad som ovan redovisats har ingen av ovannämnda styrelseledamöter eller VD samt
övriga ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblandade i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD, fått anklagelser
eller sanktioner från myndigheter samt förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags
styrelse, kontrollorgan eller ledningsgrupp.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Verkställande direktören ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. COO
ersätts med en fast månatlig ersättning om 30 000 kronor. För innevarande räkenskapsår
kommer inget styrelsearvode att utgå. Avseende ytterligare redogörelse för ersättningar till
styrelse och ledande befattningshavare se Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda
räkenskapsåret 2006”, sidorna 26-27, noter 6 och 7.
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Revisor
Jan Nyström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Aktier och ägarförhållanden

Aktien
Handelsposten är 10000 aktier. Aktien noteras i svenska kronor och har kortnamn: DNET,
ISIN-kod: SE0001766510

Aktiekapital
Aktiekapitalet i DO Networks uppgår till 6 906250  kronor fördelat på
44200 000 aktier, envar med kvotvärde om 0,15625 kr. En aktie medför en röst. Varje
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i DO Networks
tillgångar och vinst. Endast ett aktieslag förekommer.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.

År Transaktion Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapitalet

Totalt
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Aktiens kvot-
värde

(kronor)
2005 Bildande 100 000 1000 100
2006 Nyemission 1) 4 024 402400 502 400 5 024 100
2006 Split 2) 80 376424 0 502384,05 80381 448 0,00625
2006 Apportemission 3) 26793 816 167461,35 669845,40 107175 264 0,00625
2006 Nyemission 4) 6611 120 41319,5 711164,9 113768 384 0,00625
2006 Apportemission 5) 113768 384 711164,9 1422329,8 227572 768 0,00625
2006 Nyemission 6) 652427 232 4240 777,008 5500 000 880 000 000 0,00625
2006 Sammanläggning 7) 0 0 5505640,95 35236 000 0,15625
2007 Nyemission 8) 9 000 000 1 406 250 6 911890,95 44236 000 0,15625
2007 Nedsättning av aktiekapitalet -4700090.95 2 211 800 44236 000 0,05
2007 Förestående Erbjudande 9) 265416 000 13 270 800 15482 600 309652 000 0,05

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

För ytterligare redogörelse avseende aktiekapitalet utveckling samt ställning per 31 december
2006 hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”,
not 14 sidorna 32-33.

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

Optioner
Under april månad 2006 förvärvades Nordiska Stadsnätstjänster AB. Som en del av
köpeskillingen utfärdades 18 913 282 teckningsoptioner. Optionsprogrammet är föremål för
omräkning i anledning av nyligen genomförd företrädesemission samt sammanläggning av
Bolagets aktie. Se vidare avsnittet Optionsrätter.
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Ägarstruktur
I nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i DO Networks per den 2 februari 2007
kompletterad med de för Bolaget kända förändringarna.

Aktieägare Antal aktier %-andel av
kapital & röster

MORIN, MARTIN 4 752 580 10,74%

HELLBOM, DO 2 757 781 6,23%

SANDBACKEN INVEST AB 2 200 000 4,97%

PETTERSSON, PATRICK 2 037 202 4,61%

360 HOLDING AB 2 000 000 4,52%

HELLBOM, KARIN 2 000 000 4,52%

ECO GROUP I UMEÅ AB 1 968 934 4,45%

GOTHEFORS, ANDERS 1 597 203 3,61%

HELLBOM & RYDAHL AB 1 524 000 3,45%

RINGSBY, THOMAS 1 335 876 3,02%

Övriga aktieägare, över 900 stycken 22 062 424 49,87%

Totalt 44 236 000 100,00%

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

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

Året 2006
I februari 2006 tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av
bredbandsleverantören Nordiska Stadsnätstjänster AB med varumärket Carlstad Bredband.
Nordiska Stadsnätstjänster AB har vuxit snabbt och på kort tid etablerat sig som den största
bredbandsleverantören i Karlstads stadsnät.

I april tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av IT Center Värmland AB.

I oktober tecknade DO Networks Sverige AB avtal om förvärv av Hemmanet AB.
Information om Hemmanet:s verksamhet och kunderbjudanden finns att tillgå på
www.hemmnet.se .

Extra bolagsstämma i Bolaget den 1 december 2006 beslutade om företrädesemission med
villkoren N4:1 á 1 öre samt efter dess genomförande en sammanläggning av antalet
utestående aktier där varje 25 tal aktier kom att utgöra en aktie.

Året 2007

• Under januari månad slutfördes den emission som beslutades den 2 dec 2006 på extra
bolagsstämma.

• Under januari månad genomfördes sammanslagning av aktier där vare 25-tal aktier kom att
utgöra en aktie.

• DO Networks Sverige AB upptas till handel på Aktietorget 2007-03-15.

• Riktad emission om 2 350 000 kronor genomfördes under mars.

• Under april månad fattade styrelsen beslut om att föreslå årsstämman en nyemission om 26
500 000 kronor som skall genomföras under juni månad.
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Legala aspekter och övriga upplysningar

Allmänt

Väsentliga avtal m.m.
Bolaget har avtal med Kilvision AB avseende sin roll som tjänsteoperatör i Kilvisions kabel-
tv nät. Avtalet reglerar bland annat intäktsfördelning löper årligen med ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader. Bolaget har historiskt även köpt telefoni- och Internetkapacitet
samt transit från olika leverantörer, såsom Banverket, Telia Sonera, Telenor och Ventelo.
Avtalen är löpande med för branschen gängse bindningstider.

Vidare har Bolaget avtal med Nordic Satellite AB (NSAB) för vidareförsäljning av fast
Internetaccess med för branschen gängse bindningstider samt med stadsnäten i Karstad och
Västerås (Mälardalen Energi).

Bolaget har standardiserade kundavtal med privatpersoner och företag avseende
Internetaccess.

Bolaget är inte beroende av något begränsat antal kunder eller leverantörer.

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

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

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

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

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

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

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta
Prospekt kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på Prospektets sista sida.

Offentliggjord information finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida
www.donetworks.se. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget. Finansiell information om Bolaget och dess dotterbolag kan även
beställas direkt av Bolaget.
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Nomineringskommitté samt övriga kommitteer
Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskommitté. Det finns inga kommitteer avseende
revisions- och ersättningsfrågor i Bolaget.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående redogörs i Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda
räkenskapsåret 2006”, not 8 sid 28. Utöver därom angivet har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare haft någon delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var
ovanlig avseende karaktär eller villkor under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Ej
heller har Bolaget varit inblandat i affärstransaktioner med Bolagets revisor eller lämnat lån,
ställt garantier eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller
revisor i Bolaget.

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

Anläggningstillgångar
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtillgångar, ej heller
planeras några anskaffningar av sådana. De materiella anläggningstillgarna utgörs
huvudsakligen av nedgrävd fiberinfrastruktur, Inventarier samt aktier i koncernföretag.

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

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

Optionsrätter
I förvärvsavtal mellan DO Networks Sverige AB och säljarna av Nordiska Statsnätstjänster
AB avtalades att en del av köpeskillingen skall utgöras av optionrätter. Det totala antalet
teckningsoptioner uppgick till 18913282 st. Innehavaren av varje teckningsoption äger rätt
att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 0,084 kronor. Optionsprogrammet
löper med lösenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007. Med anledning av genomförd
företrädesemission under december månad 2006 samt sammanlägning av Bolagets aktie, s k
omvänd split, har villkoren för optionsprogrammet omräknats enligt följande:
Lösenperiod: 1 juni 2006 till 31 december 2007
Totalt antal teckningsoptioner 18913282 st
Antal aktier varje optionsrätt ger teckning till: 0,04 st
Teckningskurs: 2,10 kr
Motsvarar vid fullt utnyttjande av optionerna en utspädning på ca 2%.
Ytterligare redogörelse för optionsrätter framgår även av Bilaga 1. “Årsredovisning avseende
det förlängda räkenskapsåret 2006”, not 14 sidan 33.

Fallskärm, Lock-up m. m.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något avtal med bolaget om
ersättning efter respektive uppdrags upphörande.
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Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en Arbetsordning som revideras årligen.

Handel i DO Networks aktier
DO Networks Sverige AB:s aktie handlas på AktieTorget i svenska kronor via
Stockholmsbörsens handelssystem. Bolagets aktie handlas enbart i Sverige. En börspost
omfattar 10 000 aktier. AktieTorget är sedan den 29 mars 2007 inte längre någon reglerad
marknadsplats vilket bland annat innebär lägre krav på anslutna bolag avseende
informationsgivning m.m. jämfört med en reglerad marknadsplats. AktieTorget har
Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som värdepappersbolag och låta ta upp
anslutna bolags aktier till handel, för det står AktieTorget under inspektionens tillsyn. Ett
värdepappersbolag kan.

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

Rätt till utdelning
Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller aktieägare som på
avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning av
eventuell utdelning ombesörjes av VPC AB. Detta gäller även aktieägare med hemvist utanför
Sverige, ej heller förekommer några restriktioner eller särskilda förfaranden för sådana
aktieägare. Eventuell fordran på utdelning blir preskriberad efter tio år. Det har inte
förekommit någon utdelning i Bolaget och ej heller beslutats om någon utdelning de
kommande åren. Se vidare avsnittet ”Utdelning och utdelningspolitik”.
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Bolagsordning och övrig information

Bolagsordning för DO Networks Sverige AB, org nr 556692-3248
Antagen på årsstämma den 16 maj 2007. Bolagsordningen är föremål för registrering hos
Bolagsverket.

§  1

Bolagets firma är Do Networks AB (publ).

§  2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlstads kommun.

§  3

Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av tele-/datanät, tele-
/datakommunikation och tele-/Internettjänster, äga och förvalta tele-/datanät samt därmed
förenlig verksamhet.

§  4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7.000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor.

§  5

Antalet aktier skall vara lägst 140.000.000 och högst 560.000.000.

§  6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§  7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan suppleanter.

§  8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor
före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall
dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

 §  9

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
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På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i

förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§  11

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

_____________________

Övrig information
Bolagets organisationsnummer är 556692-3248. Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den
1 december 2005. Bolagetss firma är DO Networks Sverige AB och verksamhet bedrivs som
aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).
Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer inges till Bolagsverket i
enlighet med svenska regler och förordningar och kan beställas från dess webbplats,
www.bolagsverket.se .  Sådana handlingar rörande bolaget kan även beställas från bolaget.
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Kommentarer till den historiska finansiella informationen

I nedanstående avsnitt framgår kommentarer till den historiska finansiella informationen
avseende årsredovisningen år 2006, se Bilaga 1, som ingår i detta Registreringsdokument.
Bolaget ser inte att några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder, direkt eller indirekt, väsentligt har påverkat eller väsentligt skulle kunna
påverka Bolagets verksamhet såsom den för närvarande bedrivs.

Intäkter, lönsamhet och resultat
Avseende kommentarer till intäkter, lönsamhet och resutat hänvisas till Bilaga 1.
“Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Kassaflöden
Avseende kommentarer till kassaflöden hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Investeringar
Avseende kommentarer till investeringar hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Eget kapital och finansiella resurser
Avseende kommentarer eget kapital och finansiella resurser hänvisas till Bilaga 1.
“Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan 3.

Intäktsfördelning mellan bolagets viktigaste produkter
Avseende redogörelse för intäktsfördelning mellan bolagets viktigaste produkter och tjänster
hänvisas till Bilaga 1. “Årsredovisning avseende det förlängda räkenskapsåret 2006”, sidan
26, not 5..
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Historisk finansiell information

Avseende historisk finansiell information hänvisas till   Bilaga 1.  “Årsredovisning avseende det
förlängda räkenskapsåret 2006”.
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Adresser
Bolagets adress
DO Networks Sverige AB (publ)
Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad
Telefon: 054-17 66 00
Telefon, support: 054-17 66 11 (Vardagar kl. 09-17, lunch kl. 12-13)
Telefax: 054-17 66 09

Nätplatser:
www.donetworks.se 
www.hemmanet.se 

Revisorer
Auktoriserad revisor Jan Nyström
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Karlstad
Box 351, 651 08 Karlstad

Jan Nyström är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer
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F6RVALTNINGSBERATTELSE
Slyrelson och verkstalhnde direkldren fdr DO Networks Sverige AB (publ), org nr 556692-3248,
nedan kallat DO Networks, avger harmed arsredovisningen och koncernredovisningen tdr
rakenskapsAret 2005-12-01 - 2006-12-31 (moderbolaget) samt 2006-04-01-2006-12-31 (koncernen).

Allmiint om ve*samheten
DO Networks er en koncern bestaende av modebolaget DO Nelworks Sverige AB (publ.) med de tre
svenska rdrelsedrivande dolterbolagen Nordiska Stadsnatstjenster AB, org nr 556666-6250, lT Center
i Vermland AB, org nr 556611-6124 och Hemmanet AB, org nr 556640-0585.

Moderbolaget driver de tve huvudverksamhelerna infrastruklur sami tianstefdrsalining.

Infrastruklur - Inom affiirsomradet ryms finansiering och byggande av egna och andras
dalakommunikationsnait- AffersomrAdet drivs kring byggandet av egna s.k. omrAdesnat i fiber (FTTH),
ddr omrAdesn?iten ansluts till exempelvis ett stadsnat och varje enskild fastighetsagare ansluter sig till
vert omradesnat. Till slutkund paketerar vi etl helhetsetagande tjll en produkt som bolagei kallar
Villaliber @, dar kunden till ett fast pris kdper en fibernatsanslutning. Verksamheten riktar sig tiil alla
lastighets?igare, {ran enlamiljsfastighet till bostadsbolag mod ett stdrre fastighetsbestand, der bolaget
pakelerar anslutningarna pe olika satt.

