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Ovzon i korthet

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mo-
bilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer 
och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar eller från personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon 

har sitt huvudkontor i Solna, Sverige med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA.

2006

•  Det som ska komma att 
bli Ovzon grundas, som 
OverHorizon (Cyprus) 
Plc. i Nicosia, Cypern.

2009

•  Första frekvenslicensen  
59,7° E på Cypern erhålls.

•  Första satellitdesign 
utförs.

2010

•  Leverans av de första  
terminalerna till kund.

•  Ansökan om de första 
patenten skickas in.

2013

• Terminalen T5 utvecklas.
2014

•  Första fasen av Ovzons 
mobila serviceerbjudande 
lanseras.

VISION

Att revolutionera mobilt bredband via satellit genom att erbjuda 
global täckning av högsta datahastighet genom de minsta ter-
minalerna. 

AFFÄRSIDÉ

Koncernen tillhandahåller mobila bredbandstjänster via satellit i 
områden utan fungerande infrastruktur.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets finansiella mål är att växa med stabil lönsamhet och posi-
tiva operationella kassaflöden samt att finansiera en egen framtida 
satellit genom en kombination av eget kapital och lån.

TIDSLINJE
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5 LEASADE  
SATELLITER

4 KUNDSEGMENT
FÖRSVAR
NGO:ER
MEDIA
ÖVRIGA

3 KONTOR
STOCKHOLM, SWE

BETHESDA, US
TAMPA, US

2 NYCKELTRENDER
ÖKAT BANDBREDDS-

OCH  
MOBILITETSKRAV

12 ÅRS 
VERKSAMHET

GRUNDADES 2006
UTVECKLING –2014
LANSERING 2014–

2015

•  Andra fasen av  
serviceerbjudandet  
påbörjas.

2017

•  Utvecklingen av OBP 
”On-Board-Processor” 
startar. 

2018

•  Version tre av satellitdesign (nuvarande) utförs.
•  Ovzon MBU ”Mobile Broadband Unit” utvecklas.
•  Ovzon noteras på Nasdaq First North Premier.
•  Ingår avtal med SpaceX för uppskjutning av egen satellit.
•  Ingår avtal med SSL för tillverkning av egen satellit.

2014 2015 2016 2017 2018

52

112

209 201 208

FÖRSÄLJNING, MSEK

5

2019

•  Nyemission som 
tillför Ovzon cirka  
MSEK 750.
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Ovzon 2018

Året 2018 var ett av de viktigaste och mest händelserika i Ovzons historia. Det var året då bolaget noterades  
på Nasdaq First North Premier och tog betydelsefulla steg mot att uppfylla det långsiktiga målet om  

uppskjutningen av en egen satellit.

I maj genomfördes en notering av Ovzons aktier på Nasdaq First 
North Premier till en kurs om SEK 70 och en total värdering om 
MSEK 588. I samband med noteringen tillträdde en ny styrelse 
i bolaget och organisationen stärktes med nya nyckelpersoner. I 
juni utnyttjades en övertilldelningsoption i erbjudandet och bolaget 
tillfördes ytterligare kapital. 

Under hösten säkrade Ovzon förnyade kontrakt med det 
amerikanska försvaret via Intelsat General Corporation. Bo-
laget fick också en mindre order från en brittisk kund, vilket 

innebar en viktig inbrytning på den europeiska marknaden.  
I oktober tecknades avtal med SpaceX för Ovzons första satellit- 
uppskjutning, som sker tidigast under våren 2021. Detta följdes 
under december upp av ett tillverkningskontrakt med SSL, en 
ledande tillverkare av innovativa satellit- och rymdsystemlösningar. 
I december godkände en extra bolagsstämma styrelsens förslag 
om en fullt ut garanterad företrädesemisson på MSEK 750 som 
slutfördes i januari 2019. Likviden från företrädesemissonen ska 
användas till att finansiera bolagets första egna satellit – Ovzon-3. 

T S E K  2 0 1 8  2 0 1 7

N E T T O O M S Ä T T N I N G  2 0 7  8 8 3  2 0 1  0 5 0

R Ö R E L S E R E S U LTAT  - 1 7  5 3 6  2 4  0 2 5

J U S T E R AT  R Ö R E L S E R E S U LTAT *  8  5 2 4  4 1  0 7 2

R Ö R E L S E M A R G I N A L ,  %  n e g  1 2

J U S T E R A D  R Ö R E L S E M A R G I N A L ,  % *  4  2 0

R E S U LTAT  E F T E R  S K AT T  - 2 5  6 4 0  6  1 0 0

R E S U LTAT  P E R  A K T I E  - 3 , 6 3  1 , 2 2

NYCKELTAL

*Exklusive jämförelsestörande poster
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18•  Ovzon fortsatte under det 
första kvartalet arbetet med 
att förbereda bolaget för en 
notering på Nasdaq First 
North Premier. 

