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HÖVDING I KORTHET
Hövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och
enda airbag för cyklister. Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister och erbjuder dels överlägsen säkerhet i form av världens bästa
stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld, och dels en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Hövding adresserar en marknad på
uppskattningsvis 150 miljoner cyklister enbart i Europa, där cirka 80 procent idag inte använder sig av traditionella cykelhjälmar.
Idén att utveckla en ny typ av cykelhjälm uppkom i samband med införandet av en lag om obligatorisk cykelhjälmsanvändning för barn upp
till 15 år i Sverige, vilket medförde en debatt om huruvida hjälmtvång även kunde vara aktuellt för vuxna. Hövdings grundare, Anna Haupt och
Terese Alstin, såg sitt examensarbete inom Industridesign som en möjlighet att ta reda på om det gick att ta fram en cykelhjälm som människor
med glädje skulle använda – med eller utan lagtvång. Efter 7 års forskning är resultatet Hövding, en airbag inbyggd i en krage som bärs runt
halsen och som aktiveras först när de elektroniska sensorerna upptäcker onormala rörelser. Idag har Hövding ett globalt IP-skydd, en produkt som
genomgått omfattande tester samt erhållit europeisk CE märkning. Hövding finns idag i över 400 butiker, både på den svenska och internationella
marknaden, och totalt är fler än 17 000 Hövdingar sålda. Hövding har nu gått in i en tillväxtfas med lanseringen av den andra generationens
Hövding, Hövding 2.0, där huvudfokus ligger på att etablera tydlig närvaro och försäljning på både befintliga och nya marknader.
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Hövding i korthet

JAG VET INTE HUR
MÅNGA GÅNGER VI
HAR MÖTT ORDET
”OMÖJLIGT”
Fredrik Carling, Vd, Hövding
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VD-ord

Vi på Hövding styrs av tre grundvärderingar.
- Vi tar ansvar.
För cyklisten betyder det att vi tar ansvar för deras trygghet och säkerhet i trafiken. För ägarna att vi tar ansvar för det ekonomiska
förtroende som vi fått. För en kollega att varje dag ta ansvar för dennes välmående och situation.
-Vi ifrågasätter seder och bruk.
Hövding har visat att det traditionella sättet att skydda huvudet inte är framtiden – att utmana det leder till innovation och
nytänkande. På det sätt som saker har g jorts tidigare är inte alltid rätt för oss eller för framtiden. Vi utmanar seder och bruk i hur vi
bedriver vår verksamhet, hur vi marknadsför, hur vi säljer och hur vi rekryterar.
-Omöjligt triggar.
”Omöjligt triggar” är vår huvudvärdering och har genomsyrat Hövdings tioåriga historia. Jag vet inte hur många gånger vi har fått
höra ”det där är omöjligt”; Det är omöjligt att göra en airbag på det sättet. Det är omöjligt att förstå rörelsemönstret hos en cyklist och
upptäcka olyckor. Det är omöjligt att få produkten certifierad och godkänd. Vi tycker om när folk säger att det är omöjligt.
Då knyter vi näven.
I takt med att vi utökar organisationen med nya medarbetare är det viktigt att bevara den inställningen. ”Omöjligt triggar” rymmer en
förväntan om att den som arbetar här ska ha en högre målsättning än att bara göra ett bra jobb. Vi förändrar en hel industri – och att få
vara med om det är mångas dröm.
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Ett huvudskydd ska vara ett så bra skydd som möjligt

Vi har knappt skrapat på ytan på marknaden

Hövding lanserades som den osynliga cykelhjälmen, lösningen på
en förstörd frisyr som blir resultatet när man använt en traditionell
cykelhjälm. Hövdingen var lösningen på den fåfänga vi alla har.
Det syftet fyller den även i dag.
Men det avgörande när man ska köpa ett huvudskydd är att
det är ett så bra skydd som möjligt. Även i det avseendet utklassar
Hövding samtliga traditionella hjälmar. Oberoende tester som
försäkringsbolaget Folksam genomfört visar detta gång på gång.
Hövding har bland annat tre gånger bättre stötupptagningsförmåga,
och skyddar mot rotationsvåld två gånger bättre än den bästa
traditionella hjälmen.
I Sverige har vi gått från att distribuera och positionera
produkten i designbutiker till att primärt sälja den i cykelbutiker.
Där finns auktoriteten kring cykelhuvudskydd, det är där man
får råd kring vilket huvudskydd man ska köpa.
Det är en viktig förflyttning av positioneringen av produkten,
från en häftig produkt som får dig att se cool ut, till en häftig produkt
som skyddar dig väsentligt bättre än traditionella hjälmar,
och kan rädda ditt liv.
Vi har starka globala patent som ger oss ett bra skydd mot plagiat.
Vi har en unik teknologi som det tar lång tid att utveckla. Det ger oss
ett bra försprång att lugnt och sansat utveckla de marknader där vi
redan finns, och att vidareutveckla och förfina vår teknologi.

I rapporten för det fjärde kvartalet beskrev jag Hövdings expansion i
Stockholm, där vi under sommarhalvåret ökat närvaron från fem till
18 cykelbutiker. Under samma period fördubblades genomsnittsförsäljningen per butik.
Det visar att vi bara är i starten av vår utveckling. Det finns ett
mycket stort utrymme att expandera vår närvaro distributionsmässigt, och när vi gör det ökar försäljningen per butik i lika hög grad.
Många har sett eller hört talas om Hövding, till exempel via
ett Youtube-klipp eller en tidningsartikel. Nu när cyklisterna även
kommer i kontakt med produkten fysiskt, när man träffar en vän eller
en kollega som har en Hövding förstår man att ”det där var ju inte bara
en cool idé, produkten finns, den är verklig”. När innovationshöjden är
så hög som i Hövding, så hjälps kunden av en fysisk bekräftelse.
Och när man möter den i fysiska butiker i ökad utsträckning
kommer bekräftelsen om och om igen att produkten faktiskt finns,
och då tar man beslutet: även jag vill skydda mig på det mest
överlägsna sätt som finns.
Varje vecka får vi förfrågningar från marknader över hela världen
där Hövding ännu inte finns. Det är konsumenter, distributörer eller
olika sorters butiker som hör av sig. Självklart är det frestande att kasta
sig in på nya marknader när efterfrågan finns. Men vi har knappt
börjat skrapa på ytan på de 15 marknader där vi finns i idag.
Potentialen där är fortfarande mycket stor. I Tyskland till exempel
cyklar 28 miljoner vuxna två-tre gånger per vecka. Många av dem
använder traditionell cykelhjälm i brist på bättre alternativ.
År 2020 ska Hövding finnas i 30 länder. Det betyder att vi
planerar för att lägga till 2-3 nya marknader per år.
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En av världens största airbagtillverkare

Över 200 bevis där Hövding skyddat liv

En viktig milstolpe under 2015 var vårt strategiska avtal med
japanska Nihon Plast. Vi slutförhandlade med två av de fem största
airbagtillverkarna i världen och valde Nihon Plast, av främst tre
skäl. För det första visade de en dokumenterad kapacitet och styrka
i produktionen, vilket ger trygghet. För det andra erbjuder de en
möjlighet att effektivisera och utveckla produktion, vilket skapar
möjlighet till kostnadsbesparingar. Och för det tredje visade de ett
stort engagemang och en energi att vara med och vidareutveckla
både airbagsystemet och andra komponenter i Hövding.
Det avgörande var Nihons engagemang. När vi träffade
dem skedde det på högsta ledningsnivå. Koncernens vd kom till
Malmö och tillbringade tre dagar här för att slutförhandla avtalet.
Det var en viktig markering. De tror lika mycket på vår produkt
som vi själva, och är villiga att sätta till de resurser som krävs
för att nå framgång.

De viktigaste bevisen kring vår produkt får vi via vardagliga
berättelser från cyklister, när de beskriver vilken nytta de haft av
sin Hövding i trafiken. Vi har nu drygt 200 bevis där Hövding varit
inblandad i olyckor och skyddat liv. Vi vet inget fall där Hövding har
fallerat vid en olycka. Detta är för oss de viktigaste bekräftelserna.
Idag får vi också kommersiella bekräftelser i första hand genom
cykelbutikerna, där Hövding gått från att ha varit en symbolisk
del i sortimentet till att vara en viktig del av butikernas omsättning
och verksamhet.

Många steg framåt på ett år

Det som många sa var omöjligt har vi på Hövding visat vara möjligt.

Detta är första gången som jag summerar ett år på Hövding i det
här formatet. När jag gör det slår det mig att tidsperspektivet hos
oss är annorlunda. För när jag tittar tolv månader tillbaka kan jag
konstatera att det som har åstadkommits är fantastiskt.
Under ett och samma år har vi tagit steget från den första
generationen Hövding till den andra. Vi har gått från närvaro på
en handfull marknader till 15. Vi har gått från att vara ett privatägt
bolag med några få starka investerare till att vara ett publikt listat
bolag med många aktieägare. Vi har slutit ett strategiskt
produktions- och utvecklingsavtal med japanska Nihon Plast,
en av de fem största airbagtillverkarna i världen.
Och det viktigaste av allt – under året har vi löpande minst
dubblat försäljningen. Jag vill särskilt peka på vårt fjärde kvartal
då vi hade en väsentligt större ökning än en fördubbling.
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Resan har bara börjat
Hövding är bara i början av sin resa. Men vi vet vart vi är på väg.
Det här är inte en produkt som är en i mängden av nya, tekniska
idéer. Hövding är framtiden, vårt synsätt kommer att bli standard
för huvudskydd inom en snar framtid.

Malmö den 17 december 2015
Fredrik Carling,
Vd, Hövding

Jag bromsade, väjde åt höger
och körde rakt in i en stillastående
bil och flög baklänges och slog i
huvudet. Tack vare Hövding klarade
jag mig väldigt bra, fick bara en
fläskläpp och större blåmärken.
Nu är jag tillbaka i trafiken igen med
min nya Hövding. Är helt säker på
att den räddade mitt liv.
– Marie
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PRODUKTEN
Framtagningen av Hövding har föregåtts av ett intensivt forskningsarbete som pågått sedan 2005. Under åren har företaget utvecklat en unik
expertis inom airbaghjälmteknologi. Cykelolyckor har iscensatts och jämförts med normal cykling med Hövding. Den unika airbagen har tagits
fram i samarbete med Alva Sweden AB och mängder av tester har utförts för att säkerställa airbagens skyddsegenskaper. Utvecklingsarbetet
kring Hövding har resulterat i ett flertal patent och pågående patentansökningar.