Tjenster - bolaget levererar internetrelaterade tjenster i bAde 6ppna och slutna nait samt dver olika
teknikplatttormar. FrAn internetaccess, lP Telefoni till gnklar€ tjanster sA som e-mail och webbholell.
Bolagel ser nyttan med att samtidigt som bolaget eger infrastruktur ocksa ha de ijanster som iralikefar
naten.

DO Networks ldrseljning har under aret lokuserats mot Karlslads villamarknad och mot
inlraslrukturprodukten VilLafiber@ dar bearbetning av markanden sketl under Q3-Q4 2006. Resultatet
av don bearbetningen kan tyvarr inte tillgodoraknas under 2006 utan ger en positiv resultatpaverkan
under 2007. Tjanstetdrsaljningen under 2006 har varit mAttlig dA saljresurserna omldrdelats mot
iflrastrukturprojekten. Del negaliva resuliatel kan i huvudsak hanldras till en fdr stor kostnadsmassa i
relalion till inliikterna.

Nordiska Stadsnaitstjanster AB - Bolaget bedriver ldrsaljning av bredbandstjanster lill hushalls samt
fdretagsmarknaden. Under april menad 2006 b)'tte bolaget agare och iir numera ett helagt dotterbolag
lill DO Networks Sverige AB (publ), org nr 556692-3248.
lJnder verksamhotseret har avtal tecknats med Karlstad och VdsterAs stadsnat, vilket hiltills har varit
primarmarknader f6r verksamheten. Tillvtixten har varit mAttlig, fremsta orsak er at de marknader
bolaget har sin nervaro pa idag ar mafiade marknador.

lT Cenier i Viirmland AB - Verksamheten bestar av ldrseljning och underhAll av datorer fdr hushalls
och fdretagsmarknaden. Bolaget hyr kontor och fdrsaliningsiokaler i Karlslad
Under maj mAnad bytte bolaget agare och er numer helagt dolterbolag till DO Nelworks Sverige AB
(publ), org nr 556692-3248. Darmed byttes aven rakenskapser t6r att ldlja koncernens rakenskapsar.
Under vAren slartades en ny bulik upp. Denna ar belegen pe VAxnds i Karlstad. Uppstartskostnader
har belastat bolagets resultat varfdr aktieegartillskott erhAllits fran moderbolagel. Under hdsten har
butiken nafi etl tillfredsstellande resultat.
Under hdslen har ett sldrre avtal slutits med ef kund avseende leveranser av hardvara. Denna order
beraknas ge ett betydande dverskott.
I affarsplan fdr koncernen sa f/ler lT-Center en viktig roll som leverantdr av hArdvara till presumtiva
fiberkunder.

Hemmanet AB - Hemmanet AB saljer ADSL bredbandsuppkopplingar mot Internet till boende och
verksamma utanfdr storslaider. Under oklober menad 2006 bytte bolaget dgare och ar numera etl
helagi dotterbolag till DO Networks Sverige AB (publ), org nr 556692-3248. Hemmanet har sitt
ursprung och sitt huvudkonior i Vindeln i Vesterbotton. Pa kort tid har f6retaget utvecklals lill alt vara
en av norra Sverjges storsta brodbandsoperatdrer.
Marknadsstrategin bygger pa att utkristallisera de omreden som saknar reella alternativ och riklat
marknadsforingen av produkten mot de mesl ldnsamma av dessa omreden.
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Darmed fokuserar Hemmanet pA etl segmont med stort behov av bredband, men som alltsa saknar
kostnadsetfektiva alternativ. Det ar med denna trygghet Hemmanet nu avser att ga vidare och rulla ut
sitt kostnadseJlektiva bredbandsnal.

Hemmanet AB har haft en sdmre utveckling under slutei av 2006 varfdr ett resullalfdrbaflringsprogram
genomfijrts. Detta innehAller 2 steg, dels en vasentlig minskning av personalkostnad genom
dverfdrande av supporl till moderbolaget och minskade trafikavgifter och dels vidgade marknader dar
fdrhoppningen nu ar stor betralfande en eventuellsldrre ADSL-installation lill en kommun.

Omsettning
Omsaflningen var under perioden 2006-04"01 - 2006-12-31 6,812 l'4kr.

Resultatutveckling
Arbetet j DO Networks har under verksamhetsAret 2006 praglats av atl fe igAng inrrastruklur
verksamheten samt att integrera dolterbolagens verksamheter i koncernen l integraiionen av de olika
verksamheterna har arbetet inneburit omstruktureringsarbete, bygga en bolagsstruklur med rutiner
och processer fdr en effektiv organisation, genomfdra rationaliseringar saml sjdsatta elt
Atgardsprogram {ijr atl dra nytla av de synergier som finns mellan dotterbolagen i Karstad och
Vindeln. Delta har medfdrt alt inidrseljningen av prima infrastruklur inte komm igang enligt plan.
Bolaget har under arel upplevl att efterlrAgan pa bolagets produkter framst inom omrddot infrastrukiur
der paketering skett med tjenster samt hardvara ar stor. Bolaget beddmer darmed m€d att
utvecklingon av marknaden tdr bolagets produkter samt fdrseljning under 2007 ar posit'va. Inom
omrAdet infraslruktur ser bolaget idag ingen prispress samt att konkurrensen pa marknaden beddms
som leg. Dermed ser vi fortsdttningsvis att ljanster samt hArdvara ar bra produkter atl pakeiera vart
e|bjudande med, samt att paketeringen ger m6jlighet att bibehalla goda vinslmarginaler' Fdr perioden
2006-04-01 - 2006-12-31 blev Koncernens nettoomsettning 6 812 Tkr, Koncemens rdrelseresullat -5
344 Tkr och Koncernons resultat efter skatt -5 424 Tkr. Koncernens fdrsta rakenskapser belastas av
kostnader av engengskaraktar med 1 256 Tkr varav uppslartskostnader om 568 Tkr och
noteringskostnader om 688 Tkr. Rdrelsemarginalen var n€gativ. Det negativa resultatet kan i
huvudsak hainidras till en f6r stor kostnadsmassa i relation till intakterna fdr vilket redogiorts enligt

Kassaflaiden
Koncernon uppvisar ldr perioden 2006-04-01 - 2006-12-31 ett negativt kassafldde lran den ldpande
verksamheten fdre ldrandring av r6relsekapital uppgeende lill-5 140 Tkr. Fdr perioden balanserades
del negativa kassaflddet fren den ldpande verksamheien om -5 465 Tkr saml
invosteringsverksamheten om -3 202 Tkr med ett posilivt kassalldde fran finansieringsverksamhelen
om 12 321 Tkr de bolaget genomfdrde en kontanl nyemission samt upplaning.
Koncenens likvida medol uppgick per den 31 december till 3 754 Tkr.

Investeiingar
Den 1 april fdrvarvades 100 % av akliekapilalet i Nordiska Stadsnabtjdnsler AB, en
bredbandsleverantor med verksamhet i Karlslad. Erlagd k6peskilling var 500 tkr.

Den 1 maj 2006 fdrvarvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i lT-center i Viimland AB, en datorbutik
med verksamhet i Karlstad. Erlagd kdpeskilling f6r lT-center i Varmland AB var 175 tkr.

Den 1 november 2006lorvervade koncernen 100 % av aktiekapitalot i Hemmanel AB, en
bredbandsleverantdr med verksamhet iVindeln. Erlagd kdpeskilling fdr Hemmanoi var 711 Tkr. Undor
decemb6r mAnad genomJdrde koncernen investeringar om 149 Tkr i rnarkanleggningar iform av
grevarbote tdr fibemat.

Eget kapital och finansiella resurset
Per 31 december 2006 uppgick det egna kapitalel i koncernon till 2 726 Tkr innebarande en soliditet
om cirka 15 %. Under perioden har dei egna kapilalet dkai till fdlid av en nyemission om 6 550 Tkr
vilken slilrkte Koncernens soliditet. Per 31 december 2006 hade Koncernen langfristiga skulder om 3
063 Tkr, kortfristiga skulder uppgick till cirka 11 965 Tkr. Likvida model inkllsive kordristiga iordringar
r.rppgick per 31 december 2006 till 13 025.
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Vasentliga handelser undet rekenskapsiret
. I lebruari 2006 tecknade DO Networks Sv€rige AB avtal om liirvary av
bredbandsleverantdren Nordiska Sladsnabtjanster AB med varumarkot Carlslad Bredband'
.l aprillecknade DO Networks Sverige AB avtal om fdrvairv av lT Cenler Varmland AB
.Moderbolaget Basiq Networks skittade ut samiliga innehavda aktier i DO Nelworks till dess
aktieagare tA avstamningsdag iiuli manad 2006. DO Networks ar idag ett iristaende bolag utan
koppling lill bolagets lidigare modelbolag.
n dilob;r tecknrde DO Networks Sverige AB avlal om f6rverv av Hemmanet AB.
.Extra bolagsstamma i Bolaget den 1 december 2OOO beslutade om f6retradesemisslon med
villkoren N4:1 a 1 6re sami €fter dess genomfdrande en sammanliiggning av antalet
utestaende aktier dar varje 25 tal aktier kom alt utgdra en aktie

Vdsentliga hendelserefter rakenskapserets utgdng
. Under januari manad slutfdrdes den emission som beslutades den 2:a dec 2006 pa extra
bolagsstamma.
. Unaer ianuari manad genomldrdes sammanslagning av aktier dar vare 25-tal aktier kom alt utg6ra
en aktie.
. DO Networks Sverige AB noterades pa Aktietorget 2007-03-15-
. Riklad emission om 2 350 000 kronor genomldrdes under mars
. Under april manad lattade styrelsen beslut om att idresle Arsstaimman en nyemission om 26 500 000
kronor som skall genomfdras under iuni manad

Agarf iirandringar under perioden
DO Networks Sterige AB grundades 2OO5 under devarande Urma Basiq Networks Sverige AB som elt
helad dotterbolag till modelbolaget med devarande tirma Basiq Networks BN AB. Basiq Networks BN
AB d;verlet mot k;ntanl vederlagbm 137 lkr per den 1 janlari 2006 del av sin verksamhet lill DO
Nelworks sverige AB. verksamheton bestod i int€rnelrelaterade tjansler inom lnternetaccess till privat
personer. Basiq Networks BN AB grundades i Karlstad 1995 som en av Sveriges fdrsta
iniernetooeratdrer. Basiq Nelworks BN AB skiftade ut samtliga innehavda aklier i DO Networks
Sverige AB till dess aklieagare pa avstamningsdag I juli manad 2006 samiidigt som lima endrades till
DO Networks Sverige AB. DO Neiworks Sverige AB er idag ett fristaende bolag utan
koppling till Bolagets lidigare moderbolag.

Sttirsta aktieagare per den 1 ianuari 2006
Aklieiigare
Basiq Networks BN AB
Totalt

MORIN, IVAF]TIN
360 HOLDING AB
HELLBO[,1, DO
SANDBACKEN INVEST AB
GOTHEFORS, ANDERS
PETTEFSSON, PATBICK
HELLBOI\4, KARIN
ECO GFIOUP I UIVIEA AB
HELLBOI\,4 & RYDAHL A8
RINGSBY, THOMAS
Ovriga aktieagare cirka 940 stycken
Totalt

o/o.andel av kapital & r6stel
100,00%
100,00%

15 ,19%
12,14%
7,43%
6,24%
5,78%
5,78%
5,68%
5,59%
4,33./.
3,79./.
27,284/"
100,00%

Antal aktier
1000
1000

Sttirsta aktieegare per den 31 ianuari 20071 komplettercd med kenda l6randringal
Akliedgare Anlal aktier %-andelav kapital & riistel

5 352 580
4 276 944
2 757 781
2 200 000
2 037 202
2 037 202
2 000 000

968 934
524 000
335 876

9745 441
35 236 000

' Agarfdrteckningen ar ltdragen per den 31 januari fdr afl bolaget hade en pagAende nyemission
under ersskiilet, vilkel om6jligg6r en rattvisande bild av agarslrukluren per den 31/12-06. Tabellen
visar agarstrukturen efter aktuell emission.
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Ftirviintningar avseende den lramtlda utvecklingen
Ornsattningen under perioden 2006-04-01 - 2006-12-31 var 6,812 [,'lkr. Det skall beaktas att
koncernen fdrvarvat tre verksarnheler under rakenskapsaret och att dgssa infiirlivats i koncernens
bokJdring under aret. Bakom omsettningssiftran kan vise att verksamheteha i de fdtuarvade bolagen
heller en omsattningsnivA som dr slabil, vilket leder till alt omsettningen f6r koncernen per delinition
2007 vasentligt 6kar. Under 2007 kommer utbyggnaden av ett antal fibernal att byggas, vilket ger en
ytlerligare omsemingsdkning som ger effekt under Q2 2007.
Bolaget kommer under 2007 atl vara mycket aklivfdr att lijrvarua bolag inom koncernens
verksamhelsomraden ldr att inle enbart idrlita sig pA den organiska tillvaxten i bolaget.