•  Avtal tecknades under kvarta-
let gällande flytt av en satellit 
till en av koncernens banpo-
sitioner (59,7°E) för att stärka 
skyddet av densamma. 

•  Den 18 maj genomfördes en 
notering av bolagets aktier på 
Nasdaq First North Premier. 
Genom nyemissionen i sam-
band med noteringen tillfördes 
bolaget netto MSEK 173.

•  Den 11 juni utnyttjades över-
tilldelningsoptionen och en 
riktad nyemission genom-
fördes vilket tillförde bolaget 
ytterligare MSEK 49.

•  I samband med noteringen 
tillträdde en ny styrelse i 
bolaget.

•  Bolaget tecknade kundkon-
trakt om totalt MUSD 18,6 via 
Intelsat General Corporation.

•  Bolaget tecknade avtal med 
SpaceX för uppskjutningen av 
bolagets första satellit.

•  En extra bolagsstämma  
godkände styrelsens förslag 
om en garanterad företrädes- 
emission om högst MSEK 
750.

•  Första order erhölls från  
europeisk myndighet.

•  Ovzon valde SSL som leve-
rantör av satellit till Ovzon-3. 

•  Bolaget tecknade kundkon-
trakt om totalt MUSD 4,2 via 
Intelsat General Corporation.

Q1 Q2 Q3 Q4
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VD har ordet

Året som gick innehöll en framgångsrik notering, en förstärkt organisation, fortsatt innovation samt både genombrotts-
order och förnyade avtal. Vår finansiella situation har också stärkts avsevärt och vi har tagit stora steg i förberedelserna 

för uppskjutningen av vår egna satellit Ovzon-3. 

2018 var utan tvekan det mest händelserika året i Ovzons nu 
12-åriga historia. Den 18 maj noterades bolaget framgångsrikt på 
Nasdaq First North Premier med ett erbjudande som överteck-
nades. Kapitaliseringen i samband med noteringen förbättrade 
vår finansiella ställning avsevärt. Därutöver har noteringen stärkt 
bolaget i en rad avseenden. I samband med att såväl Bure Equity 
AB som Investment AB Öresund kom in som ankarinvesterare 
vid noteringen förstärktes styrelsen med kompetens som bidrar 
till Ovzons framtida tillväxt, organisationsutveckling och finansie-
ring. Vi har också stärkt organisationen med rekryteringar av nya 
nyckelpersoner.

NYA ORDER HAR VALIDERAT VÅRT UNIKA ERBJUDANDE

Vår mobila bredbandstjänst via satellit har också nått flera kom-
mersiella framgångar under året. Vi har på mässor och i en rad 
andra sammanhang framgångsrikt demonstrerat tjänsten samt 
en rad applikationer för ett stort antal länders myndigheter och 
försvarsorganisationer. Det gav oss i slutet av året en order med 
en brittisk kund – vårt första europeiska kontrakt. Vi åtnjuter fortsatt 
stort förtroende inom det amerikanska försvaret, vilket bevisats 
genom ett antal förnyade kontrakt under hösten. Inom innovation 
och utveckling har vi också haft hög aktivitet.

Bland annat visade vi i juni upp en första prototyp av Ovzons ”Mobi-
le Broadband Unit” (MBU) – en egenutvecklad, unik och helt ny typ 
av satellitterminal som avses bäras av en person i rörelse samtidigt 
som den kommunicerar med höga datahastigheter. Ett bevis på att 
våra innovationer ligger i framkant är att Rymdstyrelsen beslutade 
att stödja vår tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om 
cirka MSEK 10 som löper över två år. Finansieringen är avsedd för 
utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst.

