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Hänvisning till Prospekt
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding” eller 
”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper.  
Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas.  

Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Hövdings (hovding.com) och Avanzas (avanza.se) respektive hemsidor.
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VD har ordet

”Kolliderade med en sopbil och flög baklänges och landade på bakhuvudet och ryggen. Klarade mig 
med en lätt hjärnskakning och skrapsår. Hade, enligt ambulanspersonalen, troligen spräckt skallen utan  
Hövding. Är så tacksam för att den skyddade mig!”

Vi förbättrar produkten löpande.

När vi lanserade Hövding 2.0 var det en tydligt annorlunda pro-
dukt jämfört med 1.0. Vi arbetar nu mot 3.0 som kommer för-
flytta användarupplevelsen ytterligare flera steg. Men redan 
i 2.0 har flera versioner släppts. Vi arbetar löpande med att 
förbättra kvaliteten samt möjliggöra kostnadsreduceringar i 
produktionen. Vi levererar nu den tredje versionen av Hövding 
2.0 som innehåller ett flertal mjuk- och hårdvaruförbättringar 
jämfört med första versionen. Att förbättra bruttomarginalen 
genom minskade kvalitetsreturer och lägre produktionskost-
nader är avgörande för oss, och har därför varit i fokus. Flerta-
let användare inte märkt av dessa ändringar, men de har med-
fört lägre produktionskostnad och en ännu högre kvalité. Vi 
arbetar kontinuerligt med produktutvecklingen och kommer 
att släppa ytterligare några versioner av 2.0 innan nästa genera-
tion släpps.

Fler Stockholm och Köpenhamn framöver

Vi vet nu vad som fungerar kommersiellt. Vi har sett det i 
Stockholm, Malmö, Köpenhamn och till viss del i utvalda stä-
der i Tyskland. Samtidigt som vi satsar på fortsatt tillväxt på 
våra nyckelmarknader, ska vi ta framgångsreceptet till nya 
marknader. Målet är att duplicera framgången vi sett regio-
nalt till fler städer och marknader. Svenskar och danskar är inte 
ensamma om att i ökande grad vilja skydda huvudet. Tydliga 
trender finns i bl.a. Tyskland och England. Så när vi har 15 stä-
der som Stockholm och Köpenhamn är vi på god väg mot vår 
målsättning att nå en årlig omsättning på 250 MSEK år 2020 
och en rörelsemarginal på 20 procent.

Till dags datum har Hövding skyddat över 1 100 cyklister i 
olyckor. Det är jag väldigt stolt över. Förmodligen är det just 
detta som också borgar för fortsatta försäljningsframgångar.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

Så lyder ett av det senaste inkomna mailet i en lång rad av 
användarerkännande. Ingen marknadsföring överträffar berät-
telser som denna. När vi nu har över 62 000 Hövdingar ute i tra-
fiken blir liknande historier mer och mer förekommande och 
det är den kortaste vägen från tanke till köp hos våra framtida 
kunder.

Världen behöver Hövding.

Att cykling tillhör framtiden har inte und-
gått någon. Inte bara här hemma utan 
globalt. Städer runtom i världen byggs 
om för att i högre grad tillgodose den 
starkt ökande massan av vardagscyklister. 
Tyvärr hinner inte infrastruktur med och 
för att känna sig trygg i den hektiska stor-
stadstrafiken behövs skydd.

Det finns en del att välja på men ingen skyddar huvudet så 
förträffligt som Hövding, eller som en rapport från Stanford 
University uttrycker det; Hövding skyddar upp till 8 gånger 
bättre än en traditionell hjälm. Dessutom, enligt genomförd 
marknadsundersökning, cyklar 2 av 10 Hövding användare mer 
än de gjorde innan de bar Hövding. Så för varje ny användare 
av Hövding ersätts 20 procent av andra transportmedel med 
cykel. 

Tänk på det nästa gång du ser en Hövding på stan. Produk-
ten uppmuntrar fler att använda cykeln samt cykla mer. Vi räd-
dar inte bara liv kortsiktigt. Hövding bidrar också till en hållbar 
värld. Därför behöver världen Hövding.