Risker relaterade till verksamheten

Framtida kapitalbehov
Bolagets mdjlighet att tillgodose framlida kapitalbehov genom internt genererade m€del er uleslutande
beroende av lans€ringar och derpa tdljande l6rsaljningsframgAngar iverksamheten. Bolagets
verksamhet kan framdver komma att behdva ytterligare finansiella resurser tdr att Bolaget skall kunna
ulvecklas i enlighot med de behov sorn den nya verksamheten krever. Aven lyckade lanseringar och
darpa ldljando god ldrs:iljningsutveckling kan medfdra etl kapilalbehov sesom iform avfinansiering av
exempelvis dkal rdrelsekapital. Oavsett Jramtida behov ejler situation ar, vid var tid, gaillande villkor pA
riskkapitalmarknaden av stor betydelse ldr bolagets finansiering. Det ar inte sakert atl bolagel komfier
afl kunna anskalfa exlernt riskvilligt kapital ner bolaget beh6ver det och dei finns ingen garanli att
anskatlningen av kapital kan ske pA fdrdelaktiga villkor f{ir bolagets aktiedgare. En sddan utveckling
skuile vasentligen kunna peverka bolagets mdjligheter ait bedriva sin verksamhet.

Beroende av leverantdtet och samatbetspartnets
Verksamheten iir beroende av etl flertal leverantdrer och samarbetspartners, sasom lokala stadsnat
och andra naitagare. Verksamheten er beroende av att dessa leveranser tillhandahalls och att de
lillhandahalb pa f6rdglaktiga villkor. Aven fast det kan finnas alternativa leveranldrer lill tjansteulbudet
linns inga garantier ail sa er fallet even i framtiden. En uppsegning eller en tdrsdmring av villkoren i
Bolagets samarbets- och leverantdrsavtal kan innebera ekonorniska fdrluster ldr Bolaget vilket kan
pAverka Bolaget dverlevnadsfdrmaga, finansiella stallning och resultal negativt.

Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare
Verksamheten er myckel beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner saml medarbetarna i
dvrigt. En fdrutsattning f6r verksamhelens lramlid ar kunna rekrlera och behdlla nyckelpersoner. Det
rAder konkurrens om personal inom bolagels bransch. En brist eller ol6rmaga att kunna rekrtlera
kvalificerad arbetskraft kan peverka verksamhelens lramtida utveckling vasentligen negativl. En fdrlusl
av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada fdretagens verksamhet fespektive
intjaningsJdrmaga och darmed aven aventyra verksamhetens iortlevnad.

Koniunkturulveckling och andra h5ndelser i omviirlden
Konjunkturen har en vasentlig paverkan pA bolagols verksamhel. Fdrandringar i konjunkturen kan
inneb:ira alt bolagets intakter och resultat kan fluktu€ra kraftigl 6ver tiden. Aven andra handelser i
omverlden sAsom katastrofer, krig eller terordad kan avsevad negativt paverka bolagets m6jligheter
alt bedriva verksamhet, bAde direkt och indirekt.

Risker associerade med tillvaxt
En underliggande avsikt i verksafthelen ar att skapa tiltuaxt. En del av denna tillv?ixl kan komma
organiskt och en del genom f6rverv. Fdrutom alt det staller hdga krav pa at kompetenl personal
ansldlls, kommer fdretagsfdrverv att innebera en dkad belastning pa en redan ljten organisalion och
ledning. Det ldreligger risk all eventuella framtida fdrvarv inte utfaller som planerat avseende
inlegration samt fdrvaniad ldnsamhet. En sedan utveckling kan hamma verksamhetens uivecklingsiakt
samt inverka negati\.t pA dess framtidsutsikter, linansiella stallning och likviditet.
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Osakerhet riirande lramtida marknadsutveckling
Verksamhotens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders dnskemal och beteenden. Fdr
afl behalla en marknadsposition pA en marknad i stdndig tdrandring air verksamhetgn beroende av alt
kunna levgrera produkter som svarar mol kunders krav Det kan inte uteslutas att teknisk utueckllng'
andrat beteende hos kundor eller andra externa faktorer paverkar marknaden och dess struklur pa ett
liir verksamheten ofdrdelaklig satt. En sedan utveckling kan pAverka fdrsaljning, resultatltveckling och
tramtida utsikler negalivt.

Konkurrens och konkurentel
Verksamheten er starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan aven komma att dka ytterligare i takt med
att nya idrelag etablerar sig. lvlAnga av konkurrenteha i marknaden haf langre verksamhetshistorik
och slora finansiella resurser. Det ger inle att Hmna nagra garantier tdr atl verksamheten kommer att
kunna erbjuda lanster framdver som ar tillrackligt konkurrenskralliga pA marknaden. En sadan
utveckling skulle avsevairt kunna pAverka verksamhetens fortsatta drift samt omsattning' resullal och
likviditel negativt.

Finansiell dversikit - Koncernen
Nyckeltal
Omsaltning, Tkr
Balansomslutning, Tkr
B6relseresultat, Tkr
Resultat efter finansnetto, Tkr
Rdrelsemarginal, 7"
Vinstmarginal, %
Avkaslning pa lotalt kapital, %
Avkastning pe eget kapital, %
Soliditet, %
Skuldsattningsgrad, ggr
Kassalikviditet, %
Balanslikvidilet, %
Banteleckningsgrad, %
Antal anstallda
Omsatning per anstalld, Tkr

200604-200612
6  812
18 071
-5 391
-5 479
ne9.
neg.
ne9.
neg.
1s%

a6%
109V.
Neg.
15
454
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Finansiell 6versild - Moderbolagel

Nyckellal
Omsafining, Tkr
Balansomslutning, Tkr
Rdrelseresultat, Tkr
Resultat eller linansnetto, Tkr
R6relsemarginal, 70
Vinstmarginal, 70
Avkastning pa totalt kapital, %
Avkastning pA egel kapital, %
Soliditei, %
Skuldseflningsgrad, %
Kassalikviditel, %
Ealanslikviditet, %
Fanteteckningsgrad, o/.

Utdelning per aktie
Antal anstdllda
Omsaflning per anstalb, Tkr
Antal aktier vid periodens slut

pef lnrtlon av nvckelral
solldltet
Egst kapilal i % av balansomslLrtn ng.

Avkartnlng pe eget kapil l
Arels rssullal i procanl av gonomsnittligt egel kapital.

Avtastnhg pa tolali kapital
Rdrels€€sultat m€d till6gg idr rtinleinlakter,
i ',6 av s€nomsninlig balansomslulnlng.

Omsetuingslil gangar exkl. varuager i% av

200501-200612
2 436

11  346
-3 736
-3 747

neg.
neg.
neg.
neg.
39%

112%
112%
neg.

0
6

406
880 900 000

Fdrolsorosuliat eiter aEk vningar i ldhAllande lill omsAthingen

nesullat efter tinansi€lla posler i tdrhalande lill

skuldsnthingsgrad (lhan3lella skulder)
Ranbbafand6 noitoskuld i folhal|ando till €get kapital

Omsanningslil gAngar i fdrhalhndo till kodfns&a skuldef

FEnlelScknln93grad
Fdr€ s€resuital ofier a6k vningar plus finansiella
koshador ldrhdllande lill linansiella kostnader



F6rslag tlll behdndling av bolagets reaultat

Periodens fdrlust

Styrelsen fdreslar att f6rlusten behandlas sa

att i ny rekning dverlors

5 424

Resultdt och stdllnlng
Bolagets resultal och stallning i dvrigt framger av efterfdljande resultat- och balansrekning med
tilleggsupplysningar. Alla belopp iTkr om ej annat anges.
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Koncernresultatrakning

Not

Nettoomsdttning
Fdrandring varulagsr

R6relsens kostnader
Handelsvaror
Ovriga externa kostnader
Personalkoslnader
Avskrivningar av mat€riella och immateriella
anldggningstillgangar
Summa r6relsens kostnader

Rdrelseresultat

Finansiella int5kter
Finansiella kostnader

Besultat f6re skatt

Skatt

Periodens resultat

Resultat per alitie fdr resultat henfairlig till moderldretagets
Aktieegare

I

7

23
23

2006-04-01 -
2006-12-31

6  812
2717
I 529

-8 808
-2 818
-2 901

- 393
-14 921

-5391

7
-95

-5479

40

:1 439

24

Fdre ubpedning, kronor per aktie
Efter utspadning, kronor per aktie

-0,04
-0,04

Not
20
20

Noterna pe sidorna 18"39 utg6r en integrerad del av
denna koncornredovisning.
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Koncernbalansrekning

Tlllgangar

AnliiggningstlllgAngar

Materiella anleggningstillgengar
lmmatsrjella anldggningstillgengar

Summa anliiggnlngstlllgdngai

Not 2006-12-31

12
10

3 604
1 442

5 046

Omsettningstillgrngar

Varulagor I 2717
Aktuella skattefordringar 26
Kundfordringar och andra lordringar 21 6 524
Ljkvida medel 15 -.3154

Summa omsettningstillgAngar 13 025

Summa illlgengar

Noterna pA sidorna 18-39 utgdr en integrerad delav
denna koncemredovisning.

18 021

L
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Koncernbalansrekning, forts
Not 2006-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapitsl 14

fhpital och rcsever son kan hanfons till
ModeiArctageE akieegarc
Aktiekapital 5 506
ovrigt tillskjutet kapital 2 659
Balanserat resultat -5 439

Summa egel kapltal 2726

Skuld€r
Lengilrl3tlga skulder
Uppsklulen skatteskuld 24 317
Upplening 2 3 063
Strmma llngfristiga skulder 3 380

Kortfrlstiga sk!lder
Leverantdrsskrlder och andra skulder 17 6694
Upplaning 22 5 271
Summa kortfrlsllga skulder '11 965

Summa Skulder '15 345

Summa eget kapital och skulder l8-0zL

Noterna pa sidoma 18-39 ulgdr on integrerad del av
denna koncamredovisning.
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F6rendringar I koncernens eget kapltal

Hiinlitrligt till Moderfttrctagets akteegare
Not

Akliekapi Balanso|al Summa
Egellillskjulel

lal

Inglende balanser Per 1 april 2006
Periodens resultat

100 100
-5 439

Summa redovisade intiildel och
kostnader -5439  -5349100
Nyemission
Apportemission vid rdrelsef drverv
Rikiad nyemission
Riktad nyemissjon
Apportemission vid rdrelseldrvarv
Kostnader liir kapitalanskaff ning

403
167
16
25

711

2 237
1 447

333
'184

275

-s83
1 342
1  108

403
500
200
300
711
-583

3 579
2 955

Nyemission
Nyemission men ej
Utgaende balanset per 31 december
2006 . 5 /$9 2726
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Kassaflddesanalys fiir Koncernen

Perioalens resultat ldre f inansnetlo
lnbelald ranta
ErhAllen ranta
Belalda inkomslskatter
Justeingar f1r poster som inte ingAr i kassaflodet
Avskrivning anlaggningstillgangar

KASSAFLODE FRAN DEN LOPANDE VERKSAMHETEN
FORE F6RANDRING AV RORELSEKAPITAL

Kassafl1de fdn fjftndringar i rdrclsokapital
Okning av rdrelsefordringar
Oknlng av rijrelseskulder

Kassatliide fran den liipande verksamhelen

I nv e st e i n g sv e *s a m h et e n
Fdrvarv av dolterf6retag, efter avdrag fdr fdrvarvade likvida
meoel
Forverv av maleriella anleggningstillgdngar

Kassaf liide f ren investeringsverksamheten

Finans ieingsv e*s am heten
Nyemission
Upplaning
Amortering av lan
Koslnader ldr kapilalanskatf ning

Kassaf laide f ren linansierlngsverksamhelen

Periodons kassafldde
Likvida medel i vid periodens bdrjarl

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

Not

10 ,12

-5391
-95

7
-54

393

-5140

5 454

621
-3 823

-3 202

4 581
I525
-191
-594

12 321

3 654
100

3754

2006-04-01-
2006-12-31

' t l

21
17

1 4
22
22

Noterna pe 18-39 utgdr en integrerad del av denna konce.nredovisning.
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Moderbolagets resultatrgkning

Netioomsattning

Riirclsens kostnad€l

Ovriga externa kostnader
Personalkoslnader
Avskrlvningar av materiella anlaggningstillgangar
Summa rorclsens kostnad€r

R6relseresultat

Resultat frAn flnansiglld Invesledngar

Not
2005-12'01-

2006-12-31

2 436

7

-4216

-1924

-32

- 6 172

-3736

-  t1

.3 747

:3 747

Rantekostnader

Summa resultal tren flnanglella Investerlngar

Resultat etter finanglella poster

Periodens resultat
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Moderbolagets balansreknlng

TillgAngar

AnEggnlngstillgdngar

l\4ateriella anlaooninoslilbanoar

lnventarier och Inslallalioner

Finansiella anHooninostillaenoar
Andelar i dottorf dretag

Summa anliiggnlngstlllgdngar

Omseftningslllbengal

Korthistioa lord noar
Kundlordringar
Fordringar koncernbolag

Ovriga fordringar
Fdrutbstalda kostnader och upplupna intekler

Kassa och bank

Summa omsiittningstlllgengar

Summa tillgengar

Not 2006n2{1

19 3 286

3  615

15

586

3 168
2a

4 097

3 634

7 731

11 346
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Moderbolagets balansrakning, forts.