Airbagsystem

Sensorer och algoritm

Den patenterade airbagen blåses vid en olycka upp på en tiondels
sekund (0,1 sekund) och är fullt uppblåst innan cyklisten slår i
huvudet. Airbagen är utformad som en huva och tillverkad i
slitstarkt nylon som tål att skrapas mot asfalt. Hövding skyddar
mycket stora delar av huvudet, men lämnar samtidigt synfältet fritt.
Området som den uppblåsta airbagen täcker är betydligt större än
på traditionella cykelhjälmar och anpassat efter befintlig
olycksstatistik. Skyddet är som bäst där det behövs mest. Airbagen
skapar en mycket mjuk och skonsam stötupptagningsförmåga.
Trycket hålls konstant i flera sekunder och klarar därför flera slag
mot huvudet under samma olycka. Därefter börjar airbagen långsamt tömmas på gas. Gasgeneratorn i Hövding är en s.k.
kallgasgenerator med heliumgas.

Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 200 gånger per
sekund. Vid en olycka detekteras cyklistens onormala rörelse och
airbagen blåser upp. Cykelolyckor har iscensatts med både
stuntutövare och krockdockor för att samla in cyklisters
rörelsemönster vid en olycka. Parallellt med detta har lika stor
mängd rörelser vid normal cykling samlats in med hjälp av
testcyklister som använt Hövding i sin vardag. Med normal cykling
menas, utöver själva cyklingen, alla typer av situationer och
rörelser som normalt sker i samband med cykling, t.ex. att gå i
trappor, plocka upp nycklar från marken mm. Vid den högst
sällsynta olyckssituationen där ingen mätbar rörelse uppstår i
cyklisten, t.ex. om ett föremål faller uppifrån rakt ner på cyklistens
huvud, så kommer Hövding ej att reagera.

A

C

B

1 SÅ FUNKAR HÖVDING
A
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B

C

SENSORER

AIRBAGSYSTEM

ON/OFF

Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser
200 gånger per sekund. Vid en olycka detekteras
cyklistens onormala rörelse och airbagen blåser upp.

Den patenterade airbagen blåses vid en olycka
upp på en tiondels sekund (0,1 sekund) och är
fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet.

Hövding slås på med hjälp av en on/off-knapp
på dragkedjans kläpp. En ljud- och ljussignal
bekräftar att Hövding är påslagen.

2 DÄRFÖR ÄR HÖVDING SÄKRARE
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BÄTTRE STÖTUPPTAGNING

Produkten

FOLKSAMS

300

294 BELL FACTION

Krage och skal
Kragen är sydd i vattentätt funktionstyg som ger bästa tänkbara
skydd av det inbyggda airbagsystemet. Själva kragen går inte att
tvätta, men skyddas mot slitage, svett och smuts av det omslutande
skalet i tyg. Det avtagbara och tvättbara skalet gör att Hövdings
utseende enkelt kan förändras.

grundförutsättningar för CE märkning. Hjälmen måste i övrigt vara
konstruerad så att inga onödiga risker uppstår, d.v.s. det får inte finnas
vassa kanter etc som kan orsaka skada på användaren. Miljötålighet för
hjälmar handlar om att de ska stå emot väta, fungera i kyla och värme
samt efter påverkan av solens ultravioletta ljus.

USB-laddning

Tredjepartstester

Hövding innehåller ett uppladdningsbart batteri som laddas via
datorn eller vägguttaget med hjälp av USB. Batterinivån visas med
hjälp av lysdioder framtill på kragen.

Det finns två huvudsakliga skademekanismer för huvudskador; direkta
och sneda islag. Dessa testas genom stötupptagningsförmåga samt
rotationsacceleration och rotationshastighet. Vid test av cykelhjälmar testas primärt stötupptagningsförmåga vid raka islag.
Stötupptagningsförmågan mäts företrädesvis i accelerationskraft
(g-kraft) och HIC-värde (Head Injury Criteria) som mäter tiden man
är utsatt för accelerationskraften och sannolikheten för
allvarlig huvudskada. Kravet för att en hjälm ska godkännas för
CE märkning är att g-krafter som når huvudet efter hjälmen dämpat
stöten maximalt uppgår till 250 g vid rakt islag i en hastighet av
20 km/h, motsvarande ett fall på cirka 1,5 m. Att gränsvärdet är så
pass högt som 250 g för cykelhjälmar är en kompromiss från
branschen, dagens traditionella hjälmar skulle i annat fall bli
väsentligt mycket större och otympligare.

CE märkning
Hövding är CE märkt efter att ha genomgått en omfattande process
för godkännande av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
CE märkning är ett krav för att en cykelhjälm ska få säljas inom
Europa och intygar att hjälmen uppfyller de krav som ställs i EUdirektivet för personlig skyddsutrustning. Gemensamt för alla
typer av hjälmar är att de ska tillhandahålla ett skydd för huvudet
i form av stötdämpning och kraftfördelning vid olyckor. Fullgott
skydd vid olyckstillfället och funktion vid normal användning är
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Produkten

B

C

Folksams test

1 SÅ FUNKAR HÖVDING

Analysen av skadekonsekvenserna (HIC-värdet) visar att med en
Under 2012 genomförde Folksam ett test av 13 cykelhjälmar på den
1
traditionell cykelhjälm, i samma typ av olycka, är sannolikheten för
svenska marknaden. Man genomförde tre olika tester; krock med
A
B
C
svår huvudskada
ungefär 90 procent och risken för dödlig skada hela
bil, fall i asfalt samt slagprov. Endast slagprovet ligger till grund för
30
procent.
Genom
att använda en airbagcykelhjälm från Hövding
CE märkning. På grund av Hövdings design
kunde endast slagprovet
SENSORER
AIRBAGSYSTEM
ON/OFF
vid
samma
olycka
är
risken
förensvår
huvudskada endast 2 procent
testas för
Hövding.
Till
skillnad
från vad Den
lagen
kräverairbagen
använde
Påslagen
registrerar
Hövding
cyklistens
rörelser
patenterade
blåses vid en olycka
Hövding slås på med
hjälp av
on/offknapp
och
risken
för
dödlig
skada
nästintill
obefintlig. 2015 testade
200
gånger per
Vid enom
olycka
på en tiondels ett
sekund
på dragkedjans kläpp. En ljud och ljussignal
Folksam
en sekund.
hastighet
25 detekteras
km/h vilket upp
motsvarande
fall(0,1
påsekund) och är
cyklistens
onormala
rörelse
och
airbagen
blåser
upp.
fullt
uppblåst
innan
cyklisten
slår
i
huvudet.
bekräftar
att
Hövding
är
påslagen.
Folksam
på
nytt
cykelhjälmar
på
den
svenska marknaden. Denna
cirka 2,5 m. Testresultatet av slagprovet finns presenterat nedan.
gång
18st
och
utöver
direkta
islag
testades
även sneda islag som leder
Hövding uppvisade ett värde på 65 g vid islag, mer än tre gånger
2
till
rotationsvåld
mot
hjärnan.
Hövding
påvisade
även vid detta
bättre stötupptagningsförmåga än övriga cykelhjälmar i urvalet.
testet överlägset bäst skydd. Både vid direkta och sneda islag.

2 DÄRFÖR ÄR HÖVDING SÄKRARE

Testresultat från Folksams test av CE märkta cykelhjälmar 2012
BÄTTRE STÖTUPPTAGNING
Airbagteknologin skyddar huvudet mer
effektivt. Jämfört med vanliga cykelhjälmar
erbjuder Hövding världens i särklass bästa stöt
upptagningsförmåga.

SKYDDAR STÖRRE DELAR AV HUVUDET
Airbagen är utformad som en huva och skyddar
mycket större delar av huvud, nacke, hals och
ansikte än vanliga cykelhjälmar, men lämnar
samtidigt synfältet fritt.

SÄKER VID FLERA TRÄFFAR
Airbagen behåller ett konstant tryck genom hela
olyckan och klarar därför flera huvudislag under
samma olycka.

FOLKSAMS
CYKELHJÄLMSTEST 2012
SLAGPROV, 25 KM/H
ACCELERATION (G)
I försäkringsbolaget Folksams test av 13 cykel
hjälmar på den svenska marknaden från 2012
uppvisade Hövding mer än tre gånger bättre
stötupptagningsförmåga än alla andra hjälmar.
Ju lägre värde, desto bättre är hjälmens
förmåga att skydda huvudet i en olycka.
För att få CEmärkning krävs att en cykelhjälm
dämpar accelerationskraften vid ett huvud
islag ner till 250 g. Det tolererade maxvärdet är
alarmerande högt och ligger klart över skade
genererande våldsnivåer. Det innebär att en
hjälm som klarar dagens lagkrav på 250 g
ändå kan ge allvarliga – till och med dödliga –
huvudskador vid en cykelolycka.
Om kravet hade satts utifrån Hövdings skydds
nivå skulle alla andra hjälmar bli underkända.

300
BILTEMA
SKATEBOARDHJÄLM 275

BELL SOLAR
EXTREME LYNX
GIRO RIFT
LIMAR 525

241
233
220
215

250

294 BELL FACTION
265
252
242
227

PROWELL HURRICANE
SJÖSALA CLASSIC
LIMAR X-URBAN X-GEN
POC TRABEC RACE MIPS

214 BILTEMA FM 170/2904

200

196 ETTO ZERO

150

100

50

65 HÖVDING

0

Testresultat
hovding.com från Folksams test av CE märkta cykelhjälmar 2015

Påverkan på hjärnan vid snett slag mot hjälmens baksida. De röda områdena på bilden visar delar av hjärnan som löper 50 % risk
för hjärnskada. Bilden till vänster visar den hjälm som fick lägst värde och bilden till höger visar resultatet för Hövding.