Genombrott regionalt

Vi har hittat det kommersiella framgångsreceptet. Vi ser det 
regionalt i en handfull städer. Stockholm är ett sådant exem-
pel. Utöver webbförsäljning, presenteras och säljs Hövding 
idag i 46 butiker i Stockholm. Nyckeln har varit att synas och 
säljas i kompletterande kanaler. Specialiserade cykelbutiker 
som Sportson kompletteras av breda sportkedjor som Inter-
sport/Team Sportia. Vi finns där kunden finns, även utanför 
cykelhjälmens traditionella element. Hövding är idag en stor-
säljare för livstilbutiker som Designtorget och Naturkompa-
niet. Att sen, både försäljningsmässigt men också positione-
ringsmässigt, ha en stark position på NK visar att Hövding kan 
vara bred och samtidigt premium. 

Drivandet av trafik till dessa 46 butiker har skett via effektiv 
digital marknadsföring och styrkan i ”word of mouth”. Vi har 
valt att inte expandera antalet butiker i Stockholm det senaste 
året, men trots detta har vår omsättning nära fördubblats till 
strax under 4 000 enheter det första halvåret 2017. Ju fler Höv-
dingar som cyklar på gatan desto mer mottagliga blir våra fram-
tida kunder. Därför tror jag på fortsatt stark tillväxt även i de 
regionala marknader där Hövding redan är framträdande.

”...Hövding  
skyddar upp till 
8 gånger bättre 
än en traditionell 
hjälm.”
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SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Villkor För varje aktie i Hövding får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter 
ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Hövding. 

Teckningskurs 10 SEK

Erbjudandets storlek 37,1 MSEK

Teckningsperiod 27 september - 10 oktober 2017

Handel med teckningsrätter 27 september - 6 oktober 2017

Handel med BTA 27 september 2017 tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Sista dagen med rätt att delta i emissionen 25 september 2017

Tecknings- och garantiåtaganden Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och teckningsavsikter befintliga 
aktieägare om totalt 20,7 MSEK. Därutöver har befintliga aktieägare åtagit 
sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 16,4 MSEK i företräde-
semissionen via garantiåtaganden. För dessa åtaganden utgår ersättning om 
4%. Sammantaget omfattas emissionen därmed till 100%, motsvarande ca 
37,1 MSEK, av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden.

Anmälan Teckningssedel finns att ladda ned på  Hövdings (hovding.se) och Avanzas 
(avanza.se) respektive hemsidor. 

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 revolutio-
nerande skydd för cyklister med överlägset skydd, och dels en 
attraktiv samt praktisk modeaccessoar. Hövding adresserar en 
marknad på uppskattningsvis 150 miljoner cyklister enbart i 
Europa, där cirka 80 procent idag inte använder sig av traditio-
nella cykelhjälmar.

Hövding har efter flertalet oberoende tester bevisats ge en 
överlägsen skyddsprestanda jämfört med traditionella hjälmar. 
Senast under 2016 uppmärksammades Hövding i en artikel 
publicerad av forskare vid Stanford University som undersökte 
hur en optimal cykelhjälm skulle vara utformad. Hövding lyfts 
fram som ”så gott som ideal” och bevisas skydda upp till 8 ggr 
bättre än traditionella hjälmar. 1

Totalt finns det nu drygt 62 000 Hövdingar på marknaden 
som skyddar cyklister runt om i världen. I Sverige och Dan-
mark, de marknader där Hövding har funnits längst, är efterfrå-
gan fortsatt starkast. Styrelsen och ledningen ser ännu ingen 
mättnad på dessa marknader utan avser att utöka marknads-
förings- och försäljningsinsatser ytterligare för att tillvarata 
den efterfrågan som finns för Bolagets produkter. Hövding 
har under senaste 12 månaderna utökat sin butiksexponering 
i såväl fristående cykelbutiker som riksomfattande sportked-
jor och finns nu i totalt 363 butiker i Sverige och Danmark. En 
fortsatt butiksexpansion i dessa länder förväntas kommande 
år. I övriga länder avser Hövding att avsätta mer resurser på PR 
och produktkännedomstärkande marknadsföring för stödja 
Hövdings distributörers försäljning av produkten.

1 Annals of Biomedical Engineering, “Modeling and optimization of airbag 
helmets for preventing head injuries” (2016)

Transaktionen

Sedan Hövding 2.0 lanserades våren 2015 har antalet sålda 
Hövdingar i genomsnitt ökat med över 110% årligen. Genom 
företrädesemissionen skapas möjligheter för att fortsätta 
den starka tillväxttakten. Målsättningen är fortsatt att nå en 
omsättning överstigande 250 MSEK år 2020, med en rörelse-
marginal på 20 procent, genom att fortsätta att i genomsnitt 
dubbla försäljningen årligen de kommande åren.

Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är 
tillräckligt för att bedriva verksamhet under den kommande 
tolvmånadersperioden. De nya aktierna tecknas med före-
trädesrätt av Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till 
det antal aktier de förut äger. Vid fullteckning tillförs Bolaget 
37,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om 2,5 MSEK.  
Styrelsen anser att emissionen är tillräcklig för att trygga verk-
samheten under minst 12 månader. 

Nedan redogörs emissionslikvidens användande i prioriterad 
ordning. 

• 54% för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital;

• 32% för försäljningsinsatser och marknadsbearbetning och; 

• 14% för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter.

Skulle Företrädesemissionen inte kunna genomföras eller 
tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte 
utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kan Bolaget 
överväga ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna 
utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller annat till-
skott från Bolagets ägare. Om Bolaget misslyckas med att 
erhålla sådan finansiering kan Hövding komma att tvingas 
avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.
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Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer 
”Hövding”, en airbag för cyklister. Hövding säljs idag i närmare  
1 000 butiker i 16 länder samt genom hovding.com. Organisa-
tionen bestod per 2017-06-30 av 32 anställda. 

PRODUKTEN

Utvecklingen av Hövding har föregåtts av ett intensivt forsk-
ningsarbete som pågått sedan 2005. Under åren har företaget 
upparbetat en unik expertis inom airbaghjälmteknologi. Tusen-
tals cykelolyckor har iscensatts och jämförts med hundratals  
timmar av normal cykling med Hövding.

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 skyddar stora delar av huvu-
det, men lämnar samtidigt synfältet fritt. Påslagen registrerar 
Hövding cyklistens rörelser 200 gånger per sekund och vid en 
olycka detekteras cyklistens onormala rörelse och airbagen 
blåser upp. Med normal cykling menas, utöver själva cyklingen, 
alla typer av situationer och rörelser som normalt sker i sam-
band med cykling, t.ex. att gå i trappor, plocka upp nycklar från 
marken etc.

Hövding kontrollerar tillverkningskedjan och har kontrak-
terad relation till de viktigaste underleverantörerna. Nihon 
Plast, Hövdings produktionspartner, tillverkar och kvalitets-
säkrar varje enskild produkt innan den skeppas till Europa.

Tredjepartstester

Det finns två huvudsakliga skademekanismer för huvudska-
dor; raka och sneda islag. Skydd mot dessa testas genom mät-
ning av stötupptagningsförmågan samt rotationsacceleration 
och rotationshastighet. Vid test av cykelhjälmar testas primärt 
stötupptagningsförmåga vid raka islag. Stötupptagningsför-
mågan mäts företrädesvis i accelerationskraft (g-kraft) och 
HIC-värde (Head Injury Criteria) som även innefattar tiden 
man är utsatt för accelerationskraften.

Folksam
Under 2012 genomförde Folksam ett test av 13 cykelhjälmar 
på den svenska marknaden. Hövding uppvisade mer än tre 
gånger bättre stötupptagningsförmåga än övriga cykelhjälmar 
i urvalet. Analysen av skadekonsekvenserna (HIC-och AIS-vär-
det) visar att med en traditionell cykelhjälm, i samma typ av 
olycka, är sannolikheten för svår huvudskada ungefär 90 pro-
cent och risken för dödlig skada hela 30 procent. Genom att 
använda en airbagcykelhjälm från Hövding vid samma olycka 
är risken för svår huvudskada endast 2 procent och risken för 
dödlig skada nästintill obefintlig. 1

I maj 2015 genomförde Folksam ytterligare ett test där tidi-
gare resultatet bekräftades. Utöver stötupptagningsförmågan, 
uppmättes även hjälmarnas förmåga att skydda mot rotations-
våld. Folksam konkluderade, återigen, att Hövding fick bäst 
testresultat.2

Stanford
Hösten 2016 publicerade forskare från Stanford University en 
studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Annals 
of Biomedical Engineering. Forskningen syftar till att skapa 
förståelse för hur man kan förebygga och skydda mot hjärn-
skakningar samt hjärnskador. Studierna har varit fokuserade på 
cykelhjälmar och visat på att många cykelhjälmar har begränsat 
skydd när det gäller att minska risken för hjärnskador. Det slut-
liga målet med forskningen är att få fram kunskap om hur en 
hjärnskakningssäker hjälm kan utformas på ett optimalt sätt. 
Ett resultat de kommit fram till i den studie de presenterar är 
att Hövding har ett material och utformning som har enastå-
ende förmåga att skydda och därmed förhindra hjärnskakning 
och hjärnskador. Deras tester visar att Hövdings airbag skyddar 
upp till åtta gånger bättre mot hjärnskakning jämfört med tra-
ditionella hjälmar.