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundel eaet kapital

Aktiekapital

Fritt eoet kaoital

Overkurslond
Periodens resultal

Summa eget kapltal

Kortfristiga skulder

Loverant6rsskulder
Skulder koncolnbolag
Ovriga kortf ristiga skulder

Upplupna kostnaderoch l6rutbetalda intiikter

Summa kortf rlstiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Stallda sakerheter

Ansvarsfdrbindelser

Not 2006-12-31

14

l5oo

2 644
-3747
-1099

4 407

1 957
2 210
1 950

423
6 939

-Llit4o

80018

18
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Kassafltidesanalys fdr Moderbolaget

Pedodens resultat t6re finansnetto
Belah ranta
Belalda inkomstskatter
Juste ngar fiir poster som inte inger I kassallijdet
Avskrivning anlaggningstillgangar

KASSAFLODE FRAN OEN LOPANOE VEFKSAMHETEN
FORE FORANDRING AV RORELSEKAPITAL

Kassafl5de tren f1dndringar i r1rclsekapital
Okning av 16relsef ordringar
Okning av rdrelsoskulder

Kassatliide fren den liipande verksamhelen

I nv est e i n g sve *s a m h et e n

Fdrverv av dotterfdretag, efter avdrag i6r fdrvarvade likvida
m€oel
Fdrvary av maleriella anlaggningstillgangar

Kassaf liide f rdn invesleringsverksamhelen

F I n a n s i e i n g s ve rks a m h et e n
Nyemission
Aktieagartillskott lill dotterbolag
Kostnader f dr kapitalanskaff ning

Kassalliide f rtn f inansieringsverksamheten

Periodens kassafldde
Likvida medel i vid periodens bdrjan

LIKVIDA MEDEL VIO PERIOOENS SLUT

Not 2005-12-01-
2006-12-31

12

-3 736
-'t l
-25

32

-3 740

-1 090

1 286

'11

1 2
621

-361

260

4 582
-1 900
- 594

2 088

3 634
0

3 634

1 4

1 4
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Noter ti l l de finansiella rapporterna

Not I Allmen information

Do Nelwork (moderbolagei) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) ar verksamma inom data,
telefoni och bredbandskommunikaUon. Verksamheten utgdrs av fdrsaljning av datorer och
datatillbehdr fran egen butik samt leverans av datatienster i form av olika bredbandsldsningar, leleloni
samt lP-ljansler till konsument.

Moderbolaget ar efl akliebolag regisverat och rned sate i Karlstad. Bolaget registrerades 1 december
2oO5 och Blolagets fdrsla riikenskapsar ar 2Oo5- 1 2-01 - 2006-1 2-31 . Adressen lil h uvud kontorel ar
Blockgaian 2A, 653 41 Kar stad.

Ivoderbolaget iir ett pub ikt bolag noteral pA Aktietorgel f.r.o m 15 mars 2007.

Styrelsen har den 26 april 2007 godkant denna koncernredovisning idr ollent iggdrande.

Not 2 Bedovisnings- och varderingsprinciper - Koncernen

Sammanfattninq av viktiqa redovisninosprinciper
D-Jiikiigiste. redovisningsprinciperna som til ampats ndr derlna koncernredovisning uppraitiats anges
nedan.

Grund f6r rapoorlens uopratiande
koncernredovisningen ar upprettad enligt IFFS sedana de anlagits av EU lnfdrandet av den nya
redovisningsstandarden har efter granskning, enligl IFRS 1, inte haft negon ellekt pa koncernens
resullat och eget kapital eftersom detta ar koncemens fdrsta verksamhebar' Inga jamJdrelsesiffror
linns derfdr. Koncemredovisningen ar even uppretad i enlighet med RR 30 - Komplelterande
Redovjsningsregler fdr koncerner, och Arsredovisn ngslagen.

Atl uppratta rapponer i dverensslemmelse rned IFRS kraver anvandning av en del viktiga
uppskatlningar fdr redovisningsendamal- Vidare kravs alt ledningen gdr vissa beddmningar vid
t ilampningen av koncernens redovisningsprinciper. 0e omreden som innelattar en hdg grad av
beddmning, som ar komplexa eller sedana omrAden dar antaganden och uppskallningar air av
vasentllg belydelse f6r koncemredovisningen anges I nol4

Slandarder. aindrinoar och tolknlnoar som oaller 2006 rnen som inte er relevanta tor Koncemen
Fdllande slandarder, andringar och tolkningar er obligatoriska ldr rakenskapsar som b6riar den 1
ianuari 2006 ellef senare men ar inle relevanta 16r Koncernenl

. lAS 21 (Andring), Nettoinvestoring ien sjavstendig ut andsverksamhet,

. IAS 39 (Andrlng), Sakringsredovisning fiir kassaflodessakringar av prognosliserade
transaktioner mellan koncemlorelag,

. IAS 39 (Andrlng), Alternalivet verkligt verde,

. IAS 39 och IFRS 4 (Andring), Finansiel la garanliavtal,

. IFFS 1 (Andring), Fdrsta gengen Internaliona Flnancial Reporting Slandards tillampas och
IFFIS 6 (Andring), Prospektering eller samt utvardering av minerallillgangar,

. IFRS 6 Prospektering efter samt utvardering av mineraltillgangar,

. IFBIC 6 Fdrpliktelser som uppstar genom doltagande pa vlss marknad - avfall som ulgdrs av
eller innehAller eleklr iska el ler elekironiska produkier,

. lFFllC 4 Faststailande av huruvida elt avtal innehaller ett leasinga\,'tal, samt

. IFRIC 5 Fafiigheter till i.kessen i ionder fiir ned aggning, aterslallande och milj6eterstallande
atgdrder.

Andrinoar av oubllcerade standarder som lrader i kralt 2006
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IAS 19 (Andring), Ersanningar tiLl anstallda, ar obligatorisk ldr koncerner med rakenskapsar som bdrjar
den 1 januari 2006 eller senare. Denna iindring inldr en m6llighet llll alternallv rodovisningsmetod fdr
aktuariella vinsler och fdrlusler. Den kan jnaebara ylterligare krav vid redovisning av planer som
omtattar fera arbetsgivare, dar det inte fdreligger tillraicklig information fdr redovisning som
fdrmAnsbeslamd plan. Den inneber ocksA )tterligare upplysningskrav Eftersom Koncernen inte har
nagra fdrmandsbestemda planer kommer ti ldmpning av denna andrlng inte ha nagon paverkan fdr
koncernen.

Andrinaar av oublicerade standarder som trader I kraft 2007 e ler senare
Nedan ldljer en prelim ner beddmnlng av den pAverkan som infdrandet av dessa standarder och
uttalanden kan fe pe koncernefs finansiella rapporter.

IAS 1 ti lagg - Utformning av finansiella rapporter: lJpplysningar om kapita. Tillegget trader i kralt den
1 ianuari 2007Delta t llagg beddms i dags aget innebara uldkade tilliiggsrlpp ysningar avseende bl.a.
kapltal, kapitalstruktur och policys f6r hanlefing av kap tal.

IFFS 7 Finansiel la instrumenir Upplysningar. Standarden trader i  kraft den 1 ianuari 2007. Fdr
koncernen beddms denna siandard inte medfdra behov av ytterlgare upplysningar jamfdrl med vad
som lamnas idenna Arsredovisnjng.

IFBS 8 Operativa segment' Standarden traider kraft den 1 januari 2009 och giiller fdr rakenskapsar
som pebdrias lr.o.m. detta datum. Standarden behandlar indelningen av ldretagets verksamhet iolika
segmenl. Enligt slandarden ska ldretagei ta ulgangspunkl i den interna rapporteringens svuktur och
bestamma rapporter ngsbara segmenl efter denna slruklur. Koncernens preliminaira beddmning ar att
l,.tlerligare ett segmenl kommer atl presenteras i arsredovisningen ldr r:ikenskapsaret 2009

lFFllC 7 Tillempning av inl ationsjusteringsmetoden enllgl IAS 29 Redovisning i hdginllationslandor
(galler fr.o.m. den 1 mars 2006). IFRIC 7 ger vagledning om hur kraven i IAS 29 ska l i l lampas under
en rakenskapsperiod da eit fdreiag identifierar att landet vars valuta en koncernenhet anvander som
Junktionell valuta har drabbats av hdginilalion, om landei inte hade h6glnflation under perioden fore.
Eitersom lngel av koncernl6retagen har en hdgini lat ionsvaluta, ar IFRIC 7 inie aktuell tdr Koncernen,
samt

IFRIC I Tilliimpningsomradet ldr IFBS 2 (galler ldr rakenskapser som bdriar den 1 maj 2006 eler
senare). IFRIC 8 kraver att transaklioner som be16r utfairdande av egetkapitalinslrument - der det
vederlag som erhAlls understiger verkligt verde pa u iirdade egolkapitalinstrumenl - ska prdvas ldr alt
faststalla om de laller inom ramen tijr IFRS 2. Koncernen kommer all tillempa lFFllC I fran och med
den 1 januarl 2007 men detta ldrventas inte ha nagon inverkan pa Koncernens rakenskaper.

IFRIC I Omvarderifg av inbaddade derivai (galler ldr reikenskapsAr som bdrjar den 1 juni 2006 eller
senare). IFRIC 9 kraver all fdretaget ska beddma huruvjda ett inbaddat derivat ska avskiljas lren
vairdkontraktet och redovisas som ett derivat ner fdretaget fdr fdrsta gangen ingAr kontraktet.
Efterfdljande omvardering ar ldrbjuden, ulom n:ir det sker en andring i kontraktsvillkoren som
vesent igen andrar de kassalldden som annars skule uppkomma enligl kontraktet. I det fallet kr:ivs en
omveirdering. Ellersom ingel koncernfdretag har aindrat villkoren i s na kontrakt, er IFBIC I inte
relevant fdr Koncernen.

IFR lC 1 0 0e larsrapporterin g och vardenedgangar (galler i6 r rakenskapsar som bdrjar den 1 novem be r
2006 eller senare). IFRIC 10 tilleter inte att de nedskrivningar som redovisats under en deldrsperiod
fdr goodwill, placeringar i egetkapitalinstrument och placeringar i iinansjella tillgengar som redovisas
till anskaffningsvairde alerfdrs per en efterfdljande balansdag. Koncernon kommer alt tillampa IFRIC
10lran och med den 1 januari2007 men delta fdrvantas inie ha nAgon inverkan pa Koncernens
rdkenskaper.

IFFIC 1 1 IFRS 2 Aterk6p av egna aktier och transaklioner mellan koncernbolag'. Tolkningsuttalandel
trader I kraft den 1 mars 2007 och geiller fdr rakenskapsar som pabdrjas efter detta dalum. Tolkningen
klargdr hanleringen avseende klassificeringen av aktiere alerade erstlltningar dair bolaget aterkdper
akter fdr atl reglera silt atagande samt redovisningen av optionspfogram idotterbolag som tillempar
IFRS. Koncernen kommer att t i l l : impa IFRIC 11 fran och med den 1 januari 2008 men detia fdrvantas
inle ha negon inverkan pA koncernens rakenskaper.
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IFR lC 12 Serv cekoncessionsarrangemang' TolknlngsLlttalandet trader kral i  den 1januari2008och
galler fdr rakenskapser som pabdrjas efter detla datum. Utletandet behandlar de arrangemang dar en
privat 16retag ska uppfdra en infrastruktur fdr att lillhandahAlla offentl g seruice fdr en specifik
tidsperiod. Fdrelagel lar betalt ldr denna service under avlalets ldptid. Koncernen kommer alt lilaimpa
IFRIC 12 fran och med den 1 ianuari 2Oo8 men detla ldrvantas inte ha nagon inverkan pA koncernens
raikenskaper.

" Dessa standarder/lolkningar ar ej antagna av EU vid denna lidpunkt.

Standarder som Koncernen t i larnpar i fdrl id
Koncemen haT val atl ej tillampa nagra standarder il6rtid.

Viirderlnqsorund
Den varderingsgrund som anvants vid upprdllande av finansie la rapporter idr koncernen ar historiski
anskatlningsvarde om inte annal ges ide specifika principer som fd jer'

Koncernredov sn no - RedovisninosorlnciDer

Koncernredovisn nq

Dottefforelag
Dolterf6relag ar alla de 16retag dar koncernen har reiten att uiforma linans el a och operaliva strategier
pa ett sailt som vanligen ldljer med ett aktieinnehav uppgaende till mer en halften av rdstratterna.
Fdrekomsien och etJekien av potentiella rdstratter som ndrvarande ar mdjliga att ltnyttja eller
konvertera, beaktas vid bedomningen av huruvida koncernen uldvar bestammande inilytande 6ver ett
annat ldrelag. Dotterfdretag inkluderas i koncernredovisningen fran och med den dag da det
bestammande nfll,,tandet dverfdrs till koncernen. De exkluderas ur koncemredovisningen fren och
med den dag da det beslammande inflytandel upphdr.

Fdrvervsmetoden anvands f6. redovisning av koncernens f6rvarv av dotterl6retag.
Anskaliningskostnaden fdr ett fdrveirv uigdrs av verkli$ varde pA tillgangar som 6mnats som
ersattning, emilterade egetkapitalinslrument och !ppkomna eller dvertagna skulder per
dverlatelsedagen, plus kostnader som ar direkl hanidrbara till ltjrvaruet. ldenlifierbara f6rvervade
ul gAngar och dvertagna skulder och eventualfdrpliktelser i eit ldreiagsidrvarv v:irderas inlednlngsvis
ul verkliga varden pe ldrvarvsdagen oavsett omiattning pA eventuelll minoritetsintfesse. Det dverskott
som uigors av skillnaden rnellan anskaflningsvardet och det verkliga vardet pa koncernens andelav
dentifierbara iorvarvade nettotillgangar redovisas som goodwill. Om anskallningskostnaden
understlger verklgt varde fdr del fdrv?irvade dotterf6retagets neltolil gengar, redovisas
me lanskil lnaden direkt i  resultatrakaingef.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster pa lransaktioner mellan
koncernf6retag e irnineras. Aven orea iserade ldrluster elim neras, om inte lransaktionen utgdr etl
bevls pe alt ett nedskrivningsbehov i6re igger idr den dverlatna ti lgangen. Redovisningsprincipelna
fdr dotterf6retag har i fdrekommande lal ;indrais fdr ali garantera en konsekvent til ampning av
koncernens Dltnctoer.