1. Folksam, 2012, Nytt test visar: Stora brister bland
de populäraste cykelhjälmarna
2. Folksam, 2015, Folksams cykelhjälmtest, forskningsrapport
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Produkten

MARKNAD

Hövding säljer produkter inom marknadskategorin “Sportartiklar”.
Den globala marknaden för “Sportartiklar” uppskattades till cirka
273 miljarder EUR under 2012. Delmarknaden “Cyklar samt cykelrelaterade produkter” uppgick under 2012 till 38,5 miljarder EUR,
och utg jorde därmed det största sportsegmentet globalt med en andel
om cirka 14 procent av marknaden.1 Inom kategorin utgör försäljning
av cyklar 25 miljarder EUR, motsvarande cirka 132,3 miljoner
cyklar. Försäljningen av cykelhjälmar ingår i underkategorin ”Cykelrelaterade produkter (exkl. cyklar, skor och kläder)” vilken uppgick till
11,4 miljarder EUR under 2012, motsvarande 4,2 procent av den
globala marknaden för ”Cyklar och cykelrelaterade produkter”.
Utöver cykelhjälmar ingår även reparationstjänster, uthyrning,
komponenter, barnstolar, lås, pumpar samt lampor.

Marknadsuppdelning sportartiklar, globalt – 2012
Cyklar
Cykelrelaterade produkter
(exkl. cyklar, skor och kläder)

85,9%
Värdet avDiagramrubrik
den globala marknaden för sportartiklar uppskattades till 272,6 miljarder
EUR under 2012. 14,1 procent av det totala värdet utgörs av Cyklar och cykelrelaterade produkter.

Cykling
Nederländerna är världens mest cykeltäta nation med 0,99 cyklar
per invånare. Nederländerna följs av de nordiska länderna samt
Tyskland i intervallet 0,81 - 0,60 cyklar per invånare. Andra stora
marknader som Japan med 0,57 cyklar per invånare finns också
representerade bland de 10 mest cykeltäta nationerna globalt.2

Källa: NPD Group (2013)

1. NPD Group (2013)
2. Spokefly, Top 10 Countries with most bicycles per Capita (2015)
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Ovanstånde diagram visar världens 10 cykeltätaste länder sett till antalet cyklar per invånare. Nederländerna är världens mest cykeltäta land med 0,99 cyklar
per invånare. Motsvarande siffra i Kina uppgår till 0,37 cyklar per invånare.
Källa: Spokefly, Top 10 Countries with most bicycles per Capita (2015)
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Marknad

Europa

Trender och drivkrafter

Under 2014 såldes cirka 20 miljoner traditionella cyklar och elcyklar på den europeiska marknaden. Cirka två tredjedelar utgörs
av försäljning i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och
Polen. Tyskland utgör 20 procent av den europeiska marknaden,
motsvarande cirka 4 miljoner sålda enheter 2014.3 I Sverige såldes
under samma år 0,6 miljoner enheter, motsvarande cirka 3 procent
av marknaden. Nederländerna är världens främsta nation när det
kommer till användning av cykel som det primära transportmedlet.
Cirka en tredjedel av befolkningen använder cykeln som primärt
transportmedel. Nederländerna följs av Danmark, Sverige, Belgien
och Tyskland. Genomsnittet för EU uppgår till 7,4 procent.4

Vi anser att följande grundläggande trender kommer att bidra
till stabil tillväxt för cykelmarknaden samt bidra till ett ökat
cykelhjälmsanvändande i allmänhet.

Hjälmfrekvens
I Europa finns det uppskattningsvis 150 miljoner cyklister varav
cirka 20 procent i dagsläget använder traditionella cykelhjälmar.
Användning av traditionella cykelhjälmar skiljer sig åt mellan
de olika marknaderna. I Nederländerna och Danmark är
hjälmanvändningen låg medan hjälmanvändningen är betydligt
högre i Schweiz, Sverige och Österrike. I Tyskland, den största
cykelmarknaden i Europa, uppgår hjälmanvändningen till 11
procent.5 Hjälmanvändandet påverkas till viss del av hjälmtvång.
Australien, Nya Zeeland, Tjeckien, Finland, Island, Slovenien,
Spanien, Sverige samt delar av Kanada och USA har infört
någon form av lagtvång för användning av cykelhjälm. Av dessa
finns Sverige och Finland representerade bland världens tio
främsta cykelnationer.

Ökad hjälmanvändning

På den svenska marknaden har andelen vuxna vardagscyklister
som använder hjälm ökat med 94 procent, från 16 till 31 procent,
under åren 2005 - 2014. Motsvarande siffror för vuxna som
färdas till och från arbetsplatsen är en ökning med 53 procent,
från 19 till 29 procent.6 I Stockholm beräknas upp till 70 procent
av vuxna vardagscyklister vara hjälmbärande. På nationell nivå
är målsättningen att 70 procent av samtliga cyklister ska vara
hjälmbärande 2020. Trenden mot ett ökat hjälmanvändande
kan ses över flera marknader Europa. Trots en kraftig ökning av
hjälmanvändning finns det fortfarande ett starkt motstånd till att
använda traditionella hjälmar på grund av dess design.
Att bära traditionell hjälm ser majoriteten av cyklister som
obekvämt, medför en inskränkt frihetskänsla eller att det helt
enkelt är opraktiskt.7

Stabil försäljningsnivå av vanliga cyklar

Inom EU minskar fordonsförsäljningen kontinuerligt medan
försäljningsnivån av cyklar är relativt stabil. Bilförsäljningen har
minskat med drygt 20 procent mellan 2005 - 2013 medan antalet
sålda cyklar varit relativt konstant runt 20 miljoner enheter årligen
under samma tidsperiod.8

Cykel som primärt transportmedel, EU – 2011
3. Colibi and Coliped, European Bicycle Market (2015)
4. EU Flash Eurobarometer (2011)
5. Allianz, Road Safety: protecting the most vulnerable (2013)
6. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2014 (2015)
7. GFK (2013)
8. Colibi and Coliped, European Automobile
Manufacturers’ Association (AECA)
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I Nederländerna använde 31,2 procent av befolkningen cykeln som primärt transportmedel under 2011. Genomsnittet i EU uppgick till 7,4 procent.
Källa: Eurobarometer 312: Future of Transport.
Analytical report (2011)
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Marknad

Ökad försäljning av elcyklar

Etableringen av elcykeln är en bidragande faktor till att cykeln blir
allt viktigare som transportmedel. Den europeiska marknaden för
elcyklar är redan idag betydande i värde förväntas ha en hög tillväxttakt. I Västeuropa såldes cirka 1,2 miljoner elcyklar under 2014
och förväntas växa till cirka 3,3 miljoner år 2023.9

Initiativ för ökad cyklism och hjälmanvändande

I takt med ökad urbanisering och bilanvändande ökar påfrestningarna
på städernas begränsade resurser. Många städer har svårt att få
plats med nya vägar och parkeringshus. Behovet av yteffektiva och
gröna alternativ har lett till diverse initiativ för att uppmuntra
cykeln som transportmedel i städerna. Den samhällsekonomiska
nyttan av cyklism uppskattas i monetära termer till över 200
miljarder EUR årligen bara inom EU.10 Kalkylen bygger på att 34
miljoner EU-medborgare använder cykeln som primärt transportmedel. I juni 2014 uppgick det totala antalet städer som erbjuder
cykeluthyrningsprogram, så kallade ”Bike-sharing-systems”, till 712
städer och antalet cyklar i systemet uppgick till mer än 800 000
cyklar. I Tyskland infördes under 2013 National Cycling Plan
2020,11 ett initiativ på regeringsnivå för att främja cyklandet i
hela landet. Liknande initiativ har tagits i Köpenhamn där
målsättningen är att andelen som cyklar till jobb eller utbildning
ska uppgå till 50 procent och att andelen cyklister som skadas i
trafiken ska minska med 70% 2025.12
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Marknad

Konkurrenter
Marknaden för traditionella cykelhjälmar kännetecknas av
relativt låga inträdesbarriärer och hög konkurrens. Tillverkarna
differentierar produkten främst genom skillnader i design, vikt
och varumärke. De flesta befintliga hjälmar är antingen gjorda
av polystyren eller polyuretan. Det faktiska skyddet för huvudet
skiljer endast marginellt mellan olika hjälmar. Försök att förbättra
skyddsprestandan, fortfarande inom ramen för det traditionella
hjälmkonceptet, görs. Trots det, enligt Folksams test, levererar
Hövding en stötupptagningsförmåga som är 3 ggr bättre och
skydd mot rotationsvåld som är 2 ggr bättre än den bästa
traditionella hjälmen. 13

9. Navigant Research, Electric Bicycles (2014)
10. ECF, Bigger than Denmark: Economic benefits
of cycling in the EU-27 (2013)
11. German national cycling strategy: “National Cycling Plan 2020:
Joining forces to evolve cycling”, Federal Ministry of Transport,
Building and Urban development (2012)
12. Union Cycliste Internationale, Copenhagen, the most
bicycle-friendly city in the world (2014)
13. Folksams test av cykelhjälmar (2015)

Jag trillade med cykeln på en hal
trottoarkant. Jag hann inte ens fatta
att jag låg på marken och att Hövding
som låg och pös runt min hals redan
var utlöst. Fantastiskt!
– Fanny
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Marknad

FÖRSÄLJNING
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Försäljning drivs med primärt tre olika modeller.

Webbförsäljning

Den fysiska tillgängligheten av Hövding representeras av drygt
400 butiker i direkt samarbete med Hövding och via nationella
distributörer. Klart fokus ligger på cykelorienterade butiker som
representerar drygt 90%. Webbutiken är ett komplement i regioner
där Hövding finns via återförsäljare samt en möjlighet för köp i
regioner där vi ännu inte har återförsäljare.

Via hemsidan hovding.com/se/de sköts onlineförsäljningen till
samtliga europeiska länder. Med undantag för Tyskland, där
Hövdings distributör även sköter webbförsäljningen, köps
produkten direkt av konsument från Hövding och skeppas inom
3-6 arbetsdagar till kunden. All slutkundrelation hanteras via
Hövdings kundservice i Malmö.

Försäljning via distributörer

Försäljning via återförsäljare

Fysisk försäljning utanför Norden genomförs via distributörer.
Nationella distributörer med en etablerad position i respektive
marknad ansvarar för lagerhållning, försäljning och marknadsföring för sitt kontrakterade land. Hövding har idag 9 distributörspartners internationellt. All återförsäljarservice och slutkundrelation
hanterar respektive distributör.
Samtliga länder har möjlighet till ytterligare expansion nationellt.
England och Frankrike är två nyckelmarknader som startats upp
under det gångna året.