VIKTIGA STEG MOT EGEN SATELLIT

Vår långsiktiga vision är tydlig; Ovzon ska revolutionera mobilt 
bredband via satellit genom att erbjuda global täckning av hög-
sta datahastighet genom de minsta terminalerna. Nästa delmål 
på den resan är att få upp en egen satellit (Ovzon-3) i rymden. 
Ovzon-3 kommer bland annat öka tjänstens prestanda avsevärt, 
leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu 
mindre terminaler, utöka täckningsområden och öka mängden 
tillgänglig bandbredd. I oktober tecknade vi avtal med SpaceX för 
uppskjutningen av Ovzon-3. Uppskjutningen är planerad till tidigast 
under våren 2021. Detta följdes under december upp av ett avtal 
med SSL –  leverantör för tillverkningen av en geostationär satellit. 
Satelliten kommer vara utrustad med högpresterande, styrbara 
antenner och kommer inkludera den On-Board-Processor (OBP) 
som utvecklas av Ovzon.
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VIKTIG DEL AV FINANSIERINGEN AVKLARAD

Den totala investeringen för satelliten (Ovzon-3) inklusive tillverk-
ning, uppskjutning, finansiering och försäkring uppskattas till SEK 
1,5 miljarder. Även vad gäller finansieringen har vi tagit ett stort 
kliv. I december aviserade vi beslutet att genomföra en fullt ga-
ranterad företrädesemission om MSEK 750 – en transaktion som 
slutfördes i januari 2019. Resterande del av finansieringen av den 
totala investeringen väntas ske genom befintliga medel samt med 
externa lån. Lånefinansieringen är ett arbete vi kommer fortsätta 
med under 2019. 

STABILA SIFFROR I VÄNTAN PÅ OVZON-3

Våra intäkter under 2018 steg något jämfört med föregående år. 
Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga 
kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet på

satelliter som har tillräcklig prestanda för att göra vår tjänst konkur-
renskraftig. När vi lanserar Ovzon-3 förbättras våra intäktsmöjlig-
heter avsevärt. Vid en optimerad beläggning av satelliten förväntar 
vi oss att Ovzon-3 om några år kan generera årliga intäkter upp till 
MSEK 1 000, med bättre marginaler än nuvarande tjänst.

Sammantaget har vi under helåret 2018 och inledningsvis 2019 
tagit väldigt stora steg mot våra mål. Ovzon har ett starkt team med 
rätt kompetens och erfarenhet för att både leverera på nuvarande 
strategi och revolutionera vår bransch.

Per Wahlberg 
Verkställande direktör

”Ett år  
där många 
milstolpar 
nåddes”
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Så fungerar  
satellitkommunikation

En satellit kretsar kring jorden i en cirkulär eller elliptisk bana – typiskt sett på en höjd mellan 160 och 35 800 kilometer. 
Satellitsändning kräver en fri siktlinje mellan satelliten och en station eller terminal på jorden. Satellitens vy av jorden och 
därmed det område som kan täckas av den varierar med satellitbanans höjd. Det finns tre huvudsakliga höjder på vilka 

kommunikationssatelliter placeras, se bild till höger.

KOMMUNIKATIONEN SKER VIA RADIOFREKVENSER 

Satelliter överför information till mottagare på jorden via radiovågor, 
vilket innebär att kommunikation av hög kvalitet kan göras tillgänglig 
för avlägsna områden i världen utan att det krävs stora investeringar 
i markbaserad utrustning. Radiovågornas frekvens påverkar ett antal 
parametrar som är viktiga inom satellitkommunikation:
•  Frekvensband med högre frekvens har större tillgänglig band-

bredd, vilket i teorin innebär högre datahastigheter och högre 
total kapacitet.

•  Högre frekvens påverkas och dämpas mer av atmosfäriska 
effekter och dåliga väderförhållanden.

•  Ju högre frekvens desto mindre terminalkomponenter. 
De vanligaste frekvensbanden som används av geostationära 
kommunikationssatelliter är följande:
1. Ku- och Ka-bandet (10 – 31 GHz): Banden används bland 
annat för TV -sändning, VSAT- nätverk, maritima och aeronautiska 
tjänster. Ku- bandet är det band som används för Ovzons tjänster. 
2. C-bandet (4 – 6 GHz): Används i allmänhet för TV-sändning, 
data  och röstkommunikation, särskilt i nederbördsrika områden. 
3. L-bandet (1,5 – 1,6 GHz): L- bandet används bland annat för 
satellittelefoni eftersom de fysiska egenskaperna gör det möjligt att 
använda antenner som är tillräckligt små för att få plats i handen-
heter. Det relativt smala spektrumet innebär en kraftig begränsning 
av den totala datahastigheten. 
4. X-bandet: Används främst för militära ändamål.