Konce rn e ns reken s kaps al
Koncernens rakenskapsAr har angivits ti | 2006-04"01-2006-12-31. I\,loderbolagets rakenskapsar
in eddes 2005-12-01. Bolaget anser att koncern uppstod fdrst vid det f6rsta fdrvaruel av dotlerbolag
vilket skedde 2006-04-01. Av denna anledninq har koncernen vall 2006-04-01 som starldatum f6r
koncernens redovisning.

Da bo aget idrvarvat en rdrelse lren moderbolagei (s.k comrnon control lransaktion) skall normalt
jemfdrelsetal avseende denna rdrelse fdr 2005, dA den bedrevs i moderbolagets regi, redovisas i
denna arsredovisning. De iemtdrelsetalen er ovaisentllga har dock bolaget valt att inte redovisa dessa
Detooo.
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Seomenttaooorierinq
En rdrelsegren air en grupp tillgangar och verksamheter som t I handahaller produkler eller ljanster
som iir ulsaita 16r risker och mOjligheter som skiljer slg fran vad som geller fdr andra rdrelsegrenar'
Geografiska omrAden tillhandaheller produkter eller tjanster inom en ekonomisk miljd som ar utsatt {6r
risker och mojligheter som skiljer sig frAn vad sorn gel er ldr andra ekonomiska miljder.

lnlakter
Inlakter inneJattar dol verkliga vardet av selda varor och tjenster exklusive mervardesskatl och rabatter
saml eller eliminering av koncernintern fdrsaljnlng.

Koncernen redovisar en intakt nar dess belopp kan m;ilas pA eit tillldrlitligl sdti, det er sannolikt att
framtida ekonomiska fdrdelar kommer att tillfalla fdretaget och sarskilda kriterier har upplyllts fdr var
och en av Koncernens verksamhet sasom beskrivs nedan lntaklsbeloppet anses inte kunna matas pa
ett tillfdrlitligt safl fdfidn alla forpliktelser avseende i6rsaljningen har uppfy lts eller fdrlallil Koncernen
grundar sina bed6mningar pa histor ska utfa I och beakiar darvid typ av kund, lyp av transaktion och
speciella omstaindlgheter i varje enskilt lall.

Intekter redovisas enligt f6ljande:

(a) Fdrsaljning av varor - i delalihandel
F6rsaljning av varor intaiklsredovlsas ner ett koncemldretag levererar en produkt till en kund
Fdrsaljning i delaljhandel belalas vanligen kontanl eller med kreditkort.

Koncernen har inga garanukoslnader de producenterna sler fdr samt iga sadana ataganden

(b) Fdrseljning av tianster
Fdrsaljning av tjanster iniaksredovlsas i den redovisningsperiod da tjenslerna utfdrs Samtliga
tjansteuppdrag i koncernen sker pA ldpande rakning.

Leas no

Leasing dar en vesenllig del av riskerna och fdrdelarna mod agandet behalb av leasegivaren
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som gdrs under leasingperioden kostnadsfdrs i
resultatrakningen linjdrt dver leasingsperioden. Koncernen leasar viss utrustning men er inte i nagon
form leasegivare. Koncernen har inga finansiella leasangavial.

Anlaooninosti l loenoar

lrateriella och immateriella an aggningslillgangar redovisas lil anskaffningsvarde minskat med liniara
avskrivn ngar baserade pa en beddrnning av lil gangarnas nyttjandeperiod. Fdljande nldjandeperioder
t i lJempas:

lnventarier och inslallaiioner 5 Ar
Kundregister 5 dr
Hyresrafl 5 Ar

De linjtira avskrivningarna baseras pe ursprungllga anskaffningsvarden. Avskrivningama sker lini?irt
dver tillgangens nyttjandepefiod och redovisas som en kostnad i resultatrakningen.

Styrelsen bed6mer afl restuardet eller avskrivningsperiodens slut uppgar ti I noll kronol.

TillgAngarnas restverden och n!4tjandeperiod prdvas varje balansdag och iusteras vid behov.
Nlttjandeperiod fdr kundregisler har uppskaltats utifran historiska varden i del aktue la kundregistret.

En tillgangs redovisade vairde skrivs genast ner lill dess Atervinnlngsvarde om tll gangens redovisade
varde ovorsligerdess beddmda atervinningsvarde.

Vinster och tdrluster vid avyttring laststiills genom en jamfdrelse mellan {drseljningsintakt och
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redovisat varde och redovisas i rcsullatreknlngen.

Nedskrivninoar
Tillgangar som skrivs av beddms med avseende pa vdrdeminskning nerhelst handelser eller
fdrandringar i fdrhAllanden indlkerar atl det redovisade vardel kanske inte ar Ateruinningsbart. En
nedsknvnrng gors med det belopp med vilket tillgAngens redovisade varde dverstiger dess
6tervinningsvarde. Aterv nningsv:irdet er det hdgre av en t i lgengs verkl iga varde minskat med
f drsaljningskostnader och nytljandeverdet.

Fordrinoar och skulder
Redovsas inlednrngsvis til verklid varde och darefier lill upplupet anskatfningsvarde med iillampning
av effektivranlemetoden, mlnskat med eventuell reserverlng tdr verdeminskn ng.

Varulaoet
Varulagret redovisas till del lagsta av anskaiiningsv:irdel och neltofdrsaljningsverdet
Anskaliningsverdet faslstells med anviindning av {drst in, ldrsi ul-metoden (FIFU). Anskaflningsvardet
fdr inkdpla varor (handelsvaror) bestar av direkta inkdpskosinader iiorm av anskaffningspris,
fraklkostnad samt andra direkta koslnader. Nelioldrsaljningsvardet dr del uppskattade
tdrseljningspriset i den ldpande verksamheien, rned avdrag f6r lillampllga rdrliga
ldrseljningskostnader.

Kundfordrinoar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt vardo och derefter till upplupel anskaifningsvairde
med tillaimpning av effeklivrantemetoden, minskat med eventueil reservering ldr verdeminskning En
reservering for verdeminskning av kundfordringar gdrs ndr det finns objektiva bevis fdr alt koncernen
inte kommer att kunna erhAlla alla belopp som air fdrfallna enligt fordringarnas ursprungtiga villkor.
Reserverlngens storlek utgdrs av skillnaden mellan lilgangens redovisade varde och nuverdet av
beddmda lramtida kassal dden, diskonierade med effektiv ranta. Det reserverade beloppot redovlsas i
resultatrakningen.

Likvida medel
I likvida medel inger kassa och bafktillgodohavanden. Koncernens redovisningsprincip innebar att
eventuella framlida kortfristiga placeringar med idrfalodag inom tre manader, raknat fran
anskalfnlngsiillf?illet kommer ali inreknas i likvida medel.

Eoet kapital
Stamaktier klassiiiceras som akliekapital.

Transaktionskoslnader som dlrekl kan hanfdras lill emissjon av nya aklier eller optioner redovisas,
netto elter skalt, i eget kapital som ett avdrag fran emiss onslikviden.

tJoplAnino
upplAning redovisas in edningsvis till verklg verde, netto elter kansaktionskosinader. Upplaning
redovisas dareiter ull upplupel anskaflningsvarde och eventuell skil nad mellan erhallet belopp (netto
efter transaktionskostnade4 och aterbetalningsbeloppet redovisas i resultatraknlngen fdrdelal dver
laneperioden, med iiliempning av ellektivrentemetoden.

Lan som upplagits lren slyrelseledamdler beltiper inte med nagon rainla. l\4ed h?insyn tagei till
vasenllighetskriterjet har nagon omrakning av skulderna inte skett enligt elfektiva renlemetoden.

Upplaning klassiliceras som kortfristiga skulder om inte koncemen har en ovi lkorlig rait ait skjuta upp
belal_ n9 av skulden i 6rrr i ,rstone 12 TAnaoer el ler ba alsdagen.

Uooskiuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt ba ansrekningsmeloden, pa alla temporera sk I nader
som uppkommer mellan det skattem:issiga verdet pa ti lgangar och skulder och dessas redovisade
varden koncernredovisningen. Om eme lertid den uppskjutna skalten uppslAr till f6ljd av en
lransaktion som utgdr den idrsta redovisningen av en lillgang eller skuld som inle ar ett ldretagsf6rvarv
och som, vid tidpunkten f6r transaktionen, varken paverkar redovisat eller skaitemessigt resultal,
redovisas den inte. Uppskjuten skall beraknas med tillampnlng av skatlesatser (och laga4 som har
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beslulats eller aviserats per balansdagen och som fdrventas gella nar den ber6rda uppskjutna
skalteJordran realiseras eller den uppskjutna skalteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning dei ar troligt atl framtida skaflemassiga
dverskolt kommer att finnas tillgangliga, mot vilka de lemporara skillnaderna kan utnyttias.

Uppskjuten skatt bereknas pa lemporara skillnader som uppkommer pa andelar a dolterldretag,
fdrutorn dar tidpunkten ldr aterl6ring av den lemporAra skillnaden kan styras av koncernen och det ar
sannolikt att den temporara skillnaden inte kommer a aterl6ras inom dverskAdlig iramtid.

Ersiittnino till anstallda

Pensionsfcirplineber
Koncerntdretagen har en avgiftsbest;imd pens onsplan. En avgiftsbestaimd pensionsplan ar en
pe.s onsplan enligl vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har
inga l6rrnAnsbeslamda pensionsplaner.

Fdr de avgiJlsbeslamda pensionsplanema betalar koncernen avgifter lil offentligt eller prival
administrerade pensionsi6rsekringsplaner pe obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen
har inga l,,llerllgare betalningsldrpliktelser nar avgiiterna vel ?ir betalda. Avgifterna rodovisas som
persona kostnader nar de i6rfaller lill betalning. Fdruibetalda avg fter redovisas som €n tillgang i den
utstriickning som kontant alerbelalnino eller minskning av lramtida betalningar kan komma koncernen
ti l lgodo.

ErsAftning vid uwsagning
Ersattningar vid uppsagning ulgar nar en anslallds anslii Ining sagls upp Jdre normal pensionslidpunkt
eller da en anstelld accepterar frivillig avgAng lren anslellnlng i ltbyte mot sedana ersatningar.
Koncernen redovisar avgangsvederlag ner den bevisligen ar l6rpiiktad endera afl saga upp anstallda
enligt en delaljerad foftrell plan utan mdjlighet till aterkallande, eller att lamna ersenningar vd
!pps:ign ng som resullat av elt erbiudande som gjorts ldr att uppmuntra till frivillig avgang lrAn
anslallning. Fdrmener som l6daler efter mer an 12 mAnader frAn balansdagen diskonteras till
n!varde,

Aktiere laterade form Ane r
Koncernen har ingen aktiefelaterad ersatningsplan.

V inst andels ac h bonus pl an er
Koncernen har inga vinstandels e ler bonusplaner.

Avsdttninoar
Avsattningar fdr m ljdAterstallande atgarder, omstruklureringskostnader och reifisliga krav redovisas
nar koncernen har en legal eller infomell fdrp iktelse till ldljd av tidigare handelser, del ar mer
sannolikt att ett utfldde av resurser kravs fdr afl reglera Atagandet an afl se inte sker, och beloppet har
beraknats pa et tillf6rlitligt sett. Avsdthringar ldr omstrukturering inneiattar kostnader f6r uppsdgning
av leasingavtal och f6r avgangsersatmingar. Inga avsaihingar g6rs f6r lramtida rdrelsefdr uster.

Om det llnns etl antal liknande ataganden, beddms sannolikheten fdr att det kommer att krevas ett
ulfldde av resurser vid regleringen sammanlaget fdr hela denna grupp av ataganden. En avsaitning
redovisas aven om sannolikhelen idr ett ltfldde avseende en speciell post i denna grupp av
ataganden er ringa.

Finanslell riskhanterino
En koncern utsats vanligtvis genorn sin verksamhet fdr en mangd olika iinansiela risker:
marknadsrisk (inklusive valutarisk, rentedsk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflddesrisk.

Koncernen har externa len samt lan tillaktieagare- Lanen tillaktieagare beldper utan renia derav
beddms ranterisken som lag i bolaget.

Koncernen utsdlls endast ldr lag valutarisk dA mindre inkdp eller fdrsaljningar gdrs till ullandet.
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Kundkredilriskef ar risken att koncernens kunder inle uppfyller sina elaganden, del vill saga all
betalning ej erhAlls f6r kundlordringar. Koncernens k!nder kreditkontrolleras varvid iniormation om
kundern;s iinans iella st:illning inhemtas fran olika kred tupplysnlngsf6reiag Koncernen samarbetar
med kreditifkassofdretag fdr att begrensa kundkreditrisken

Koncernen har en fdrsiktighei i hanleringen av llkviditetsrisken vilket innebar at inneha tillrackliga
likvida medel saml a!4alade kreditmdjligheter'

Koncernen har ingen prisrisk avseende aklier och andra kortfristiga placeringar da koncernen inte
innehar sadana placeringar.