I Sverige och Danmark hanterar Hövding all kontakt med
butikerna. Resande säljare (2st) tillsammans med kundservice
uppsöker, säljer in och supporterar löpande de cirka 120 butikerna
i de två länderna. Vi ser ytterligare möjligheter till fortsatt
expansion på dessa marknader.
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Försäljning

Övrigt
En fjärde kanal är under uppbyggnad som adresserar det
ökande intresset från företag att köpa Hövding till sin
verksamhet, anställda och kunder.

FORSKNING
OCH UTVECKLING

Lansering av Hövding 2.0.

Strategiskt samarbete på plats.

Under årets första hälft låg fokus på vidarutveckling av Hövding
1.0. Hövding 2.0 lanserades i januari 2015. Den håller samma
höga säkerhetsprestanda och innehåller samma airbagsystem som
den första generationen men har ökad komfort och uppdaterade
designdetaljer. Vikten är reducerad med 15 procent (till 630g),
passformen mer följsam och rymlig och den har en rad
förbättringar i användargränssnittet.
Utöver en förbättrad konsumentupplevelse är material- och
tillverkningskostnaden för Hövding 2.0 lägre än för Hövding
1.0. Även interna effektiviseringar i produkten möjliggjör
produktion i större volymer än tidigare. Precis som för Hövding
1.0 har Hövding 2.0 genomgått en CE certifieringsprocess och är
godkänd att säljas som cykelhjälm i Europa. Bland marknaderna
utanför Europa har tillstånd endast sökts i Japan där hjälmen
även har godkänts.

Under året slöts ett avtal med en av de största globala producenterna
av airbagsystem. Nihon Plast med produktion och -utvecklings
faciliteter i flera världsdelar kommer framöver producera
Hövding 2.0. Avtalet innefattar samarbete kring både produktion
och produktutveckling. Hövding har nu tillgång till decennier av
expertis och innovationskultur och arbetet har redan börjat med
att tillsammans vidarutveckla existerande airbagsystem.

Storlek Large
Under de första åren har Hövding funnits tillgänglig för cyklister
med halsmått upp till 42cm.
Efterfrågan för en större storlek har varit tydlig och i juni
månad lanserade vi den efterlängtade storleken Large som nu
möter behovet från cyklister med halsmått upp till 45 cm.
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Forskning och utveckling

Skalutveckling
De tillhörande skalen, som för cyklisten möjliggör att förändra
utseendet, är under löpande utveckling. För Hövding och våra
kommersiella partners är de en möjlighet till ökad försäljning i tillägg
till Hövding 2.0. Säsongrelaterade skal lanserades under året och
framöver arbetar vi mer och mer med att inkludera delar i skaldesignen som ytterligare ökar tryggheten hos cyklister.
Under hösten 2015 lanserades skalet REFLECTOR. Ett skal
som bidrar till ökad synlighet för cyklister i vintermörkret genom
sitt reflekterande tyg.

PRODUKTION

35 olika leverantörer
av material

Ca 300 olika komponenter
i en HÖVDING

10 olika tillverkare
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Produktion

Ny produktionsmodell

Idag sker produktion av chassi och airbag i Tunisien, skal i Lettland
och montage av produkten tillsammans med elektronik, gasgenerator och mekanik i Portugal. Därutöver sker produktion av
komponenter anpassade till Hövding på ett antal andra platser
i Sverige, Ungern, Estland och Kina.
Hövding köper idag in och äger allt material inför och under
produktion. Detta medför kapitalbindning och administration
kring många lagerplatser.
Till våren 2016 kommer Hövding att delvis flytta produktionen
av Hövding 2.0 till Kina. Produkten kommer där att produceras av
Hövdings samarbetspartner Nihon Plast. Hövding tecknade den
2 juni ett strategiskt utvecklings- och produktionsavtal med
japanska airbagtillverkaren Nihon Plast. Nihon Plast har fabriker i
tre världsdelar däribland Kina där Hövding kommer att produceras.
Samarbetet startade omgående och kommer att tillgodose Hövdings
växande behov av ökad produktionskapacitet och möjliggör
kostnadsreducering både på kort och lång sikt.

I samband med flytten av produktion kommer Hövding att förändra
sitt upplägg. Målsättningen är att optimera material inköp från
lokala leverantörer och att det fulla produktvärdet säljs till Hövding i
samband med leverens.
Flytten av produktionen beräknas ge bolaget flera vinster.
Dels förbättras Hövdings kassaflöde då bolaget inte behöver binda
kapital i lager av material. Vidare beräknas den nya modellen
innebära mindre administration för Hövdings anställda med inköp
och logistik av material. Inköp av material kommer att försöka ske
så lokalt som möjligt i förhållande till fabriken och på så sätt få ner
priser, transportkostnad, ledtider och påverkan på miljö.

Hövding - Årsredovisning 2014/15

Produktion

Kvalitet
Hövding kontrollerar tillverkningskedjan och har kontrakterad
relation till samtliga underleverantörer. Löpande kvalitetskontroller
görs både vid in- och utleveranser samt under tillverkningsprocessen.
Färdiga produkter kontrolleras innan skeppning till kund och varje
individuell Hövding loggas med tillverkningsplats.

IMMATERIALSKYDD

Varumärken/domännamn
Bolaget innehar ett antal varumärken som innehåller Hövding i
olika kombinationer, inregistrerade i ett flertal länder. Bolagets
beroende av sina varumärken finns vidare beskrivet under
”Risker och riskhantering”. Bolaget äger domännamnen
www.hovding.com, www.hovding.se samt www.hovding.de
samt ytterligare domännamn innehållande ordet Hovding.

Patent
Hövding har sedan starten av Bolaget arbetat aktivt med att
skydda de innovationer som framkommit under utveckling av deras
produkt. I dagsläget har Hövding tre patentfamiljer som är vid liv.

Status över samtliga patentfamiljer framgår av tabellen nedan. När
en uppfinning skall skyddas i flera länder resulterar det
i ett antal nationella patentansökningar som alla rör samma
tekniska lösning – en sk patentfamilj.
Patentfamilj 1: ”Kragen”
Patentfamilj 1 lämnades in 2006 och skyddar ett plagg med en däri
anordnad airbag. Airbagen består av en del som skall skydda hals/
nacke och en del som skall skydda huvudet. Skyddsomfånget
definieras även av att hals/nackdelen är konfigurerad till att börja
blåsas upp före huvuddelen.

Hövding Sverige AB, Patentfamilj 1
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Ärende

Land

Ansökningsnr

Inlämnad

Patentnr

Beviljad

Ärendetyp

E83960001
E83960001DE
E83960001ES
E83960001FR
E83960001GB
E83960001IT
E83960001NL
E83960001SE
P83960001
P83960001AU
P83960001CA
P83960001CN
P83960001IN
P83960001JP
P83960001KR
P83960001RU
P83960001US
P83961001CN

EPO
Tyskland
Spanien
Frankrike
Storbritannien
Italien
Nederländerna
Sverige
Sverige
Australien
Canada
Kina
Indien
Japan
Sydkorea
Ryssland
USA
Kina

06812941.0
06812941.0
06812941.0
06812941.0
06812941.0
06812941.0
06812941.0
06812941.0
0502437-7
2006306841
2 626 388
200680039715.1
3210/DELNP/2008
2008-537642
10-2008-7011820
2008119081
12/091 278
201110393940.8

2006-10-26

1 947 966
1 947 966
1 947 966
1 947 966
1 947 966
1 947 966
1 947 966
1 947 966
529 288
2006306841
2 626 388
CN 101296629 B

2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28
2007-06-19
2011-10-13
2014-07-15
2012-02-01

5064403
10-1302175
2427295
8402568

2012-08-17
2013-08-26
2011-08-27
2013-03-26

Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patent
Patentansökan
Patent
Patent
Patent
Patent
Patentansökan
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Immaterialskydd

2013-02-27

2005-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2011-12-01

Patentfamilj 2: ”Algoritmen”
Patentfamilj 2 lämnades in 2009 och beskriver en möjlig metod,
eller algoritm, för att styra uppblåsningen med hjälp av statistik
och maskininlärning.

Patentfamilj 3: ”Airbagen”
Patentfamilj 3 lämnades in 2011 och beskriver själva airbagen
som består av två påsar – en invändig i ett gastätt material, och
en slitstark ytterpåse. Ytterpåsen definierar själva hjälmformen,
och innerpåsen är formad som en ”finger”-struktur för att kunna
åstadkomma en 3D-form.

Hövding Sverige AB, Patentfamilj 2
Ärende

Land

Ansökningsnr

Inlämnad

E83960002

EPO

09780729.1

2009-07-16

Patentnr

Beviljad

Ärendetyp
Patentansökan

Hövding Sverige AB, Patentfamilj 3
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Ärende

Land

Ansökningsnr

Inlämnad

E83960006
P83960006CN
P83960006IN
P83960006JP
P83960006US

EPO
Kina
Indien
Japan
USA

11829687.0
201180047413.X
3494/DELNP/2013
2013-531534
13/823,986

2013-04-26
2013-03-29
2013-04-18
2013-03-28
2013-03-15
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Immaterialskydd

Patentnr

Beviljad

CN 103153102 B

2015-04-08

Ärendetyp
Patentansökan
Patent
Patentansökan
Patentansökan
Patentansökan

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

Vi är övertygade om att företag som arbetar målmedvetet med etik- och hållbarhetsfrågor har större möjligheter att växa och bli framgångsrika.
Det är inte enbart ett företags finansiella nyckeltal som är viktiga. Företag vill göra affärer med etiska och hållbara företag. Ägare vill satsa i etiska
och hållbara företag. Konsumenter väljer produkter från etiska och hållbara företag. Människor vill arbeta i etiska och hållbara företag.
Och dessa faktorer kommer att spela en ännu större roll i framtiden.
Vår värld står inför många utmaningar inom klimatförändringar, miljöförstöring, oroligheter och flyktingströmmar. När vi på Hövding handlar
som både individer och företag har vi stora möjligheter att bidra till en positiv förändring genom ett hållbart och etiskt agerande. Vi är ett ungt
företag med begränsad historia men inte desto mindre har vi höga ambitioner vad gäller vårt företags samhällsansvar.