SATELLITKOMMUNIKATIONSMARKNADENS 
TVÅ HUVUDSEGMENT

Satellitkommunikationsmarknaden består av två huvudsegment, 
vilka använder olika delar av radiospektrumet:
•  Fasta satellittjänster (FSS): Satellittjänst mellan fasta markstatio-

ner och en eller flera satelliter som är dominerande i de högre 
frekvensbanden C, Ku och Ka. Vanliga användningsområden är 
högupplöst video, radio- och TV-sändning, VSAT/affärsnätverk, 
internetstamnät och mobila nätverk.

•  Mobila satellittjänster (MSS): Satellittjänst mellan mobila marksta-
tioner som använder en eller flera satelliter, i geostationära och 
lägre banor (till exempel LEO och MEO). Vanliga användningsom-
råden är högupplöst video, flygtjänster (till exempel samtal under 
flygning), sjöfartstjänster (exempelvis besättningskommunikation), 
samt bärbara tjänster (till exempel satellittelefoni).

8
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GEO
Geostationär bana, 36 000 km över jorden. Omloppsbanan löper 
runt ekvatorn och satelliten rör sig med samma hastighet som jor-
den. En GEO-satellit ser därför ut att ligga stilla i rymden när den 
observeras från jorden. Satellitens vy av jorden, som motsvarar cirka 
1/3 av jorden yta, förblir därför densamma oavsett jordens rotation. 
Av denna anledning används GEO-satelliter i mer än 90 procent av 
all satellittelekommunikation. Ovzons tjänst använder sig idag av 
GEO-satelliter och bolagets egna planerade satellit kommer att ligga 
i geostationär bana. 

LEO
Låg bana, upp till 2 000 km 
över jorden.

MEO
Medelhög bana, 2 000–
36 000 km över jorden.

8
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Verksamheten och tjänsten

Den första fasen av Ovzons erbjudande av mobila bredbandstjänster via satellit lanserades 2014. Nuvarande tjänst har 
uppmätts till cirka 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster med terminaler av liknande storlek och säljs till jämfö-
relsevis väsentligt lägre priser. Erbjudandet har tagits emot väl och Ovzons intäkter har ökat från MSEK 53,3 (2014) till 

MSEK 208 (2018), motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 40 procent.

OVZONS TJÄNSTEUTBUD

Ovzons nuvarande tjänsteutbud tillhandahålls genom leasing av 
kapacitet från befintliga satelliter. Tjänsten säljs som totallösning 
och omfattar terminaler, satellitkapacitet och hubbtjänster, nät-
verkshantering och support. Inom Ovzons nuvarande tjänsteutbud 
finns det två prissättningsmodeller.  

•  Fast pris/bulkkapacitet: stora mängder bandbredd som van-
ligen tillhandahålls under ett års tid. Modellen svarar för cirka 95 
procent av Ovzons nettoomsättning och faktureras månadsvis.

•  Rörligt pris/per minut: tjänsten säljs per minut, i likhet med en 
mobiltelefonitjänst.

Tjänsten är också förberedd för andra prissättningsmodeller, in-
klusive att fakturera användare per överförd gigabyte av data. I 
allmänhet är marginalerna för denna försäljningsmodell högre än 
bulkförsäljningen, men insatserna för att öka användningen är 
också betydligt mer personalkrävande än att sälja bulk för längre 
perioder. 

FREKVENSBAND MED FÖRDELAR

När kunderna använder Ovzons mobila bredbandstjänster idag 
skickas radiosignaler via hyrd kapacitet på så kallade GEO-satelliter 
(se sid 9). Radiosignalerna går via en viss frekvens, ett delband av 
det så kallade Ku-bandet som benämns Appendix 30B. Det har 
en kombinerad upplänk- och nedlänkbandbredd på sammanlagt 
1 000 MHz. Appendix 30B är inte lika belastat som det så kallade 
standard Ku-bandet. Dessutom är dämpningen på grund av regn 
och atmosfäriska störningar i Ku-bandet mycket begränsade, 
vilket påverkar tjänstens tillgänglighet och/eller terminalstorlekarna. 

Ovzon riktar sig främst mot det mobila segmentet (MSS), samt 
delvis också mot fasta segmentet (FSS), inom satellitkommunika-
tionsmarknaden. Se sidan 8.