Koncernen har ingen ceniral finansavdelning. Styrelsen faslstailler dock varie Ar en skriluig finanspolicy
idr den overgripande riskhanteringen och fdr specilika omrAden, sAsom valutarisk, ranterisk, kreditrisk
samt placering av dverlikvidilel.

Finansie la instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i l6ljande kategori:

LAnefordringar och kundfordringal
Lanefordringar och kundlordringar ar icke-derivala linansiella tillgAngar med fastsHllda e ler
lasisullbart betalningar sorn inte iir noterade pa en akliv marknad. Utmarkande ar att de uppstar ner
koncernen tillhandahaller pengar, varor eller tjanster direkl till en kund utan avsikt alt handla med
uppkommen fordran. De inger i omsettningslillgangar, med undantag ldr poster med fdrfallodag mer
ein 12 manader efter balansdagen, vilka klassjficeras som anlaggningsullgangar. LAnefordringar och
kundlordringar ingAr i  posten kundfordringar och andra iordrlngar i  balansr: ikningen.

Kassaflddesanalvs
Kassaflddesanalysen upprattas enligi indirekl metod. Det redovisade kassall{tdet omfaltar endast
transaktioner som medidr in- eller ulbeialningar'

Not 3 Redovisnings- och varderingsprinciper - Moderbolaget

Moderbolaget har upprattat sin redovlsning enlid Arsredovisningslagen (ARL) och FledovisningsrAdets
rekommendationer RR 32:05 Fedovisning fdrjuridisk person. RR 32:05 innebar afl moderbolaget i
redovisningen fdr den juridiska personen skall tilaimpa samuiga IFFIS sadana de antagits av EU sa
engt deta ar mdjligt inom ramen for Arsredovlsningslagen och med hansyn lill sambandet me lan
redovisning och beskaflning. I\,4oderbolaget har inte ii6rtid tillaimpal nagon del i RFl 32:06.

Inldrandet av IFFIS i koncernen har ldr moderbolaget inte haft nagon effekt

FdrLrtbetalda kostnader och uooluona inttikter saml upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

I moderbolagels balansrakning sarredovisas posterna fdrutbelalda kostnader och upplupna inlekter
samt uooluDna kostnader och ldruibelalda intekter.

Mateiel la anlaoqninqsii l loanoar
[,4aterle]la anlaggningstillgengar redovjsas till anskatfnlngsverde minskat med planm2issiga
avskrivningar baserade pa en beddmning av lillgAngarnas nyttlandeperiod. Fdljande avskrivningstider
tillampasl

tnvenlaneT

De p\anmt\ss\ga avskrNningama baseras pa ursprungliga anskatlningsvarden. Avskdvnlngama sker
linjiin 6ver tillgangens n\,'ttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resullairakningen.

Aktier idotterbolao
Aktier idotterbolag redovlsas till anskatfningsvardo, vilket dverensstammer med verkli$ verde pa
anskalJningsdagen.
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Fordrinqar och skulder
Redovisas lilldei belopp varmed de beraknas infl!4a respektive betalas.

Fdrvaru av rdrelse lran f.d moderbolaoet Basiq Networks BN AB

Bolaget har per 1 januari 2006ldrveirval en rdrelse avseende nternelrelaierade tjanster inom
internetaccess fren f.d. moderbolagei Basiq Nelworks BN AB. Rdrelsen fdruarvades geoom etl
inkramsfdrverv. Priset ldr de dvertagna tillgAngarna var bokfdrt varde pA tillgangarna i Basiq Networks
BN AB. Ingen personalfdljde med vid f6rvarvel.

I dvrigt I llampar moderbolaget sarnma principer som koncernen vilka beskrlvlts i not 2

Not 4 Viktiga uppskattningar och beddmningar tdr redovisningsendamAl

Uppskattningar och beddmningar utvarderas ldpande och baseras pa historisk eriarenhet och andra
Iaklorer, inklusive ldrvantningar pa framtida h:indelser som anses rim iga under rAdande fdrhalbnden.

Koncernen 96r uppskattnlngar och antaganden orn framtiden. De uppskattningar ldr
redovisningsandamel som blir Jdljden av dessa kommer, deJinitionsmassigl, sail an att motsvara del
verkliga res!ltalet. De uppskattningar och anlaganden som innebiir en betydande risk ldr vasenlliga
justeringar i redovisade verden f6r tillgengar och skulder under nastkommande raikenskapsar
diskuteras nedan.

U ppskjuten s kattotord ran
Uppskjulna skattefordringar redovisas fdr skattemassiga underskoltsavdrag den uistreckning som det
ar sannolikt att de kan lillgodogdras genom framtida beskatttringsbara vinster. lllol bakgr!nd av
hittillsvarande f6rluster se redovisade inte koncernen uppskiutna skatteiordringar uppgaende till 1 498
tkr avseende f6rluster uppgeende tlll 5 350 tkr, som kan uln],'ltjas mot lramtida beskaltningsbar vinst.

Prdvning av nedskrivningsbehav fdr hyresaneroch kundrcgister (lmmaleriella ti gengar)
Koncernen undersdker varje ar om nagol nedskr vn ingsbehov ldre igger fdr hyrosretter och
kundregister i enlighet med den redovisn ngsprincip som beskrivs i not 2 avseende lmmateriella
tilgAngar. Atetuinningsvarden idr kassagenererande enheter faststalls genom berzikning av
ny,ttjandeverde.

V:irdet pe de immaterlella lillgangarna hyresratter och kundregister ar 708 tkr. Skulle fdrutsaltningarna
f6r de underliggande beddmnjngarna som ltgdr grunden fdr vardet pe de irnmateriella tillgangarna,
vilka varderades vid tdrverven under 2006 andras och eit nedskrivningslest behciva uddras fdr de
imrnateriella tillgAngarna och det visar att det redovisade verdet dverstiger atervinningsvardet sA skule
nedskrivning behdva 96ras. En eflekt av en sadan nedskrivning kan da max uppga lil 708 tkr i
resullavekningen och det egna kapita et.

Sidan 25



Not5 Segmentinformation
Per 31 december 2006 ar koncernen orgaaiserad i tre huvudsakliga prirnera segmenl - rdrelsogrenar:
(1) Herdvarufdrseljning av datorer och datatillbehdr och (2) Fdrsaljning av tjenster dvs
internetrelalerade tiensler sa som t.ex. bredband och iptelefonitill privatkonsumenler samt (3)
infrastruklur.

6vrig fdrsaljning bestar av diverse reparations och konsulttjanster avseende ovansteende
rdrelsegrenar. lngen av dessa verksamheter utgcir ett segment som rapporteras separat.

Segmentens resultat fdt 2006-12-31 redovisas nedan:

Hardvara Tjansler
3 389 3 179
-510 -4 881

Tkr
Fdrsaljningsintakler
Rdrelseresultat
Finansiella intakter
Finansiella kostnader
Resullat lore skalt
Skafieintiikt
Arets resultat

Ti l lgangar och

Tkr
Til lgangar
Skulder
Invesreflngar

Infra dvrigl Koncehen
0 244 6 812
0  0  -5391

7
-95

-5 479
40

-5 439

Segmentel Inlrastruktur er under uppstartande och har lnte haft negra intakter under 2006

Andra resultalposter fdr segmenten under 2006 redovisas nedan:

Tkl
Avskrivningar av materlella
anlaggningsti l lgAngar
Avskrivningar av immaleriella
anlaggningsUllgdngar
Kostnader av en gAngskaraktar

Hardvara Tjanster

26 193

Hardvara Tlanslet
1 876 16 196
1 808 13 537

419  4  651

21 153 0 0
568 0 0 688

Infia ovrigl Koncernen

00219

174
1 256

skl]lder isegmenten per 2006-12-31 redovisas nedan:

Inlm ovrigl Koncemen
0  0  18071
0  0  15345
0  0  5070

Segmentet Infraslruktur ar under uppstartande och har per 2006-12-31 inga vasentliga tilEangar eller
sKut0et.

Koncernens sekundara segmenl ar geograliska. Koncernen verkar endast i ett sekundart segment,
Svorige, varf6r nagon uppstallning ej redovisas nedan.

Not 6 Ersaftning till revisorerna

Tkr

0hdings PricewaterhouseCoopers
Revslonuppdrag
Ovrigt

Koncernen l\roderbolaget
2006

198
200
398

2006

148
200
348

[,4ed revisionsuppdrag avses granskningen av Arsredovisningen och bokldringen samt styrelsens och
verkslallande direkliirens fdrualining, ovriga arbetsuppgitter sorn det ankommer bolagets revisorer alt
utfdra samt redgivniag eller annat bitredo som fdranleds av iakttagelser vid sadan granskning eller
genomf6rande av sAdana 6vrigaarbetsuppgi{ler.
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Not 7

Tkl

Kostnader tdr ersattning till an$allda och styrelse

Koncernen l/loderbolaget
2006 2006

Medelantalet anstallda, med f6rdelning pa kvinnor och men har
uppgatt lill

Kvinnor
N4an
to lat l

Ldner och ersathingar har upPgatt till
Styrelse
Vorkstallande direktdren
Ovriga anstallda
Totala ldner och ersafiningar

Sociala avgifter enligt lag och a!'tal
(varav pensionskostnader - avgif tsbaserad plan)
Iotala l6ner, ersaflningar, sociala avgifter och
pensionskostnad€r.

0
1

14
i5

225
225

1591
2 041

718
007)

275"9

225
225
930

1 380

(80)

t lt14

. Samlliga pensionskostnader ldr anstdllda avser avgiftsbaserade pensionsplaner.

. Pensionskoslnader f6r styrelse och VD uppger till 71 tkr (Varav VD 35 tkr)och ar
avgillsbaserado pensionsplaner.

. Av styrelse och ledande befattningshavare er 0 procent kvinnor.

. Bidrag Jdr arbetskraft har erhellits med 105 tkr.

. Inget avgAngsvoderlag linns fdr VD. VD har I 456 641 aktieoplioner som ulfardades 1 juni
2006 och ldsenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007, med ldsenpris 2,10 kr'
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Not I Nersteende transaktioner

Bolagel har per'1 april 2006 idrviirvat ell bolag fran Do Hellbom (VD) och Tomas Ringsby
(styrelseledarnot). Bolagets namn iir Nordiska Stadndlstjenster AB, org nr 556666-6250
Kdpeskil ingen utgjordes av aklier i DO Networks Sverige AB (molsvarande 25% av iolala antalet
aklier) samt teckningsoptioner i DO Networks Sverige AB. Vi deita tiLlfii le utfardades 18 913 282
sl optioner. EJler detta har inga optioner utsta fts av moderbolaget. Innehavaren av varje
teckningsoption ager raifi att teckna en (1) ny aklie. Teckningskursen uppgar lill 2,10 kronor.
Optionsprograrnmet i6per med ldsenperlod 1 juna 2006 ull 31 december 2007.
Teckningsoptionerna har varderals till noll kronor med anvandande av allmenl accepterad
verderingsmetod (Black & Scholes torrnel). Fdljande vesentliga anlaganden har gjorts vid
berdkning av vardet pa leckningsoptionerna:

- akiiekurs vid ustallande - 1,8 dre
- aktiekurs vid l6sen av optionerna (med beaktande av andrat kvotverde) - 2,1 kronor
- volatiLitet - 30%
- Anla 3a/o
- senaslo ldsendag - 31 december 2007

Vilkoren ldr optionerna innehAller inga krav avseende anstallning i bolaget vartdr nagon
personalkosinad ej kommer att uppsta. Vardot av optionema har lagts till ldrvdrvsvardel pa
aktierna i Nordiska Sladsnatstjanster AB.

Optonerna har stallts ut till fdljande ledande belattningshavare:
Do Hollbom, VD, siyrelseledarnot och aklieagarer I456 641 st
Tomas Rjngsby, slyrelseledamot och aktieagare: I456 641 st

under 2006 har ingen ltisen av optloner skelt vaddr samtliga optioner ar uleslAende vid arsski{iel.

Fdrsaljnjng av varor och tjanster inom koncernen har gjorts med 477 tkr. Inkdp av varor inom
koncernen har gjorts med 477 tkr. Inkdpen och ldrsaljnlngen har inte genererat nagra internvinster'

lvloderbolaget har givil dollerbo agel lT-cenler i Vairmland AB eli aklieegartillskolt om 350 tkr per 30
juni 2006, 100 tkr per 3l okt 2006 sarnt 100 tkr per 31 dec 2006.

Moderbolaget har givlt doiterbolagel Hemmanet AB etl aktieagartillskott om 1.350 tkr per 31 dec 2006.

Koncernen har erhellit len lran styrelseledamdierna Do Hellbom och Tomas Bingsby med sammanlagt
1 395 tkr. LAnen beldper inte med nagon ranla. Per 2006-12-31 ar skulden 1 395lkr.

I\,,loderbolagei har erhellil ett lan lren lidigare agare 360 Holding AB om 500 tkr. Lanot bel6per inte
med negon ranta. Inkdp fran 360 Holding AB har giorts med 262 tkr. Ink6p har skelt till marknadspris.
Skulden per 2006-12-31 uppgar l i l l762 tkr-

lT-Cefter i Vermland AB hade en sk!ld tilltidigare agare avseende en rdrelsekredil, vilken dvertagits
av moderbolaget. Skulden uppgick till 500 tkr. Enligt fdruarvsavtal avseende lT-Center i Varmland AB
har innehavarna av lanetordran kvittal detta lAn mot aklier i DO Networks AB genom
kvittningsemission med on teckningskurs av 7,56 dre per akiie.