Miljö
Arbetet med att minska vår miljöpåverkan är angeläget för oss.
Självklart följer vi de miljöregler och lagar som gäller för vår verksamhet och våra produkter. Dessa omfattas av RoHS-direktivet som
förbjuder eller begränsar användningen av vissa skadliga ämnen i
elektroniska produkter, REACH-förordningen gällande produktion
och säkert användande av kemikalier samt WEEE, ett EU-direktiv
för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Utöver detta har
vi ambitionen att ytterligare minska användningen av kemikalier
i våra produkter. Bl. a. undersöker vi möjligheten att gå över till en
fluorfri impregnering av yttertyget i Hövding. En ny metod finns nu
som imiterar naturens egen vattenavvisande funktion vilken t.ex.
återfinns i fåglars fjäderdräkt. Möjligheten att helt övergå till
ekologiskt certifierat tyg, t.ex. ÖKO-tex, är f.n. begränsad, men
vi följer utvecklingen på området.
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Ansvarsfullt företagande

I samband med vår etablering av samarbetet med Japanska Nihon
Plast flyttas produktion till Guangdong-provinsen i Kina. Genom
koncentrationen av underleverantörer inom elektronik, mekanik,
textil mm. till detta geografiska område reduceras mängden
transporter och utgörs huvudsakligen av frakt på båt av färdiga
produkter till Europa.Vårt val av huvudkontorets placering underlättar kommunikation med kollektiva färdmedel och cykel. Att ta
cykeln till jobbet gagnar inte bara miljön utan även den personliga
hälsan. Vår anställda uppmuntras att ta cykel till och från jobbet
och vid resor inom närområdet. Naturligtvis har alla medarbetare
tillgång till en Hövding under sina cykelturer. Genom att erbjuda
ett effektivt huvudskydd för cyklister, vilket samtidigt underlättar
och uppmuntrar användning, bidrar vi till ökad cykling vilket är en
viktig faktor vid omställning till en fossilfri transportsektor.
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Socialt ansvar

Etik

Tack vare vår revolutionerande produkt, vår strävan att utmana
traditionella uppfattningar, vår fasta tro på att ingenting är omöjligt
och inte minst vårt namn, betraktar många oss som en föregångare och förebild. Detta förpliktigar samtidigt som det sporrar
oss att leva upp till förväntningarna på oss i denna roll. En viktig
del här är socialt ansvarstagande. Vår strävan att bidra till en
positiv utveckling i samhället har genom en allt större medieexponering påverkan på anställda, aktieägare, kunder, leverantörer
och andra viktiga grupper.
Vår målsättning är att minst varje månad genomföra en mindre
eller större humanitär insats för att stötta utsatta människor.
Exempel på detta är de 112 652 kr som samlades in med hjälp av
externa cyklister under utvecklingen av Hövding 2.0. Den samlade
gåvan gick till Panzi-sjukhuset, ett sjukhus i Kongo, specialiserat
på att vårda offer för sexuellt våld. Ett annat, mindre exempel, var
att på Malmö centralstation erbjuda nyanlända flyktingar bredda
mackor under ett tidigt skede av den tilltagande flyktingströmmen.
En annan viktig del av vårt sociala ansvar är det som sker inom
företaget. Våra medarbetare bidrar i hög grad till vår gemensamma mission att rädda liv. Hövdings framgångar är beroende
av vår förmåga att attrahera, behålla, och utveckla kompetent
personal. Vi erbjuder en spännande och utmanade karriär och en
trivsam arbetsmiljö där öppenhet och mångfald är viktiga och
självklara delar, vilket skapar samma möjligheter för både kvinnor
och män, oavsett kulturell bakgrund, etnicitet eller sexuell läggning.

Etik för oss handlar inte enbart om affärsetik utan något som
varje handling vi utför och varje beslut vi tar ska vara väglett av.
Det handlar om att vi efter en avslutad arbetsdag ska kunna se oss i
spegeln och känna att det vi gjort känns rätt. Man talar ofta om
”do the right thing”, att göra det rätta.
Internt har vi gemensamt skapat en uppförandekod baserad på
ledorden Vi, Ödmjukhet och Tydlighet. Denna uppförandekod
beskriver hur vi anställda agerar i den egna verksamheten och
tillsammans.
Externt, gentemot våra samarbetspartners, har vi utfärdat en
Code of Conduct, ett regelverk som säkerställer att våra leverantörsled, producenter och övriga partners är informerade och följer
våra etiska principer.
Slutligen har vi på Hövding ett ansvar gentemot alla cyklister
som väljer att använda vår airbagcykelhjälm. Vi har ett ansvar för
att dessa skyddas på absolut bästa sätt om olyckan skulle vara
framme. Detta ansvar genomsyrar hela vår verksamhet.
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Ansvarsfullt företagande

Jag har använt min Hövding sedan
jag fick den i julklapp för två år sedan.
I måndags räddade den mitt huvud.
Att döma av de skador jag fick på
händer, knä och skuldra skulle mitt
huvud varit i riktigt stor fara om jag
inte haft min magiska krage.
– Andy
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Produkten

VI PÅ HÖVDING
Hövdings medarbetare huserar på kontoret i Malmö med ett litet satellitkontor i Kungälv med tillhörande labb. Malmö är
bolagets hem, företaget startades här och har ett strategiskt läge med närhet till viktiga kunder både i Sverige och Europa.
Stämningen på kontoret och i teamet är ärlig och hjärtlig. Diskussionerna pendlar mellan högt och lågt, allvar och skratt.
Totalt är vi 18 personer den sista augusti. En kompletterande blanding av kommersiell, administrativ och teknisk kompetens
driver bolaget framåt. Våra kärnvärden är; Omöjligt triggar, Vi tar ansvar och Vi ifrågasätter seder och bruk. Vi lever efter vår
värdegrund; Vi, Ödmjukhet och Tydlighet.

Ledningsgruppen
Fredrik Carling
Född 1971. VD sedan 2012.

Per Ågren
Född 1966. Försäljningschef. Anställd sedan 2014.

Utbildning: 2-årig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration.
Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelsesuppleant i PonaPon AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Diesel Sweden
AB samt VD för dess nordiska verksamhet.
Innehav: 10 000 aktier och 69 000 optioner.

Utbildning: 3-årigt ekonomiskt gymnasium.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och
ägare av Scarpe Diem AB.
Innehav: 28 000 optioner.

Anna Gallon
Född 1971. Ekonomichef. Anställd sedan 2011.

Ulf Sellergren
Född 1955. Chef Produktsäkerhet och Regelverk.
Anställd sedan 2009.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Priorat AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: 15 000 optioner.

Patricia Möller (föräldraledig)
Född 1981. Marknadschef. Anställd sedan 2010.
Utbildning: Kandidatexamen inom Finansiering,
Master inom Technology Management.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: 35 000 optioner.

Utbildning: 2 årig eftergymnasial utbildning med inriktning
på Media- och Informationsteknologi Technology Management.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: -
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Torbjörn Gärdenfors
Född 1965. R&D and Operations Manager.
Anställd sedan 2011.
Utbildning: PhD Electrical Engineering
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i
Zensify AB samt Styrelseledamot och VD i Pjama AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: 35 000 optioner.

Anna-Katarina Skogh (vikarie)
Född 1976. Marknadschef. Anställd sedan 2015.
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Utbildning: Civilingenjör.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: 1 856 optioner.

Vi på Hövding

Jessica Johannesson
Född 1979. Operativ försäljningschef. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Personalvetare med inriktning mot psykologi.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren):
Styrelsemedlem i Jessica Johannesson Consulting AB.
Innehav: 35 000 optioner.

STYRELSE
Enligt Hövdings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst
åtta suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter och en suppleant.
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Örjan Johansson
Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 2010.

Christer Ljungberg
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör i elektronik.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Trivector
System AB, Spiideo AB. Styrelseordförande och ägare i
BlueWise AB. Styrelseledamot i Crunchfish AB,
Svep Holding AB samt Zaplox AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: 35 332 aktier.

Utbildning: Civilingenjör, Tekn. lic.
Andra pågående uppdrag: VD för Trivector AB och
Trivector Traffic AB. Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB.
Styrelseledamot i Trivector AB, Trivector Traffic AB,
Trivector System AB. Delägare i Trivector AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Trivector Information AB.
Innehav: -

Lennart Gustafson
Född 1948. Styrelseledamot sedan 2011.

Sofia Ulver
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Fil.Kand. Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i
Hobbit Förvaltnings AB, Magcomp AB,
Pastry Sweden AB, Scalado AB samt Zaplox AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Anyfi
Networks AB, Mashmobile AB, Coresonic AB, Sol-Voltaics AB
samt Zimpl AB. Investeringsansvarig på Industrifonden.
Innehav: 300 aktier.

Utbildning: PhD (Ekonomie Doktor).
Andra pågående uppdrag: Docent Lunds Universitet.
Ledamot och föredragshållare Sofia Ulver AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innehav: -

Samir Mastaki
Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Johan Larsson
Född 1970. Styrelsesuppleant sedan 2015.

Utbildning: I.B Diploma United World College of the USA,
B.A Degree Middlebury College.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nome Gold
Alaska Corporation (USA). Observatör i Innalabs Holdings
(Irland), Fio Corporation (Kanada).
Förvaltare för Indigo Capital Partners (Ryssland) samt
VD för Olympus Advisors (San Marino).
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Optogan
OY (Finland) samt förvaltare för Onexim Group (Ryssland).
Innehav: -

Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande
i Houdini AB. VD och styrelseledamot i Gram International AB.
Styrelseledamot i As good as new AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren):
VD och styrelseledamot Whyred AB.
Innehav: -
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Styrelse

RISKER OCH
RISKHANTERING
Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och betydande
omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för
närvarande inte är kända för Hövding kan komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets resultat eller finansiella ställning.