GEO-SATELLITER FÖREDRAS

I Ovzons nuvarande tjänsteerbjudande används GEO-satelliter. 
Sammantaget innebär det ett mindre komplext satellitsystem 
jämfört med LEO- eller MEO-system. Den normala livslängden 
för GEO-satelliter är runt 15–20 år, jämfört med cirka tio år för 
LEO-satelliter. GEO-banans höga höjd möjliggör global täckning, 
med undantag för polerna, med hjälp av enbart tre satelliter, medan 
det för LEO-system krävs minst 50 satelliter för en global täckning. 
Satelliterna kommer med nödvändighet även täcka stora områden 
med begränsade kommunikationsbehov då omkring 90 procent av 
jorden utgörs av vatten, frusen tundra, vildmark och öken.  
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SMÅ OCH ANVÄNDARVÄNLIGA TERMINALER 

Med sin erfarenhet av och kunskap om utveckling och integration 
av små satellitterminaler har Ovzon varit väl rustat för att anta 
utmaningen att utveckla nästa generations terminaler, som är väl 
anpassade för de satelliter som används av Ovzon.

•  Prototypterminal (2009): Den första terminalen utvecklades 
under 2008 – 2009, för att validera att det var möjligt att bygga 
små terminaler med tillräcklig prestanda.

•  T5-terminal (2014): Ovzons T5-terminal introducerades 2014. 
T5-terminalen har ett enkelt användargränssnitt och inbyggt 
guidesystem, vilket gör det möjligt även för personal/användare 
utan särskild utbildning att snabbt ställa in antennen mot satelliten 
och automatiskt starta kommunikationen. Terminalen bärs i en 
vanlig datorväska eller ryggsäck.

•  COTM-terminaler och kundernas äldre/befintliga terminaler 
(2014): Ovzons ledning har mångårig erfarenhet av att utveckla 
och använda COTM-terminaler (Communication-on-the-mo-
ve-terminaler). Fram till nyligen har emellertid samtliga av de 
COTM-terminaler som används i Ovzons tjänsteerbjudande till-
handahållits av tredjepartstillverkare och har modifierats av Ovzon 
för att användas till Ovzons tjänster.

OMFATTANDE PATENTPORTFÖLJ

Ovzon innehar ett flertal patent som avser det nuvarande tjänsteut-
budet. I tillägg har Ovzon även vissa förvärvade patent som främst 
avser tekniska aspekter på antenner. Processen som tillämpats 
för patenten bygger på ansökan om globalt patentskydd, följt av 
nationella ansökningar med början i USA, följt av Kanada och 
EU som andra och tredje ansökan. Samma process har följts för 
samtliga patent och därför har de amerikanska ansökningarna i 
allmänhet beviljats först. 

INNOVATION OCH TEKNIK I FRAMKANT 

Ovzon fortsätter att satsa på att utveckla nya terminaler och ny 
terminalteknologi. Strategin är att fortsätta utveckla antenntek-
nik och andra kärnteknologier internt för att ha full kontroll över 
den immateriella äganderätten och att snabbt ta prototypidéer till 
produktion när kunderna efterfrågar nya lösningar och funktioner. 
Ett exempel är Ovzons utveckling av en platt antenn som styrs 
via mjukvara utan mekaniskt rörliga delar – ett projekt som har 
delfinansierats av U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) och 
levererades till AFRL 2016, medan den immateriella äganderätten till 
konstruktion, programvara och kunskaperna tillhör Ovzon. Ett annat 
exempel på terminalutveckling är pågående projekt GPC (Ground 
Processor Component), delfinansierat av svenska Rymdstyrelsen. 
Under 2018 har Ovzons innovation fokuserat en hel del på den så 
kallade On-Board-Processor (OBP), en primär komponent för bola-
gets kommande satelliter. Ett annat spännande utvecklingsprojekt 
avser en liten ryggplacerad batteridriven terminal som via satellit 
kan sända och ta emot bredbandskommunikation medan perso-
nen rör sig. Samtidigt kan personer i närheten, via en wifi-bubbla 
som omger personen med satellitterminalen, koppla upp sig med 
smartphones, tablets och laptops.  

OVZONS KUNDGRUPPER 

Ovzon fokuserar på att utveckla och marknadsföra sina tjänster 
till statliga myndigheter/försvarsmakter, media och icke statliga 
organisationer (NGO:er), eftersom dessa kunder bedöms ha det 
största behovet av hög bandbredd och kommunikationslösningar 
med stor mobilitet. Bolaget har idag främst avtal, via återförsäljaren 
Intelsat, med det amerikanska försvaret. Under 2018 tecknades 
även avtal med det brittiska försvaret. I kategorin media har Ovzon 
genomfört lyckade pilottester med TV-bolagen Sky News respektive 
BBC och dialogen med dessa aktörer fortsätter. 
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Satellitkommunikation med  
leasade satelliter 
Ovzons nuvarande tjänst lanserades 2014 
och baseras på inhyrd kapacitet från fem ex-
terna satelliter. Under 2018 omsatte tjänsten 
MSEK 208. Under året har bolaget förnyat 
väsentliga kundavtal.

