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Omvända förvärv och
prospekt i praktiken



Agenda 

• Del 1: Omvända förvärv i praktiken
– Presentation 

– Omvända förvärv i TGA

– Frågor

• Del 2: Proforma i prospekt i praktiken 
– Presentation

– Proformering i TGA 

– Frågor
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OMVÄNDA FÖRVÄRV I PRAKTIKEN 

Del 1
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Varför omvända förvärv?  

Motiv

• 1. En börskandidat som önskar ta en genväg till 
börsen genom att ta över ett noterat bolags plats

• 2. En noterad SPAC (Special Purpuse Acquisition
Company) som kan övertyga en stor koncern att 
gå till börsen via deras SPAC

• 3. Att göra ett omvänt förvärv för att slippa betala 
med kontanter utan plan på notering

Kommentarer

• Det finns krav för godkännande av 
marknadsplatsen

• Tillgång till kapitalmarknaden snabbare

• Positivt för emitterande bolags aktieägare

• Negativt med redovisningstekniska effekter som 
kan vara svåra att förstå 
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Vad är ett omvänt förvärv?
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”Ett bolag köper ett annat bolag 
men det förvärvade bolagets 

ägare får kontrollen över 
köparen”

IFRS 3: ”Legala förvärvaren” 
benämner vi ”Emitterande  

bolaget” . 
”Legala förvärvade företaget” 
benämner vi” Omvändande 

förvärvaren”.

Ingen ersättning utgår. Det görs 
en apportemission och 

utbytesförhållandet gör att ett 
övertagande sker. 



Civilrättsligt före förvärvet
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OMVÄNDA FÖRVÄRVAREN
BÖRSKANDIDATEN: ”Y”
Aktieägare: 100%

Verkligt värde: 1 900

Eget Kapital: 1 000

BÖRSBOLAG: ”X”
Aktieägare: 100%

Verkligt värde: 100 fördelat på 100 aktier

Eget Kapital: 100

Börsbolag ”X” betalar 1 900 (verkligt värde)

För aktierna i Börskandidaten ”Y”



Civilrättsligt efter förvärvet
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OMVÄNDA FÖRVÄRVAREN
BÖRSKANDIDATEN: ”Y”

Börskandidat ”Y”:s gamla aktieägares andel i 
Börsbolaget ”X” efter förvärvet

 Värdet på Börskandidat ”Y” är 1 900 kr 

 Antalet nya aktier som emitteras av 
Börsbolaget X” uppgår till 1 900 

 Värdet på emitterade aktier 1 900 kr

 Värdet av Börsbolaget ”X”  100 kr, utgör 5 
% av den sammanslagna enheten. 

 Ägarfördelning efter emission 5 % gamla 
ägare 95 % nya ägare. Värdet för nya 
enheten uppgår till 2 000 kr

Eget kap i Börsbolaget ”X” efter förvärvet. 

 IB 100

 Apportemission 1 900

 UB 2 000

BÖRSBOLAG: ”X”



Koncernredovisningen 

Börskandidaten ”Y” är större och anses från 
redovisningsperspektiv ”ta över” Börsbolaget ”X” 
(som då är litet)

Varför? 

i) Koncernen är ett och samma bolag ur 
redovisningsperspektiv

ii) Det blir ingen ny koncern pga att ägarbilden i 
Börskandidat ”Y”-koncernen inte ändras efter 
förvärvet (reglerna om bestämmande inflytande 
etc) 

iii) Förhindrar att blåsa upp tillgångsmassa i en 
koncern

Y

X



Arbetsprocess vid omvänt förvärv

Process-steg

• 1. Aktier och andel aktier 
– Antal utestående aktier: 1852 

– Emitteras till ägare i Omvända förvärvaren: 1352

– Omvända förvärvarens ägare: 73%

– Emitterande bolagets ägare: 27%

• 2. Verkligt värde 
– Värde på Omvända förvärvaren:  115

– Värde på Emitterande bolag: 43

– Värde sammanslaget: 158

• 3. Förvärvsanalys 
– Värde på Emitterande bolag: 43

– Eget kapital i Emitterande bolag: -1

– Goodwill: 42 

• 4. Justering apportemission i emitterande 
bolag

– Minus värde aktier i DB: -115

– Plus värde på Emitterande bolag: +43

– Värde som ska elimineras i eget kapital: -73

• 5. Bokföringsorder koncerneliminering
– Aktier i DB: -115

– Tillskjutet kapital: 73

– Övrigt eget kapital: -1 

– Goodwill: 42

• 6. Eget kapital-räkningen i koncernen
– Nyemission: 115

– Justering apportemission: -73

– = Nyemission omvänt förvärv: 43
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TGA-anpassning för omvänt förvärv

Struktur på all data i TGA:

• Matriser med data i kolumner
– CompanyAccount (Bolagskonton)

– GroupAccount (Koncernkonton balansräkningen)

– TypeOfChange (Koncernkonton resultaträkningen 
och förändringstyper)

– Voucher (Verifikat) 

– Counterparty (Motpart) 

– Dimensions (Fem fria Dimensioner)

– Opening Balance (Ingående balans) 

– Monthly values (Månadsbelopp) 

Matrisregistret kompletterat:
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Anpassning vid omvända förvärv

• PPA för förvärvat dotterföretag elimineras en nivå 
upp med moderbolaget

• PPAREV för förvärvat moderbolag elimineras på 
samma nivå som moderföretaget



Frågor: Omvända förvärv i praktiken  

• 1. Hur får jag fram verkligt värde på ett bolag om det är onoterat? 