1 Folksam, 2012, Nytt test visar: Stora brister bland de populäraste cykelhjälmarna

2 Folksam, 2015, Fem klara vinnare i Folksams test av cykelhjälmar

Hövding

Testresultat från Folksams test 2012 av CE-märkta cykelhjälmar
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SENSORER
Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 
200 gånger per sekund. Vid en olycka detekteras 
cyklistens onormala rörelse och airbagen blåser upp.

BÄTTRE STÖTUPPTAGNING
Airbagteknologin skyddar huvudet mer 
effektivt. Jämfört med vanliga cykelhjälmar 
erbjuder Hövding världens i särklass bästa stöt
upptagningsförmåga.

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

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.

ON/OFF
Hövding slås på med hjälp av en on/offknapp 
på dragkedjans kläpp. En ljud och ljussignal 
bekräftar att Hövding är påslagen.

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

Rotationsvåldets påverkan på hjärnan

BÄST  
I TEST!
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Försäljningen av cykelhjälmar ingår i underkategorin ”Cykel-
relaterade produkter (exkl. cyklar, skor och kläder)” vilken 
uppgick till 10,3 miljarder EUR under 2014, motsvarande 3,6 
procent av den globala marknaden för ”Cyklar och cykelrela-
terade produkter”. Utöver cykelhjälmar ingår även reparations-
tjänster, uthyrning, komponenter, barnstolar, lås, pumpar samt 
lampor.1 Styrelsens bedömning är att den globala försäljningen 
av cykelhjälmar uppgår till cirka 25 miljoner enheter varje år. 

Trender och drivkrafter

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

Ökad hjälmanvändning
På den svenska marknaden har andelen vuxna vardagscyklister 
som använder hjälm ökat med 106 procent, från 16 till 33 pro-
cent, under åren 2005 - 2015. I Stockholm beräknas upp till 70 
procent av vuxna vardagscyklister vara hjälmbärande. Trenden 
mot ett ökat hjälmanvändande kan ses över flera marknader 
Europa. 2

Ökad olycksrisk för cyklister och gångtrafikanter
Global data från WHO visar att 27 procent av de totalt 1,2 mil-
joner personer som dog i trafiken 2010 var oskyddade gångtra-
fikanter och cyklister. I Europa isolerat uppgår andelen till 28 
procent.3 Antalet cyklister och gångtrafikanter som omkom-
mer i trafiken har ökat med mer än 60 procent från 1990 till 
2010.4 

Ökad försäljning av elcyklar
Etableringen av elcykeln är en bidragande faktor till att cykeln 
blir allt viktigare som transportmedel. Under 2014 såldes 31,7 
miljoner elcyklar globalt, betydande majoritet av försäljning 

1 NPD Group (2014) - via bike-eu.com

2 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,  Cykelhjälmsanvändning i 
Sverige 1988–2015 (2016)

3 WHO, Road Safety Status Report (2013)

4 WHO, Global Burden of Disease Project (2012) 
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Utveckling hjälmanvändning Sverige, 2005 - 2015

Hjälmanvändningen för vuxna längs 
cykelstråk samt till och från arbete har 
konsekvent ökat år för år. År 2020 är 
målsättningen att hjälmanvändningen 
ska uppgå till 70 procent.

Källa: VTI, Statens väg- och transportfor-
skningsinstitut,  Cykelhjälmsanvändning 
i Sverige 1988–2015 (2016)

Vuxna 16+, allmänna cykelstråk

Vuxna 16+, arbetsplats

Marknad

skedde i Kina. Denna siffra förväntas öka till 40,3 miljoner till 
2023. Kina står idag för cirka 90 procent av världsmarknaden 
med uppskattningsvis 170 miljoner elcyklar i landet. 