Ovan naimda lan beldper inte med nAgon ranta. lvled hansyn taget tiil vesenllighetskriteriet har nAgon
omrakning av skulderna inte sketl enligi eltektiva rantemetoden. F6rlallotidpunkt pA ovan namnda len
ar 2007-01-31.
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Not I
Tkr

Varulager
KOnCernen

2000
Moderbolaget

2006

Handelsvaror 2717

Den utgift fdr varulagrel sorf kostnadsfdrts uppgar ti I I 808 tkr och bestar av posten handelsvaror.

NotlO lmmateriellaanlaggningstil lgAngar
Tkr

Kundreqister Hvresraiiter Totalt

Ingeende bokiorda varden
Genorn fdrvarv dotterldretag (nol T 1)
Avskrivnlng enligt plan

BoKiin varde

Tkr

1 458 159
-154 -21

x)@l 138

1  6 1 7

Kundregister har genom internt arbete samt externa marknadsloringskostnader byggts upp under ett
anial ar- | samband med f6rvarv av rdrelser sa har dessa poster asatts ett varde vid fdrvarvsanalys, se
not 11. Kundregisler bestar av eil anlal akluella kunder vilka generar och fdruantas i framtiden
generera intakler avseende tj:inster inom segmenlel tjanstefdrsaljning.

Not 1l F6rvarv av rdrelse

Den 1 april2OOO 16rv?irvade koncernen 100% av aktiekapiialei i Nordiska Sladsniitsljanster AB, en
bredbandsleverantdr med verksamhet i Kadstad. Den idrv:irvade verksamheten bidrog med inlakter
pa 412 tkr och en nettofdr ust om 35 tkr till koncernen fdr perioden 1 april2006 till 31 december 2006

Nedan fdljer uppgifter om fdrvervade neitolillgengar:

Verkli$ varde
redovisat I
koncelnen

Redovisal vdde i
Iiirvervat bolag f6rc

fiirvarvet Justering
Kundfordringar
Kundregister
Kassa
Uppskjuten skait kundregister
Banklan
Leverantdrsskuldet
UoDluona kostnader

95
370
375

0

,118
-155

489

-137

95
859
375

-419
-118
-155

Kdpeskil l ing 352 500

Koncernmassigt dveruarde enligt fdrvarvsanalysen uppgtu enligi ovansGende till 352 tkr. Overvardet
kan hentiiras t\ll olika tilgengss\ag men har seti till vasent\ighetskriteriet i sin helhet hi\n{6ns til\ den
immateriella tjllgengen kundregister.
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Kdpeskillingen f6rdelas pa idljande poster (tkr)l

Likvida medel
Aktier i DO Networks Sverige AB
Akiieoptioner i DO Networks Sverige AB

Summa

'Antal aktier som erlagts som betalning var 26 793

0
500

I

500

816 stycken med kvotvarde 0,00625.

Verdering av aktier i Nordiska Stadsnattjanster AB vilket uppgick lill 500 lkr har verderats genom en
kassallddesvardering med idljande vasentiga antaganden:

- skaitesals bolagsskatt - 28%
- l i l lve efter5ar-2%
- genornsniltlig kapita kostnad - 16%
- 5 ars kassafldden sami eli resjdualvarde har ulgjort lnderlag

Teckningsoptionerna har vtirderats till noll kronor med anvandande av allmant accepterad
varderingsmetod (Black & Scholes formel). Fdljande vAisentljga antaganden har gjorts vid berdkning
av vardet pa teckningsoPtionerna:

- aktiekurs vid ustalande - 1,8 dre
- aktiekurs vid ldsen av optionerna (med beaktande av andrat kvotvarde) - 2,1 kronor
' volat lilet - 30%
- ranla 3%
- senaste ldsendag - 31 decernber 2007

Den 1 maj 2006 fdrvdrvade koncernen 100% av aktlekapilalel i lT-center i Varm and AB, en dalorbutik
med verksamhel i Karlstad. Def fdrvarvade verksamheten bidrog med intakter pa 3 633 ikr och en
nettofdrlust om 504 lkr ti I koncernen f6r perioden 1 maj 2006 till 31 docember 2006.

Nedan ldljer uppgifter om fdrviirvade neitotlllgangar:

Tkr

lnvenlaner
Hyresrett
Lager, handelsvaror
Kundfordringar
Skatteiordringar
Upplupna inlakter
Kassa och bank
Sociala avgifter och skatter
Ovriga skuJder
Uppl!pna kostnader
Uppski!ton skatt hyresratt

Redovisat verde i
tiirvdrvat bolag f6re

fiirvarvet Justering
251

0  159
355
38
t1

110
311

-8
'971
'36

0 -45

Verklid varde
redovisat i
xoncernen

251
159
355
38
t ' 1

110
311

-8
-971
-36
-45

Erlagd kontant kdpeskilling 6T  114 't75

Koncernmassigl dvervarde enligi fdrv?irvsanalysen !ppgar enligt ovanstAende till 114lkr. Overvardet
kan hainfdras till olika tillgangsslag men har sett till vesenllighetskriteriet i sin helhet hienfdrts till den
immateriella tillgAngen hyresratt.
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Den 1 nov 2006 fdrvairvade koncernen 100% av aktiekapitaiet i Hemmanot AB, en leveranldr av
bredbandsuppkopplingar mol Internel till boende och verksamma utanldr storstader' Den fdrvarvade
verksamheten bidrog med intaher pA 807 tkr och en netloldrlust om 1 019lkr till koncernen fiir
perioden 1 november 2006 till 31 december 2006.

Nedan fdljer uppgifter om

Tkr

f 6rvarvade neltolillgangar:

lnventarler och installalioner
Kundregistor
Lager, handelsvaror
Kundfordringar
Ovriga iordringar
Upplupna inlakler
Kassa och bank
Uppskjuten skatt kundregisier
Langlrisliga skulder
Leverantdrssk!lder
Ovriqa skulder
[JooluDna kostnader

Fedovisat vdde I
f6ruarvat bolag ltire

fiirveruet
3  106

0
2374

490
478

1  100
111

0
-5774

-890
-24

-691

Verklid verde
redovisat i
koncemen

3  106
599

2374
490
474

1  100
111

-168
-5 774

-890
-24

-691

Juslering

599

-168

Kdpeskil l ing

Koncernmassigt overvZirde enligl ldrvarvsana ysen uppgar enligl ovansleende lill 431 tkr' Overvardet
kan hanfdras lill olika tillgAngsslag men har selt tillvasentlighelskriteriet I sln helhet henfdrts tillden
immateriella ti lgangen kundregisler.

Kdpeskil ingen fdrdelas pA ldl jande poster (tkr):

2A0 431 711

Llkvida mede
Aktier i DO Networks Sverige AB *

Summa

0
711

711

'Antal aktier som erlagts som belalning var 113 786 384 slycken med kvotvarde 0,00625.

Vardering av aktier i Hemmanel AB vilket uppgick lill 711 tkr har varderats genom en
kassaflddesvardering med fdijande vasentliga antaganden:

- skattesats bolagsskatt - 28%
- iillvaxt e{ter 5 dr - 27o
- genomsnittlig kapitalkoslnad - 16%
- 5 Ars kassalldden saml ett residualvarde har utgjort underlag

De i6rvervade verksarnheterna bidrog med intakter pa 4 852 tkr och en nettoidrlust om -1 558 tkr till
koncernen fdr perloden 1april2006 till 31 december 2006. Om jdrvarvon hade skett per den 1 januari
2006 skulle koncernens intaikter ha varit 11 770 tkr och koncernens nettoresultal -7 487 lkr.
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Not 12 Materiella anlaggningstil lgAngar -

Tkr

Ingaende bokl6rt verde
Inkdp
Utgaende ackumulerade anskaff ningsviirden

Ingaende avskrivningar
Periodens avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar

Utgaende boktiirt verde

Fdrandring I moderbolagets eget kapital
/Tkn

lnventarier och installationer
Koncernen Moderbolagel

20!0

361
361

2006

3 423
J 823-

-2.9
-215

3_604

&
-32

329

Moderbolaget
2006

Summa
Pe odens eget
fesullal kapilal

Not 13 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intekter

Tkr

Fdrutbetalda hyror
Ovriga poster
Summa n

Not 14 F6rendring ieget kapital

Specifikatjon dver fdrandringar i eget kapital etelfinns i rapponen "Koncemens fdr:indringar i
eget kapital", vilken fiiljer n:irmast efter balansr?ikningen.

Nedan presenteras fiiranddngen i moderbolagets egra kapital.

Aklie-
kapital

ove*!ls
lond

Ingdende eget kapital 2005-12-01
Nyemission
Apporlemission
Fiktad nyemission
Biktad nyemission
Apportemission
Nyemission (inbetall, men ej reg.)
Nyemission (lecknal, men ej inbetalt)
Kostnader f dr kapitalanskaf f ning
Periodens resultat

503
167

25
711

2 237
1 847-

33;
144
275

1 342
1  108
-594

- 503
- 500
_ 200
- 300
- 711
- 3 579
- 2 955
- -594

-3747 -3747
Eget kapital 2006-12-31 5 506 2 648 -3 747 4 407
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Fdrendrinq i aktlekapitalet Antal aKier Kvolvarde
Inbeialning av aktiekapital
Nyemission

1112 2005
4t5 2006

4t5 2006
4t5 2006

1210 2006
31/10 2006

1/11 2006

1tl2 2006

1/12 2006

1 000
4 024

100
100

100
402

5 024
80 381 448
26 793 816

100
0,00625
0,00625

502
502Andring av kvofuarde

Apportemission

R ktad nyemission
R ktad nyemission

Apportemissron

107 175264
2 644 448
3 966 672

167
0,00625
0,00625

669
17
250,00625

113 786 384
113 786 384

0,00625
0,00625

711
711

Nyemission
registrerat)
Nyemission

(inbetall men oj

(tecknat men ej

227 572 t68

357 792 200

295 535 032inbetalt)

0,00625

0,00625

0,00625

1 422

2 236

1 447
Summa antal utomslaende aktier
per 2006-12-31 880 900 000 04q9?! ll

Genomsnil l l igt antalaktier under perioden uppgAr i i l l  139 680 412 stycken

underjanuari manad genomldrdes en sammans agning av aklier dar varie 25-tal aktier kom atl
ulgdra en aklie.

Samtliga aklier ar slamaktier. I samband med fdruarv av rdrelse kAn Do Hellbom och Tomas
Bingsby (Nordiska Stadnatslianster AB, org nr 556666-6250) se utgjorde en de av kdpeskillingen
teckningsoplioner i DO Networks Sverige AB. Vi delta tillfalle utfiirdades '18 913 282 st optioner'
Elter deita har lnga optioner utstdllts av moderbolagel. Innehavaren av varje teckningsoption ager
rl i t t  att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppger t i l l2,10 kronor. Optionsprogrammet ldper
med ldsenper od 1 iuni 2006 till 3'1 december 2007. Teckningsoptionerna har verderats ti I no I
kronor med anvandande av allmant accepterad varderingsmetod (Black & Scholes lormel)
Fdljande vasent iga anlaganden har gjorts vid berakning av vardet pA teckningsoptionerna:

- aktiekurs vid ustallande - 1,8 dre
- aktiekurs vid i6sen av oplionerna (med beaklande av :indral kvolvarde) - 2,1 kronor
- volalilitet - 30%
- ranla 3%
- senaste ldsendag - 31 december 2007

Villkoren ldr optionerrla innehAller inga krav avseende anstalln ng i bolaget varldr nagon
personalkoslnad ej kommer att uppsta. Vardet av optionerna har lagts till ldrvervsvardet pa
aktierna i Nordjska Stadsnatstianster AB.