• 2. Finns det några risker för mig som styrelseledamot vid ett omvänt förvärv? 

• 3. Får man någon negativ publicitet längre för ett omvänt förvärv? 
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PROFORMA I PROSPEKT I PRAKTIKEN

Del 2



Varför prospekt?
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En koncern till noterad miljö där 
man emitterar nya aktier kräver 

prospekt 

Detaljerade regler finns för hur 
enheter ser ut tillsammans
Vanligt att det skett förvärv, 

omstruktureringar eller 
avyttringar – för att nå en kritisk 

massa.

En årsredovisning ger inte en 
tillräckligt god bild hur 

koncernen kommer att prestera



Vad är en proforma?

Proformering i ett prospekt

• Resultaträkningen presenteras för sig, inklusive  
proformajusteringar före förvärv 

• Balansräkningen presenteras för sig

• Uppgiften är att visa 
– 1: Hur skulle resultaträkningen sett ut om bolagen varit 

inkluderade hela jämförelseperioden

– 2: Hur skulle finansiell ställning vara vid periodens slut om 
förvärv som skett efter balansdagen inkluderats

Proformering i en management-rapport

• Resultat-, balansräkning och kassaflöde presenteras 
med justeringar för jämförelsestörande poster

• Inga förvärvsrelaterade justeringar i proformaperioden

• Analys i resultaträkningen ned till EBITA (före effekter 
från avskrivningar övervärden)

• Vanligt att läsa in ett år bakåt i tiden och arbeta fram 
avstämda kassaflödesanalyser

14



Prospektförordningen EU 2019/980: Bilaga 20 

Punkt i förordningen

• 1.1 a) Inledning avseende proformaredovisningen med: 
– i) syfte, ii) period, iii) påminna att endast ”illustrerande 

syfte”, iv) illustrerar som om transaktioner skett på tidigare 
datum och kan skilja sig från faktisk ställning och resultat

• B) RR och BR som anger i kolumnformat: 
– i) historisk information, ii) justeringar av 

redovisningsprinciper, iii) proformajusteringar, iv) summa

• C) Noter: 
– i) källor för ojusterad information och om reviderat eller ej, 

ii) grunden till proformaredovisningen, iii) källan och 
motivet till varje justering, iv) huruvida justeringen har 
kontinuerlig påverkan

• D) Förvärv: 
– Finansiell information om företag som förvärvats ska ingå 

Kommentarer

• Ofta svårigheter – många förvärv

• Carve-outs ofta svårt att få in på bra sätt

• Ofta diskussion om vilka justeringar ska vara med

• Diskussioner om planerade händelser

• Skillnader i redovisningsregler K2=>K3 eller till IFRS 
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Storskogens prospekt 
(Ej använt systemstöd från Tiego)

Exempel

• Inledning: 
– ”beskriva en hypotetisk situation och har enbart upprättatts

för illustrativa syften”

• Grunder för proformaredovisning: RR & BR
– 2020: Reviderad ÅR
– 2021: Översiktligt granskad 6 mån rapport 

• Redovisningsprinciper: 
– IFRS 

• Justeringar
– Successiv vinstavräkning, Leasingavtal, goodwillavskrivningar, 

förmånsbestämda pensioner, konsultavtal, avskrivning 
övervärden, räntekostnader förvärvskrediter, 
transaktionskostnader

• RR och BR
– Sex sidor proformaredovisning med information om respektive 

förvärv: Funktions RR, GAAP- och förvärvsjusteringar 

Kommentarer 

• Väldigt mycket mer detaljer än i en årsredovisning

• Föremål för externa intressenter som får ett djup i 
informationen

• Kan vara en mycket arbetsintensiv process
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Prospektet var troligen en av 
de mest komplexa 

proformeringarna som 
någonsin presenterats i 
prospektform i Sverige. 



Proformering i TGA

Arbetsflöde  

• 1. Import av huvudbokstransaktioner
– Flera år bakåt och TGA med funktionalitet för brutna år. 

Alltid IB och månadssaldon. 

• 2. Mappning till koncernens begrepp (konto & dim)

• 3. Alla saldon Typ B eller A
– B: Before- eller A: After Acquisition

• 4. Vyer: Proforma & Legalt 

• 5. Management proforma
– Version: AC Actual

– Vy: Proforma

– Matriser: Sedvanliga TB+PPA mfl

• 6. Prospekt-proforma 
– Version: PR Prospekt

– Vy: Proforma 

– Matriser: 
• A) Balansräkningen: Sedvanliga & PROF

• B) Resultaträkningen: Sedvanliga & PROFBEF

Matrisregistret kompletterat för prospekt-proforma
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Frågor: Proforma i prospekt i praktiken

• 1. Måste det alltid finnas en proforma i ett prospekt? 

• 2. Varför finns det inte krav på att göra proforma som i prospekt i årsredovisningen? 
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• Mattias Elfgren, Tiego AB, mattias.elfgren@tiego.se

• Tobias Stråhle, PWC, tobias.straahle@pwc.com
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Tack för att ni har lyssnat