Den europeiska marknaden för elcyklar är betydligt mindre, 
men förväntas ha en betydligt högre tillväxttakt. I Västeuropa 
såldes cirka 1,2 miljoner elcyklar under 2015 vilket förväntas 
växa till cirka 3,3 miljoner år 2023.5

Politiska initiativ för ökad cyklism och hjälmanvändande
Värdet av cyklism uppskattas uppgå till över 200 miljarder EUR 
årligen bara inom EU. Kalkylen bygger på att 34 miljoner EU-
medborgare använder cykeln som primärt transportmedel. 
Drygt 110 miljarder EUR är hänförliga till positiva hälsoeffekter.6

Samhällsekonomiska incitament tillsammans behovet av 
yteffektiva och gröna alternativ har lett till diverse politiska 
initiativ för att uppmuntra cykeln som transportmedel i stä-
derna. Till exempel uppgick det totala antalet städer som 
erbjuder cykeluthyrningsprogram 2014, så kallade ”Bike-sha-
ring-systems”, till 712 städer och antalet cyklar i systemet upp-
gick till mer än 800 000 cyklar.7 

Konkurrenter

Marknaden för traditionella cykelhjälmar kännetecknas av 
relativt låga inträdesbarriärer och hög konkurrens. Det finns 
flera dussintals tillverkare, allt från små regionala nisch-varu-
märken till stora tillverkare av cykel/sportartiklar och annan 
skyddsutrustning. Förutom de traditionella varumärkena inom 
cykelsport samt BRG Sport (Bell / Giro) i USA, är många av de 
större aktörerna på marknaden tillverkare av skyddsutrustning 
inom sport och friluftsliv i allmänhet. De tillverkar och säljer 
produkter för både cyklister och utövare av andra utomhus-
aktiviteter.

5 Navigant Reasearch, Electric Bicycle (2014)

6 ECF, Bigger than Denmark: Economic benefits of cycling in the EU-27 
(2013)

7 Mineta Transportation Institure, Public Bikesharing in North America 
During a Period of Rapid Expansion: Understanding Business Models, Industry 
Trends and User Impacts (2014)
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Hövding såldes inledningsvis i begränsat omfång med fokus på 
design- och moderelaterade återförsäljare såsom Designtorget 
med flera utöver webbutiken på hovding.com. Idag drivs den 
fysiska försäljningen till cirka 90 procent genom cykelorien-
terade butiker. Med sportkedjor som Intersport och Team 
Sportia, har Hövding upprättat ramavtal. Dessa komplette-
ras vidare av designorienterade butiker samt Hövdings egen 
webbutik. Sedan maj 2016 sker all Hövdings kundlogistik via 
ett tredjepartslager i Borås.

Totalt har 62 000 Hövdingar har sålts sedan lansering under 
räkenskapsår 2011/2012. Sedan Hövding 2.0 lanserades våren 
2015 har antalet sålda Hövdingar i genomsnitt ökat med över 
110% årligen. Försäljningen på den svenska och danska mark-
naden är fortsatt stark och tillsammans står de för 65 procent 
av den totala volymen följt av Tyskland med 27 procent.

Följande försäljningsmodeller används med olika grad av 
konsumentrelation.

Försäljning via distributörer
Fysisk försäljning utanför Sverige, Danmark och England 
genomförs via distributörer. Nationella distributörer med en 
etablerad position i respektive marknad ansvarar för lagerhåll-
ning, försäljning och marknadsföring för sitt kontrakterade 
land. Hövding har idag 10 distributörspartners internationellt. 
All återförsäljarservice och slutkundrelation hanterar respek-
tive distributör.

Webbförsäljning
Via hemsidan hövding.com/se/de sköts onlineförsäljningen till 
samtliga europeiska länder. Med undantag för Tyskland, där 
Hövdings distributör även sköter webbförsäljningen, köps pro-
dukten direkt av konsument från Hövding och skeppas inom 
1-2 arbetsdagar till kunden från Hövdings tredjepartslager. All 
slutkundrelation hanteras via Hövdings kundservice i Malmö.

Försäljning via återförsäljare
På marknaderna i Sverige, Danmark och England hanterar 
 Hövding all kontakt med butikerna. Med en försäljningschef 
och 4 resande säljare samt kundservice uppsöker, säljer och 
supporterar de löpande de nästan 400 butikerna.