Optonerna har st;illts ut till fdljande ledande belattningshavarel
Do Hellbom, VD, styrelseledamot och aklieagare: 9 456 641 st
Tomas Ringsby, slyrelseledamot och aktieegare: I 456 641 st

Under 2006 har ingen l6sen av oplioner skett varfdr samtliga optioner ar ltestaende vid arsskiftet.
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Not 15 Likvida medel
Tkr

Kassa och bank

I likvida medel I kassaflddesanalysen ingar fdljande:

Kassa och bank, varav 50lkr er sparrade bankmedel

Noi 16 Upplupna kostnader och fdrutbetalda

Tkl

Upp upet konsultarvode
F6rskottsfakturering
Personakelaterade kostnader
Upp upet revisaonarvode
Ovriga poster
Summa

Not 17 Leverant6rsskulder och andra skulder

Tkr

Leverantdrsskulder
Fdrskollsfakturering
Sociala avgifter och andra skatter
Upplupna koslnader
Summa

Nol 18 SHllda sekerheter

Tkr

Koncernen
2000

3754

I\,,loderbolaget
2006

3 634

[,loderbolaget
2000

348
246
74
50

_l_05
823

KOnCernen
2006

4 796
658
310
930

6 694

Del verkliga vardet pA leverant6rsskulder och andra skulder beddms dvorensstamma med bokf6rda
varden.

intakter

3754 3 634

_800

Fiir egna avsattningar och skulder
Fdretagsinteckning, 360 Holding
Fdretagsinleckning, Vermlands Provinsbank
Fdretagsinleckning, Swedbank
Fdretagsinieckning, A mi
Fdretagsinteckning, Nutek
Spdrrade medel pe bankkonto

Summa stellda sakerheler

Ansvarsliirbindelser
Borgensataganden

Summa ArsvarsJdrbindelser

avseende egna skulder samt Ansvarsfdrbindelser

L4odelbolaget
2000

750-

5;

KOnCetnen
2006

750
500

4 025
2 200
1 050

50
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Oro nr

556666-6250
556611-6124
556640-0585

Kapital-
ande l%

100
100
100

IVloderbolagel
2006

0
175
500
350
100
711
100

1 350

3286

Not 20 Resultat Per aktie

F6rc ubpedning
Resultai per akiie ldre ulspadning beraknas genom att det resultat som ar hanfd igt till
mode.fdrelagets akieegare divlderas med ett vagi genomsnittligt antal uleslaende slarnaklier under
penooen,

Not.19 Andelaridotterfdretag

I\,,loderbolaqet

Nordiska Stadsnatsljenster AB
lT-Center i  Varmland AB
Hemmanet AB

Tkr

Nordiska Sladsnatstjanster
lT-Center iVdrmland
Hemmanet AB
Summa

Tkr

Ingaende bokidrt varde
Fdrvarv av andelar i ll-Center iVarmland AB
Fdrverv av andelar i Nordiska Stadsnatsljanster AB
Aktiedgartillskott lT-Center i Varmland AB
Aktieagarti lskott lT-Center i Varm and AB
Fdrvarv av andelar i Hemmanet AB
Aktieagartillskott lT-Center i Viirmland AB
Aktieagartillskott Hemmanet AB

Utgeende boKii verde

ResLJllat som ar hanldrligt titl modertdretagets ahieagare

Vagi genomsnittligt anlal utestAende stamaklier (tusental)

Besultat per aktie i kronor fdre utspadning

Sate Kapital-
andel(%)

Karlslad 100
Karlslad 100
UmeA 100

Rdslratts- Anlal aktier Redovisat
andel% varde

100 1 000 500
100 1 020 725
100 571 095 2 061

12B6

-5 439

139 680

-0,04

Eftel uEpedning
Fdr bereknlng av resultai per aktie eJler utspadning justeras det vagda genomsnitUiga antalel
ulestaende siamaklier Jdr utspadningseffekten av samuiga potentlella stamaktier. Ivloderldrelaget har
en kategori av potentiella stamaktier med utspddningsettokt: aktieoptioner' Fdr aktieopiioner gdrs en
bereknl;g av det antal aktier som kunde ha kdpts till verkligl vdrde (bereknai som arets genomsnitlliga
marknadapris fdr moderfdretagets aktier), fdr ett beiopp motsvarande det monetera vardet av de
teckningsr:itter som ar knutna till uteslaende aktieoptioner. Det antal aklier som beraknas enligl ovan
jamJors med del antal aklier som skulle ha ltfardats under anlagande att aklieoptionorna utn!'ttjas

-5 439

139 680

18  913

-0,04

Sesultal som er hanfdrligt lill moderfdretagels akteagare

Viigt genomsniltligt antal utestAende stamaktier (lusental)

Aktieoplloner (t!sental)

Resuliat per aktie i kronor efter utspadning
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Not 21
Tkr

lnom 1 ar:

Me l lan2-4ar :

Tkr

Langfristig
Almi Fdretagspartner
Nutek
BankEn

Korlfristlg
Checkrekningskredit
Almi Fdretagspartner
Nutek
BanklAn
Lan narstaende (nol 8)

KOncemen
2006

1 869
-155

1714
1  412
2 955

447
6 528

KOnCernon
2006

1 503
200

1 360
3 063

883

100
1 380
2 211
5271

Kundtordringar och andra tordringar

Kundfordringar
I\,4inus: reservering fdrv?irdeminskning i lordringar
Kundiordringar - nelto
Fdrutbelalda koslnador och upplupna intekter
Fordringar avseende tecknat men ei inbeialt kapltal
Ovriga fordringar

Det vorkliga verdet pA kundfordringar och dvriga {ordringar beddms dverensstemma med bokf6rda

Not 22 Upplening

Sakerhet ldr Almi, Nutek saml banklan utgdrs av fdreiagsinteckning om tolalt 7 775 tkr. Sakerhet fdr
750 tkr av |en till nerstaende utgdrs av ldretagsinleckning om 750 tkr.

Eiiektiv ranta per 2006-12-31 fdr len frAn kredilinstitut (Bank, Nulek och Almi) var 5,5%

Len till narstaende beldper utan ranta.

Fdrfallolid 16r lAnglristig upplaning ar Jdl,ande (itkr):

5 271

2 765

Efter 5 ar: 294

Verkllga varden pe len fran kreditinstitut och lAn till narstaende bed6ms iiverrensstdmma med
bokfdrda varden.
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Not 23 Finansiella intekter och kostnader

Tkr

Finansiella inteKer
Ranteinlaher avseende likvida medel

Finansiella koslnader
Fanta BanklAn

Koncernen
2006

Koncetnen
2006

0

7
7

Not 24 Skatt
Tkr

Aktuell skatt

uppskjlton skail

Akluell skatt:

Resultat fdre skatl

lnkomstskatt beraknad enligt nationella skattesatser
Ej skatlepliktiga intakler
Ej avdaagsgilla kostnader
Uppskjuten skatt avseende lemporera skillnader
Skaflemassigt underskott fdr vilka ingen uppskiuten skatlefordran
redovisats
Skatlekosinad

40

2006
-5 479

1 534
-1
37
40

-1 498
40

Uppskjutna skalteskulder:
- Uppskjuina skatteskulder som kan utn)4tjas efter 12 manader

BruttolbrAnd$ng avseende upps\uha ska\ter ar en\g\ \b\ande:

Ingeende balans
Okning genom rdrelsetdrverv (not 11)
U&aende balans

uppskjuten skatteskuld avser uppskiuten skatt 3501kr pa immateriella anleggningstillgangar.

Uppskjutna skattelordringar redovisas Jdr skaftemassiga underskottsavdrag i den utstrackning som det
ar sannolikt att de kan tillgodogdras genom framtida beskatlningsbara vinsler' Koncernen redovisado
inle uppskjutna skattefordringar uppgAende lill 1.498 tkr avseende fdrlusler uppgaende till 5 350 tkr'
som kan ulnyttjas mot lramtida beskattningsbar vinst.

2006
-317

2!0q

0
-317
-317
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Not 25 Handelser efter balansdagen

Den rdrelse avseonde installation av Villafiber och fdrsdlining av neraliggande tjanster som
lidigare drevs av DO Nehvo*s Sverige AB har per den 1 januari 2007 6verf6rls till dotterbolaget
Nordiska Stadsnatstianster AB.

Verksamheten i Nordiska Sladsnatstjdnster har under 2007 utuecklats pA ett positivt satt.
Bolaget har tecknat ett antal nya kontrakt avseende br€dbandstianster. Vidare har
bolaget under det fdrsta kvarlalel 2007 tecknat dver 300 kontrakt mod faslighetsagare
,astighetsegare i Karlstads kommun avseende inslallation av villafiber saml nadiggande tjenster.

I dotlerbolaget lT-cent€r iVermland AB sA peger fdrhandlingar om att leckna ytlerligare konlrakt
avseende fdrselining av herdvara till butikskedjefdrelag. Bolagels styrelse fdrvanlar sig elt
positi\4 resultal fdr 2007.

Dotlebolagets Hemmanet AB:s verksamhet har under det fdrsta kvarlalel visal ett fortsatt
minusresultat. Moderbolaget har lamnal en kapitaftackningsgaranti J6r atl lacka fdrlusler i
bolaget. Del rationaliseringsprogram som uppstartats ler lull effekl i kvartal tvA under 2007
Detla inneber kraftigt minskade personalkostnader och omkostnader samt senkla
lralikavgiller. Uldver rationaliseringsprogram pAg& en dversyn av Hemmanet AB:s lramlida
strategi. Ett resulial av detla ?ir att bolaget inlett bearbetning av tenkbara kunder langre s6derut
i Sverige vilket kan resultera i en storre offert avseende ADsL-anslutning till en hel kommuns
innevanare.

Under det 16rsta kvartalet har bolaget genomfdrt en riktad nyemission om 2 miljoner kronor.

Under januari menad genomfordes en sammanslagning av aktier dar varje 25_tal aktior kom att utgdra
en aktie.

I\roderbolaget noterades pe Aktietorget den 15 mars 2007.

Sidan 38



Not 26 Finansiell riskhantering

En koncern utsats vanligtvis genom sin verksamhet f6r en mangd olika finansiella risker:
marknadsrisk (inklusive valularisk, reinterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassall6desrisk.

Koncernen har ingen central iinansavdelning. Styrelsen Jasbtaler dock varje ar en skriillig linanspolicy
Jdr den 6vergripa;de riskhanleringen och fdr specilika omraden, sAsom valutarisk' ranterisk, kreditrisk
samt placering av dverlikvidilet.

Koncernen har externa lan samt lan fren aktieaigare Lanen till aktieegare beldper utan renta darav
beddms ranterisken som lag i bolaget.

Koncernen ubatts endast 16r leg valutarisk dA mindte inkbp eller tdrsailjningar g6rs till u andet'

Kundkreditrisken ar risken atl koncernens kunder inte uppfyller sina etaganden' det vill saga all
beraIninqeierha|]sldrhundfordringar.Koncemenskunderkledilkontlo||erasVafuidinlormaiionom
kundern;s irnans ella slallnrng inhamtas tran olika kreditupplysningsfdreiag Koacemen samarbetar
med kredilinkassotdretag fdr att begransa kundkreditrisken

Koncemen har en fdrsiktighet i hanteringen av likvidiletsrisken viket innebar att inneha tilrackliga
likvida medel samt a!4alade kreditm6iligheter.

Koncernen har ingen prisrsk avseende aklier och andra kortiristiga placeringar da koncernen lnle
innehar sadana placeringar.

Ledningen idr bolaget beddmer att det ejiinns nagon risk fdr att bolaget eiar going concem mot
bakgru-nd av den nyemission som genomJordes vld Arsskiftet samt fdrvaintade kosinadsbesparingar l
fdrvarvade tdrelser samt nya planelade verKsamnetsgrenal,
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Bemlh Harnesk

>-tr___
Do Hellbom

Verkstellande direktdr

Min rgvisionsberaftobe har avgivits den 28 april 2007.

a--1' /'

z-z *%.__-
Jan Nystrdm
Auktoriserad rovisor
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Ohrlings

Revisionsberiittelse

Ti ersstiimman i Do Networks Sverige AB (publ')

Orgrf 556692-3248

Jag har graiskat arsredovisningen och bokftfuingen sarnt styrelsens och verkstallande direktdrens
litrvaltning i Do Networks Sverige AB fdr r?ikenskapsAret 2005-12-01-2006-12-31 samt
koncemredovisningen ftir rijkenskapsaret 2006-04-01-200612-31. Det zir styrelsen och
verkst?illande direLlitren som har ansvaret {ijr rakenskapshandlingama och ffirvaltningen och liir att
ar$edovisningslagen till?impas vid upFaftandet av e$redovisningen samt lbr att intemationella
redovisningsstandarder IFRS sedana de antagits av EU och arsr€dovisningslagen tillijmpas vid
uppreftandet av koncerffedovisningen. Mitt ansvar Zir att uttala mig om ,rsredovisningen'
koncemredovisningen och ftjflaltningen pa grundval av min revision.

Revisionen har utldrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir attjag planerat och
genomffirt revisionen fbr att med h6g men inte absolut s?ikerhet lijrsaka mig om att
arsredovisningen och koncemredovisningen inte inneh6ller v?isentliga felalligheter. En revision
innefattar att granska ett uwal av underlagen ftfu belopp och annan information i
iitenskapshandlingama. I en revision inger ocksa att prdva redovisningsprincipema och stlrelsens
och verkstiillande direktiirens tillzimpning av dem samt att bedijma de betydelsefulla uPpskattningar
som st,.relsen och verkste ande direktiiren gjort Ilzir de uppdttat a$redovisningen och
koncerrlJedovisningen saint att utvarde€ den sarnlade itformationen i arsredovisningen och
koncerffedovisningen. Som underlag liir mitt uttalande om ansvarsfrilet har jag ganskat
viisentliga beslut, atgairder och fttrhe[anden i bolaget ftjr att kunna beddma om negon
sb,Telseledamot eller verksfillande dircktiiren :ir ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har aven
granskat om ndgon stlrelseledamot eller verkstalhnde direk6ren pe afitat satt har handlat i strid

med aktiebolagslagen, ersredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag aiser att min revision ger

mig rimlig grund ftir mina uttalatden nedan.

A,rsredovisningen har upprattats i enligh€t med Anredovisningslagen och ger en dttvisande bild av
bolagets rcsultat och staillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncenfedovisningen
har uppriittats i enlighet med intemationella redovisningsstandarder IFRS sidana de antagits av EU
och &sredovisningslagen och ger en dttvisande bild av koncemers resultat och sdillring.
Fdrvaltningsbedttelsen iir fiirenlig med grsredovisningens och koncernredovisningens 6wiga delar.

Jag tillstlrker att arsstamman faststaller rcsultatrij.kringen och balansra.kningen liir moderbolaget
och ffir koncemen, behandlar liirlusten i moderbolaget enligt ffirslaget i fiirvaltningsbereftelsen och
beviljar st)'relsens ledamdter och verkst:illande direkdren ansva$frihet ftir rekenskapsaret.

Karlstad den 28 april 2007

_17'=7
Jan Nystrdm
Aukoriserad revisor