Marknadsrisk och konjunkturutveckling
Hövding bedriver affärsverksamhet på flera marknader i världen
och påverkas, i likhet med alla konsumentprodukter, av allmänna
ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på en global
nivå. Efterfrågan på Hövdings produkter påverkas av ett antal
makroekonomiska faktorer såsom räntor, valutakurser,
konjunkturutveckling, inflation, deflation, allmän försvagning av
detaljhandelsmarknaden och allmänna affärsförhållanden.
Globala ekonomiska förhållanden och negativa förändringar kan
därför få en negativ inverkan på Hövdings verksamhet. Osäkerheter rörande ekonomiska framtidsutsikter, inklusive politisk oro,
som påverkar konsumenternas köpvanor kan få en väsentlig negativ
inverkan på konsumenternas köp av Hövdings produkter samt en
negativ effekt på Hövdings försäljnings- och bruttovinstmarginaler.
Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra försämrade
förutsättningar för hushållens ekonomi och därmed påverka Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Hövding påverkas
också av kundernas preferenser avseende design och kvalitet. Bolaget
försöker minimera denna risk genom att göra kundundersökningar
och hålla tät kontakt med bolagets olika intressenter.

Marknadstillväxt och framtida expansion
En lägre tillväxttakt än förväntat kan komma att få en negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
rörelseresultat. Vidare avser bolaget att de närmaste åren expandera
till nya marknader. En försening eller försvårande av de befintliga
expansionsplanerna kan komma att medföra en negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Skador på varumärke
Hövding är beroende av sitt varumärke. Ett företags varumärke
och vad det står för är viktigt både i förhållande till nya och
befintliga kunder vid valet av leverantör av varor. Till exempel kan
kvalitetsproblem, operativa eller logistiska problem samt förlust
av en välkänd leverantör leda till att Hövdings varumärke skadas
och därigenom leda till svårigheter att behålla befintliga kunder
och/eller attrahera nya. Dessutom ställs Bolaget inför risken att
dess anställda eller andra personer knutna till Hövding kan vidta
åtgärder som är oetiska, kriminella eller i strid med Hövdings
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interna riktlinjer och policys. Detta kan resultera i att kunder och
leverantörer associerar Bolaget med sådana åtgärder, vilket kan ha
en väsentligt negativ inverkan på Hövdings varumärke.
Om Hövdings varumärke skadas kan det leda till att Bolaget
förlorar försäljning eller tillväxtmöjligheter, och resultera i en
väsentligt negativ inverkan på Hövdings verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Lagstiftning och myndighetsprövning
Med hänsyn till att Hövdings produkt är en s.k. säkerhetsprodukt är
Hövdings verksamhet beroende av relevanta certifieringar och/eller
regulatoriska godkännanden, såsom exempelvis CE märkning för
EU-marknaden. Om sådana certifieringar och/eller godkännanden
inte erhålls eller fördröjs (exempelvis för viktiga nya marknader) eller
dras tillbaka kan det medföra en väsentlig negativ påverkan Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Hövding deltar aktivt i standardiseringsarbetet syftande till
nya provmetoder för rotationstest av bl a cykelhjälmar. Detta sker
inom arbetsgruppen CEN/TC 158/WG 11 “Headforms and test
methods”, på Europanivå. Vi anser att detta arbete är viktigt både
ur skademinimeringssynpunkt, då de flesta allvarliga hjärnskador
uppkommer genom huvudets rotation vid islag. Det ger oss också
värdefull information kring nya standarder, krav och regleringar
som kan vara föremål för Hövdings CE märkning och där vi kan
bidra aktivt med framtagning av dessa.

Immateriella rättigheter
Hövding skyddar sina immateriella rättigheter i form av
patent, varumärken, firmanamn och domännamn med stöd av
immaterialrättslig lagstiftning och avtal i de länder Bolaget bedriver
sin verksamhet. Hövdings framtida framgång kommer till stor del
att bero på Bolagets förmåga att bibehålla skydd för de immateriella
rättigheter som är hänförliga till Hövdings produkter.
Det finns en risk att Hövding inte kan bibehålla patent för sina
produkter eller sin teknologi eller erhålla patent för nya. För det
fall tredje part skulle ha ansökt om eller gjort intrång på patent
som omfattar samma produkt eller teknologi som Hövdings, kan
Hövding tvingas driva rättsliga processer, även internationellt, för att
få fastslaget vem som har rätt till vissa patent. Kostnaden för sådana

processer kan vara betydande. Hövding riskerar även att förlora
en sådan talan, vilket kan medföra att Bolagets rätt till den
immateriella rättigheten upphör. Samtliga dessa faktorer kan
medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning. Hövding strävar efter att skydda känslig information, bland annat genom sekretessavtal med
anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är inte säkert att
sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell
information, mot rätten för anställda, konsulter och samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen ger tillräcklig
påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan Hövdings affärshemligheter
på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter.
Om Hövdings interna information och kunskap inte kan skyddas,
kan verksamheten påverkas negativt.

Beroende av distributörer
En del av Hövdings försäljning sker genom tredje parts distributörer.
Distributörerna har exklusivitet på sina respektive marknader.
Avtalen mellan Hövding och respektive partner är upprättade på
marknadsmässiga villkor och innehåller bland annat bestämmelser
om uppsägning för det fall minimivolymer inte uppnås.
Det finns en risk att Bolagets partners inte agerar enligt avtal
avseende exempelvis marknadsbearbetning och exponering av
Hövdings produkter och varumärke, och Bolaget är till stor del
beroende av deras kunskap, erfarenhet och engagemang för
försäljningsutfallet på de lokala marknaderna. För det fall Hövdings
distributörer inte agerar och presterar i enlighet med förväntningar
kan det medföra negativa effekter för Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning. Att säga upp och ersätta befintlig partner
kan likaså medföra ökade kostnader och minskad försäljning under
en period. Bolaget försöker förebygga risken genom att föra en
löpande dialog med distributörerna för att säkerställa att samarbetet
är fördelaktigt för båda parter.

Avbrott i leverantörskedjan
Hövding har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal
leverantörer i Europa, Asien och Nordafrika. Bolaget är exponerat
för risker avseende förändringar i produktionspriser, transportkostnader samt leveransförmåga och kvalitet i produktionen. En
generell ökning av inköpspriser och/eller transportkostnader, eller
förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna
leveranser kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet
resultat och finansiella ställning. Denna risk är förhöjd i samband
med flytt av delar av tillverkningen till Kina under kommande vår.
För att minimera risken så arbetar Hövding med ett större
säkerhetslager än i vanliga fall. Efterfrågan på Bolagets produkter
och Hövdings förtroende bland konsumenter och andra intressenter
kan även påverkas negativt om leverantörer överträder lagar och
regler i respektive land eller den uppförandekod (”Code of
Conduct”) som Hövding har upprättat för sina leverantörer.
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Störningar i logistikhanteringen
Hövding anlitar externa leverantörer av transporttjänster. Det finns
en risk att händelser inträffar hos dessa leverantörer, exempelvis
strejk, fel i logistikhanteringssystemet etc., som kan resultera i avbrott
i logistiksystemet. Avbrott kan medföra merkostnader och påverka
Bolagets resultat negativt i det fall avbrottet blir långvarigt. Bolaget
försöker minimera denna risk genom att anlita större transportörer
med gott rykte i branschen.

Beroende av nyckelpersoner
Hövding är en liten organisation och är beroende av styrelsens,
ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och
engagemang. Om Bolaget inte kan locka till sig eller behålla ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner kan det ha en väsentligt
negativ inverkan på Bolagets förmåga att utveckla värdeadderande
tjänster och lösningar, vilket kan resultera i en väsentligt negativ
påverkan på Hövdings verksamhet, framtidsutsikter, resultat och
finansiella ställning. Detta motverkas genom att Hövding försöker
erbjuda en bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor.

Valutakursrisker
Med valutakursrisk avses risken för att valutakursförändringar
har en väsentligt negativ inverkan på Hövdings resultaträkning,
balansräkning eller kassaflöde. Valutarisk uppstår vid omräkning
till svenska kronor av flöden i utländsk valuta. Exponeringar mot
valutakursrisk är resultatet av att Bolaget har produktionskostnader
i andra valutor än försäljningsintäkterna. En negativ förändring av
valutakursen för utländska valutor kan komma att påverka
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Hövding har
främst kostnader i EUR, USD och SEK. Försäljning sker i EUR,
SEK och GBP. En negativ förändring av valutakursen för utländska
valutor kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella
ställning negativt. De flesta produktionskostnaderna och
försäljningsintäkterna är i EUR vilket gjort att ingen valutasäkring
skett för övriga valutaflöden.

Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att generera
tillräckliga medel för finansiering av verksamheten vilket kan leda
till att Bolaget i framtiden kan behöva söka nytt externt kapital,
och att detta sker på villkor som är ofördelaktiga (vid tidpunkt för
kapitalanskaffningen) med hänsyn tagen till utspädning av befintliga
aktieägare. Alternativt kan finansiering ske genom upptagande av
lån, vilka kan innebära villkor som begränsar Bolagets användande
av kapital i verksamheten. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa
eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsentlig negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

AKTIEN
Allmän information
Bolaget noterade den 16 juni bolagets aktier på Nasdaq First North.
Emissionen tecknades till 208%. I samband med detta skedde en
nyemissionen som tillförde bolaget 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna har uppgått till 5 299 TSEK. Innan
nyemissionen hade bolaget erhållit lån från aktieägarna. Detta lån
har i sin helhet konverterats till aktier i nyemissionen.
Den 31 augusti var det totala börsvärdet 148,7 MSEK.
Aktiekapitalet uppgick till 8 355 415 SEK och fördelar sig på lika
många aktier. Aktiekursen vid årets utgång var 17,8 SEK per aktie
att jämföra med noteringskursen om 18 SEK per aktie.

Antalet aktieägare vid årets slut var 949 stycken och av dem
innehar de 10 största ägarna 86,9% av aktierna.
Ingen utdelning lämnas för året liksom tidigare år. Hövding
befinner sig i snabb utveckling och expansion. För närvarande
har därför styrelsen för avsikt att låta bolaget balansera eventuella
vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och
förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas
inom överskådlig framtid.

Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt

Händelse

Pris per
aktie (sek)

Förändring i
antal aktier

Totalt
antal aktier

Förändring i
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

2006-09-01
2007-06-28
2008-06-12
2009-05-05
2010-03-03
2010-03-19
2011-05-26
2012-01-07
2012-06-22
2013-03-22
2013-06-24
2014-04-10
2015-05-22
2015-06-16

Nybildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Konvertering
Nyemission

1,00
1,00
446,50
446,50
178,50
389,50
268,00
355,00
51,00
10,00
10,00
15,75
18,00

100 000
13 122
10 637
10 638
19 600
29 516
74 626
35 123
294 117
1 042 455
1 470 937
1 921 311
3 333 333

100 000
113 122
123 759
134 397
153 997
183 513
258 139
293 262
587 379
1 629 834
3 100 771
5 022 082
5 022 082
8 355 415

100 000
13 122
10 637
10 638
19 600
29 516
74 626
35 123
294 117
1 042 455
1 470 937
1 921 311
3 333 333

100 000
113 122
123 759
134 397
153 997
183 513
258 139
293 262
587 379
1 629 834
3 100 771
5 022 082
5 022 082
8 355 415

Aktien

Aktiepris

22
20
18
16
14
Juni

Juli

Sedan den 16 juni 2015 då aktien började handlas på Nasdaq First North.
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Aktien

Augusti

Aktieägare
Aktieägare

Antal aktier

% andel

Stiftelsen Industrifonden
Dekwood Enterprises Limited
LMK Industri AB
Herma Securites AB
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond
CRInvestments S.à.r.l.
Wikow Venture AB
Håkan Lembre
Utvecklingsbolaget Solsippan AB
Liljeroth Fastighets AB
Övriga

1 787 241
1 310 767
1 252 126
850 000
555 000
539 494
420 138
228 714
158 704
155 681
1 097 550

21,4%
15,7%
15,0%
10,2%
6,6%
6,5%
5,0%
2,7%
1,9%
1,9%
13,1%

Total

8 355 415

100,0%

Uppgifterna baseras på aktiebok per 2015-08-31, förd av Euroclear Sweden AB.

Insynspersoners aktie- och optionsinnehav
Namn

Befattning

Aktier

Optioner

Örjan Johansson
Lennart Gustafson
Christer Ljungberg
Samir Mastaki
Sofia Ulver
Johan Larsson
Peter Zonabend
Åsa Andersson Eneberg
Fredrik Carling
Jessica Johannesson
Patricia Möller
Torbjörn Gärdenfors
Per Ågren
Anna Gallon
Ulf Sellergren
Anna-Katarina Skogh
Sten Åke Mörtstedt*

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Observatör
Revisor
VD
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
Större aktieägare

35 332
300
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
850 000

0
0
0
0
0
0
0
0			
69 000
35 000
35 000
35 000
28 000
15 000
1 856
0
0

Uppgifterna avser innehav per 2015-08-31.
* Genom bolag
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Aktien

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och VDn för Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer, 556708-0303,
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31.

Verksamheten
Hövding Sverige AB är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och enda airbag för cyklister.
Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister och erbjuder i förhållande till traditionella cykelhjälmar dels överlägsen säkerhet i form av världens bästa
stötupptagningsförmåga, och dels en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Hövding adresserar en marknad på uppskattningsvis 150 miljoner cyklister enbart
i Europa, där cirka 80 procent idag inte använder sig av traditionella cykelhjälmar. Idag har Hövding ett globalt IP-skydd, en produkt som genomgått omfattande
tester samt erhållit europeisk CE märkning. Hövding finns idag i drygt 400 butiker, både på den svenska och internationella marknaden, och totalt är fler än 17
000 Hövdingar sålda. Försäljning sker genom följande försäljningskanaler:
• Webbutik
• Återförsäljare
• Distributörer

Omsättning och resultat
För helåret uppgick nettoomsättningen till 13 856 (6 510) TSEK. Antalet sålda hjälmar ökade till 9 690 (4 081) stycken. Dessa såldes till 52% via distributörer
(37%), 32% via återförsäljare (38%) och 16% på bolaget webshop (25%). Bruttomarginalen ökade till 7% (-1%). Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av
kostnader för produktion (72%), frakt och tullkostnader (12%), avsättningar för framtida garantikostnader samt faktiska garantikostnader (11%). Till följd av
förändrade redovisningsprinciper så finns inte några jämförelsesiffror med föregående år på dessa poster. Detta är bolagets första år att göra avsättning för
framtida garantier och därav har hela avsättningen fått påverkan på detta årets resultat. Rörelsens kostnader uppgick till 56 899 (45 213) TSEK. EBITDA blev
-30 983 (-18 559) TSEK. Resultatet före skatt för helåret blev -38 063 (-26 043) TSEK och har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med -6 417
(-7 332) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -294 (-246) TSEK.

Flerårsöversikt (tkr)

2014/2015

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltal anställda

2013/2014

2012/2013

2011/2012

13 856

6 510

4 215

1 817

-38 063

-26 043

-22 677

-24 848

70 663

46 481

41 395

39 304

85,0

92,2

93,3

92,0

20

18

16

15

Forskning och utveckling
Bolaget har under året investerat i teknikutveckling och globala patent. Totalt har teknikutvecklingskostnader på 5 112 (12 587) TSEK aktiverats under året. Dessa
aktiverade kostnader finns under tillgångar i balansräkningen. Herkules 2.0 är färdigutvecklad och inga mer utvecklingskostnader kommer att aktiveras avseende
denna version av produkten.

Likviditet och finansiering
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 35 011 (16 701) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -30 841 (-14 461) TSEK.

Miljö
Hövding följer de miljöregler och lager som gäller för vår verksamhet och våra produkter. Vi försöker även ta ett socialt ansvar och på så sätt bidra till en positiv
utveckling i samhället. Internt försöker vi leva upp till vår uppförandekod baserad på ledorden Vi, Ödmjukhet och Tydlighet. Externt, gentemot våra samarbetspartners, har vi skapat en Code of Conduct som säkerställer att dessa är informerade om och följer våra etiska principer. Företagets ledning känner inte till att det
existerar några miljöproblem som bedöms väsentligen kunna påverka Bolagets ekonomisika ställning.

Personal
Per den 31 augusti 2015 uppgick antalet anställda till 19 (22) personer. De anställda på bolaget fick under året möjlighet att köpa
teckningsoptioner. Totalt tecknades optioner till ett värde om 262 TSEK.

32

Hövding - Årsredovisning 2014/15

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Den nyemission som genomförts under året har lett till större förändringar i både ägande och antal aktieägare. Bolaget har fått nya större aktieägare där
Herma Securities står för 10,2%, Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 6,6% och CRInvestment S.à.r.l. 6,5%. Bolagets tidigare aktieägare har därmed fått
minskade ägarandelar. På balansdagen ägs aktierna i Hövding Sverige AB (publ) av Stiftelsen Industrifonden 21,4%, Dekwood Enterprises Limited 15,7%,
LMK Industri AB 15,0%, Herma Securities AB 10,2%, Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 6,6% och CRInvestments S.à.r.l. 6,5%. Resterande 24,6% av
aktierna är fördelade på 943 aktieägare.

Väsentliga händelser under och efter årets utgång
Under januari månad lanserades Hövding 2.0. Samma höga säkerhetsprestanda som 1.0 men med ökad komfort, lägre vikt och uppdaterade designdetaljer. Hövding
2.0 innebär också väsentligt lägre tillverkningskostnad än Hövding 1.0. Under året signerades ytterligare 5 nya avtal med nationella distributörer. Frankrike, England,
Estland, Finland samt Polen. Hövding tecknade den 2 juni ett strategiskt utvecklings- och produktionsavtal med japanska airbagtillverkaren Nihon Plast. Samarbetet
startade omedelbart med ambition om produktstart våren 2016. Hövdings nyemission, som stängde 9 juni, tecknades till 208%. I emissionen emitterades totalt 3
333 333 aktier och den tillförde bolaget 60 000 TSEK före emissionskostnader. Bolaget noterade den 16 juni bolagets aktier på Nasdaq First North.

Förväntad framtida utveckling
Hövding målsättning är att fördubbla omsättningen varje år. Detta ska möjliggöras genom ökad försäljning per butik och utökat antal butiker. Även
annonsering och PR mot slutkonsument om vilken förstaklassig säkerhetsprodukt Hövding är kommer att bidra. I takt med att försäljningen ökar så
kommer bolagets lönsamhet att förbättras. Bolagets bruttomarginal per produkt beräknas öka till följd designförbättringar och val av leverantörer.

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier: marknadsrisk (inkl. valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.

Valutarisk
Försäljning sker i så väl lokal valuta som i utländsk valuta och då främst i EUR och GBP. Inköpen sker i SEK, EUR och USD.
Målet är att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor. Bolaget har valutakonton för att underlätta detta.

Ränterisk
Bolagets ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen uppgick till 0 tkr. De räntebärande skulderna under året har
löpt med rörlig ränta.

Kreditrisk
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets motparter. Merparten av försäljningen kan ske med låg kreditrisk
då betalning sker vid leverans. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra kassaflödet för att minska likviditetsrisken.

Övriga risker
Det finns flera övriga risker som kan påverkar bolaget. Bland dessa märks; förändringar i marknad, konjunktur, lagstiftning och
myndighetsprövning, skador på varumärke, påverkan på immateriella rättigheter, avbrott i leverantörskedjan, störningar i
logistikhanteringen, beroende av distributörer och nyckelpersoner, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov.

Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst

-84 641 521

överkursfond

174 385 487

årets resultat

-38 062 741
51 681 225

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

51 681 225
51 681 225

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING

Not

Belopp i tkr

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

13 856

6 510

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

3

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete
för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Summa rörelsens intäkter

0

-281

5 112

12 587

237

260

19 205

19 076

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-12 833

-6 544

5,6

-16 514

-13 923

7

-20 617

-17 113

-6 711

-7 578

-224

-55

-56 899

-45 213

-37 694

-26 137

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

8

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

70

105

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

-439

-11

-369

94

-38 063

-26 043

-38 063

-26 043

0

0

-38 063

-26 043

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

11

Årets resultat
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Resultaträkning

BALANSRÄKNING

Not

2015-08-31

2014-08-31

Balanserade utvecklingsutgifter

12

21 033

22 199

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

13

2 018

1 825

23 051

24 024

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

14

646

625

646

625

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15

Summa anläggningstillgångar

52

0

52

0

23 749

24 649

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varor under tillverkning

8 003

3 735

8 003

3 735

2 247

526

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar

373

198

Övriga fordringar

1 006

528

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

274

144

3 900

1 396

35 011

16 701

Summa omsättningstillgångar

46 914

21 832

Summa tillgångar

70 663

46 481

16

Kassa och bank
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Belopp i tkr

Not

2015-08-31

2014-08-31

8 355

5 022

8 355

5 022

Överkursfond

174 385

122 756

Balanserad vinst

-84 641

-58 598

Årets resultat

-38 063

-26 043

51 681

38 115

60 036

43 137

943

0

943

0

6 087

1 229

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

17

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

18

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

490

385

3 107

1 730

9 684

3 344

70 663

46 481

174

249

Inga

Inga

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

20

Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

-38 063

-26 043

7 654

7 578

-30 409

-18 465

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-4 268

3 561

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

-2 504

-426

6 340

869

-30 841

-14 461

-5 444

-12 784

Not

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

21

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-52

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-315

-137

-5 811

-12 921

54 701

30 260

261

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

54 962

30 260

Årets kassaflöde

18 310

2 878

Likvida medel vid årets början

16 701

13 823

35 011

16 701

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader
Teckningsoptioner

Likvida medel vid årets slut
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22

Kassaflödesanalys

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 - Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.
Övergången till K3 har, utöver en utökad och förändrad upplysningsplikt, inte inneburit några ändrade redovisnings- och värderingsprinciper dvs det har inte
förelegat något behov av att räkna om jämförelsetalen.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med
äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
•
•
•
•

Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången.
Avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången.
Det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar.
Utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna
användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken
uppgår till 3 år och motiveras av de kommer att tillföra bolaget värden minst under denna tid. Avskrivningarna påbörjades vid lansering av produkten.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade
på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas.
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent
Inventarier
Verktyg

3 år
20 år
5 år
3-10 år

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet.
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
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Tilläggsupplysningar

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Varulager m.m.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har
först-in-först-ut-principen tillämpats.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens
värde har redovisats i resultaträkningen.

Pensionsplaner
Bolaget pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Avgiftsbestämda planer redovisas som
kostnad i takt med att pensionen tjänats in.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer
att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Koncernuppgifter
Bolaget ingår inte i någon koncern. Bolaget har ett dotterbolag registrerat i USA som är vilande varför ingen koncernredovisning upprättats.

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet.
De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst
värdering av balanserade utgifter för utvecklingen. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet.
Finns en indikation, alternativt ej färdigställda balanserade utvecklingsutgifter, så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Belopp i tkr

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Norden

6 813

3 291

Övriga Europa

6 911

3 219

132

0

13 856

6 510

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Not 3 - Nettoomsättning per geografisk marknad

Asien

Not 4 - Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag avseende nystartsjobb
Valutakursvinst
Övriga rörelseintäkter
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25

234

123

18

89

8

237

260

Belopp i tkr

Not 5 - Leasingavgifter

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

1 121

966

Operationell leasing, inkl. hyra för lokal.
Leasingavgifter, årets kostnad
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom ett år

770

901

Senare än ett år men inom fem år

282

692

0

0

1 052

1 593

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Revisionsuppdraget

129

65

Summa

129

65

Senare än fem år

Summa
Hyresavtalen avser leasingbilar, skrivare och lokalhyra. Avtalet för lokalen är uppsagd och löper ut 2016-05-31.
Inget kontrakt för ny lokal har tecknats ännu.

Not 6 - Ersättning till revisorer
Arvoden och kostnadsersättningar
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Not 7 - Medeltalet anställda
samt löner och andra ersättningar
Medeltalet anställda

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Sverige

20

11

18

9

Summa

20

11

18

9

Företagsledningen

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelsen

1

4

2

4

VD och övriga företagsledningen

3

4

4

3

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Personalkostnader
Styrelse och VD

2 191

674

2 185

673

(varav pensionskostnad)

202

49

200

49

Övriga anställda
(varav pensionskostnad)

12 903
1 201

4 012
291

10 466
870

3 258
211

15 094
1 403

4 686
340

12 651
1 070

3 931
260

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Valutakursförlust

224

55

Summa

224

55

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Valutakursvinst

21

13

Ränteintäkter övriga

49

92

Summa

70

105

Summa
(varav pensionskostnad)

Not 8 - Övriga rörelsekostnader

Not 9 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Belopp i tkr

Not 10 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförlust

2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

4

8

Ränteintäkter övriga

435

3

Summa

439

11

Not 11 - Skatt på årets resultat
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår per den 31 augusti 2015 till 125 699 tkr (87 883 tkr). Samtliga underskottsavdrag löper utan tidsbegränsning. Uppskjuten
skattefordran har värderats till 0 kr med hänsyn till osäkerheter i tiden som underskottet kan förväntas utnyttjas. Övrig information se not 1 ”Inkomstskatter”.
2014-09-01

2013-09-01

2015-08-31

2014-08-31

Aktuell skatt

0

0

Uppskjuten skatt

0

0

Summa

0

0

-38 063

-26 043

8 374

5 729

-55

-16

-8 319

-5 713

0

0

2015-08-31

2014-08-31

Ingående anskaffningsvärde

42 614

30 027

Årets aktiveringar personal

2 530

7 520

Årets aktiveringar övriga externa kostnader

2 582

5 067

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

47 726

42 614

Ingående avskrivningar

-20 415

-13 210

Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 22%
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej värderade underskottsavdrag

Summa
Not 12 - Balanserade utvecklingsutgifter

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde
Varav ännu ej färdigställda utvecklingsutgifter
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-6 278

-7 205

-26 693

-20 415

21 033

22 199

0

20 998

Belopp i tkr

Not 13 - Koncessioner, patent, licenser,
varumärken och liknande rättigheter

2015-08-31

2014-08-31

2 138

1 941

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

332

197

2 470

2 138

-313

-186

Årets avskrivningar

-139

-127

Utgående ackumulerade avskrivningar

-452

-313

Redovisat värde

2 018

1 825

2015-08-31

2014-08-31

1 766

1 629

Not 14 - Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

315

137

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 081

1 766

Ingående avskrivningar

-1 141

-895

Årets avskrivningar

-294

-246

-1 435

-1 141

646

625

Säte

2015-08-31

2014-08-31

Delaware, USA

52

0

52

0

0

0

52

0

0

0

52

0

2015-08-31

2014-08-31

71

0

Förutbetalda hyror

65

65

Övriga förutbetalda kostnader

96

26

Upplupna intäkter

42

53

Redovisat värde

274

144

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Not 15 - Andelar i koncernföretag
Företag
Hovding Inc

Bolaget är vilande och varken har eller har haft någon verksamhet. Bolaget ägs till 100% av Hövding Sverige AB (publ).
Ingående anskaffningsvärde
Bolagsbildningskostnader
Årets avyttring
Redovisat värde

Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald försäkring
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Not 17 - Eget kapital
En aktie i Hövding Sverige AB (publ) har ett kvotvärde om 1 kronor. Antalet aktier uppgår till 8 355 415 och aktiekapitalet är 8 355 415 tkr.
Det finns endast ett aktieslag.
Aktiekapital

Överkurs fond

Balanserad vinst
inkl. årets resultat

Summa
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2014-01-01

5 022

122 756

-84 641

43 137

Nyemission

3 333

56 667

60 000

-5 299

-5 299

Emissionskostnader
Teckningsoptioner

261

261

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2014-12-31

8 355

174 385

-38 063

-38 063

-122 704

60 036

Bolaget har under året gett ut teckningsoptioner riktat till de anställda om sammanlagt 262 000 teckningsoptioner. Priset för teckningsoptionerna är fastställt
marknadsmässigt enligt Black & Scholes och uppgick till 1 krona. Teckningsoptionerna kan utnyttjas till och med 2018-03-31 och har ett lösenpris om 35 kronor.
Bolaget har sedan tidigare utfärdat totalt 85 856 teckningsoptioner. Inlösen kan ske under perioden 2009-05-01 – 2017-11-30 mot 85 856 aktier i bolaget.

Not 18 - Övriga avsättningar
Ingående redovisat värde
Årets avsättning
Årets reglering
Redovisat värde

2015-08-31

2014-08-31

0

0

943

0

0

0

943

0

2015-08-31

2014-08-31

2 456

1 340

570

340

81

50

3 107

1 730

2015-08-31

2014-08-31

6 711

7 578

943

0

7 654

7 578

2015-08-31

2014-08-31

Övriga avsättningar avser garantireserv för eventuella framtida reklamationsanspråk.

Not 19 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Redovisat värde

Not 20 - Ställda säkerheter
Ställda säkerheter uppgår till 174 tkr (249 tkr) och avser hyresgaranti 124 tkr (249 tkr) och garanti till Euroclear 50 tkr
(0 tkr) som kontoför transaktioner i Hövdings aktie i ett avstämningsregister.

Not 21 - Ej kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar
Förändring garantireserv
Summa

Not 22 - Likvida medel
Kassa

43

1

1

Banktillgodohavanden

35 010

16 700

Summa likvida medel

35 011

16 701
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 23 - Transaktioner med närstående
Under året har bolaget erhållit lån från aktieägarna uppgående till 23 515 TSEK inklusive marknadsmässig ränta. Detta lån har i sin helhet
konverterats till aktier i den nyemission som skedde under perioden.

Malmö den
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Tilläggsupplysningar

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSSTÄMMAN I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) ORG.NR. 556708-0303

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hövding Sverige AB (publ) för
räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Bolagets årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 32-44.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Hövding Sverige AB (publ)s finansiella ställning per den 31 augusti 2015 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hövding Sverige AB (publ) för räkenskapsåret
2014-09-01 - 2015- 08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den

Åsa Andersson Eneberg
Auktoriserad revisor
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INFORMATION
TILL AKTIEÄGARE
Hövdings årsstämma
Hövdings årsstämma kommer att hållas den 20 januari 2016 kl 14.00 i bolagets lokaler på Grimsbygatan 24 i Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 13 januari 2016 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hövding Sverige AB (publ), att: Anna
Gallon, Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, eller via epost till anna.gallon@hovding.com senast den 14 januari 2016 kl 12.00. Vid
anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier anges. Om aktieägaren
avser att medföra biträde till årsstämman, skall antal (högst två) samt namn på biträde anmälas till bolaget enligt ovan.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas
på ovan angivna adress så att bolaget erhåller dessa senast den 14 januari 2016.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera
aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 14 januari 2016, och skall
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.hovding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri. Kallelsen innehåller förslag till
dagordning för stämman samt förslag från styrelse.
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Hövding Sverige AB, Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, 040-236 868, www.hovding.se