Övrigt
En fjärde kanal, B2B, är under uppbyggnad som adresserar 
det ökande intresset från företag att köpa Hövding till sina 
anställda och till sina kunder.

Historisk försäljningsutveckling

I kartan nedan visas Hövdings historiska försäljningsutveckling 
uppdelat mellan egenopererade marknader och marknader där 
försäljning sker via nationella distributörer.

Försäljning

Antalet sålda Hövdingar - Försäljningsutveckling via återförsäljare respektive via distributör

Avser perioden januari - juni (H1) för räkenskapsåret

Avser perioden juli - december (H2) för räkenskapsåret
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Resultaträkning

1 jan 2017 -
30 jun 2017

1 jan 2016 -
30 jun 2016

1 sep 2015 -
31 dec 2016

1 sep 2014 -
31 aug 2015

(belopp i KSEK) (6 månader) (6 månader) (16 månader) (12 månader)

Nettoomsättning 20 466 11 601 44 415 13 856

Övriga rörelseintäkter 5 674 2 893 9 470 5 349

Summa rörelsens intäkter 26 140 14 494 53 885 19 205

Råvaror och förnödenheter -15 816 -12 490 -45 171 -12 833

Personalkostnader -13 405 -10 509 -27 760 -20 617

Övriga rörelsekostnader -14 985 -9 090 -27 536 -16 738

Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -4 598 -4 617 -12 218 -6 711

Summa rörelsens kostnader -48 804 -36 706 -112 685 -56 899

Rörelseresultat -22 664 -22 212 -58 800 -37 694

Räntenetto 3 121 181 -369

Resultat före skatt -22 661 -22 091 -58 619 -38 063

Skatt på periodens resultat - - - -

Periodens resultat -22 661 -22 091 -58 619 -38 063

Balansräkning

(belopp i KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2015-08-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 345 16 001 11 683 23 051

Finansiella anläggningstillgångar 52 52 52 52

Materiella anläggningstillgångar 1 048 996 930 646

Summa anläggningstillgångar 8 445 17 049 12 665 23 749

Omsättningstillgångar 29 379 17 067 20 559 11 903

Kassa och Bank 5 030 50 723 34 082 35 011

Summa Tillgångar 42 854 84 839 67 306 70 663

Eget kapital och Skulder

Eget kapital 17 357 63 040 40 018 60 036

Avsättningar 10 171 4 310 10 727 943

Kortfristiga skulder 15 326 17 489 16 561 9 684

Summa Eget kapital och Skulder 42 854 84 839 67 306 70 663

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

För räkenskapsperioden 1 januari - 30 juni 2017 uppgick netto-
omsättningen till 20 466 (11 601) KSEK. Antalet sålda hjälmar 
ökade till 14 790 (8 471) stycken och såldes till 29% (42%) via 
distributörer, 65% (51%) via återförsäljare och 6% (7%) på web-
shopen. Ökningen i övriga rörelseintäkter är hänförlig till det 
delvis bidragsfinansierade utvecklingsprojektet H2020. 

Kostnaderna för handelsvaror uppgick till -15 816 (-12 490) 
KSEK. Bruttomarginalen uppgick till 23% (-8%). Förbättringen 
av bruttomarginalen är framförallt hänförlig till lägre förvän-
tade reklamationer samt lägre produktionskostnader. Övriga 
externa kostnader uppgick till -14 629 (-8 591) KSEK och består 
huvudsakligen av kostnader för teknikkonsulter relaterade till 
utvecklingsprojekt. Därutöver marknads- och försäljnings- 

kostnader, leasingavgifter samt ersättning till revisorer. Höv-
dings personalkostnader uppgick under det första halvåret 
2017 till -13 405 (-10 509) KSEK. De ökade personalkostnaderna 
är hänförliga till att medelantalet anställda mellan perioderna 
ökade från 28 till 32 stycken. Rörelseresultatet uppgick till -22 
664 (-22 212) KSEK och har under perioden belastats med av- 
och nedskrivningar av immateriella tillgångar om -4 439 (-4 428) 
KSEK samt av materiella tillgångar om -159 (-189) KSEK.

Anna Brandt påbörjade rollen som CFO hos Hövding den 
4 september 2017. Därutöver har inga väsentliga förändringar 
skett i emittentens finansiella situation och rörelseresultat 
sedan den 30 juni 2017.

Finansiell information
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