Idag

Ytterligare leasad kapacitet 
För att utöka tjänsternas täckning och den to-
tala tillgängliga bandbredden avser Ovzon att 
leasa ytterligare satellitkapacitet från satelliter 
som är under tillverkning och planeras skjutas 
upp under 2019. Leasingen och försäljningen 
på dessa satelliter förväntas likna den nuva-
rande modellen.

Strategi och mål

1- 3 årOvzons vision på lång sikt är  
att ha flera egna satelliter som 
möjliggör ett globalt tjänsteutbud 
för att bli en ledande leverantör 
av satellitkommunikation.
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Uppskjutning av egen satellit
Ovzons strategiska mål sedan grundandet är 
att skjuta upp egna satelliter, varav den första 
kallas Ovzon-3. Bedömningen är att Ovzon-3 
bland annat skulle öka tjänstens prestanda 
avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjlig-
göra användandet av ännu mindre terminaler, 
utöka täckningsområden och öka mängden 
tillgänglig bandbredd. 

Den totala investeringen för Ovzon-3 förvän-
tas uppgå till cirka SEK 1,5 miljard. Bolaget 
har finansierat MSEK 750 genom en företrä-
desemission i januari 2019 och cirka MSEK 
750 förväntas finansieras genom befintliga 
medel samt externa lån.

Ovzon har under 2018 ingått avtal med  
SpaceX för uppskjutningen av Ovzon-3,  
vilket förväntas ske under 2021. 

Om 2 år Ovzon har under 2018 även tecknat avtal 
med SSL, en ledande tillverkare av innova-
tiva satellit- och rymdsystemlösningar, för 
tillverkning av bolagets första geostationära 
satellit. Satelliten är utrustad med högpreste-
rande, styrbara antenner och inkluderar den 
On-Board-Processor (OBP) som utvecklas av 
Ovzon och nu är under tillverkning. Prestanda 
och täckningsområde ökar avsevärt med den 
nya satelliten jämfört med Ovzons nuvarande 
tjänst. 

Vid en optimerad beläggning av satelliten 
förväntar sig bolaget att Ovzon-3 om några  
år kan generera årliga intäkter upp till SEK  
1 miljard med bättre marginaler än nuvarande 
tjänsteerbjudande.
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Marknaden

satellit-TV direkt till användarna (DTH), som inte kräver mobila 
antenner och terminaler och som därför inte anses utgöra en del 
av Ovzons adresserbara marknad. 

Andelen för fasta tjänster (FSS) uppgick 2017 till USD 17,9 
miljarder eller 14 procent av marknaden och består av transponder-
avtal och intäkter från managed services. Ovzon anser att cirka en 
fjärdedel av denna marknad kommer att vara adresserbar, eftersom 
Ovzon är av uppfattningen att många kunder kommer att lockas 
av kommunikation med lika hög bandbredd men dessutom med 
ökad mobilitet. Ovzons bedömning är alltså att den adresserbara 
marknaden är cirka SEK 8 miljarder.

Marknaden för satellitkommunikation är etablerad och betydande med en global årsomsättning som 2017 uppgick till 
USD 129 miljarder. Marknaden har haft en årlig tillväxttakt om 4,3 procent mellan 2010 och 2017.
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INTÄKTER FRÅN GLOBALA SATELLITTJÄNSTER

De fyra största satellitoperatörerna Eutelsat, Inmarsat, Intelsat och 
SES dominerar marknaden. Kunderna har historiskt sett tvingats 
kompromissa inom satellitkommunikation genom att välja mellan 
mobilitet och bandbredd. Ovzons lösning däremot möjliggör sa-
tellitkommunikation med hög bandbredd i kombination med små 
och mobila terminaler.

MARKNADENS STORLEK OCH DRIVKRAFTER 

Konsumentandelen av marknaden utgör merparten av markna-
den och uppgick 2017 till USD 104,5 miljarder eller 81 procent 
av marknaden. Den består främst av intäkter från överföring av 
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Det mobila segmentet (MSS) av marknaden uppgick 2017 till USD 
4 miljarder eller tre procent av marknaden och omfattar överföring 
av mobila data- och rösttjänster. Andelen som utgör mobil data 
beräknas vara helt adresserbar för Ovzon, eftersom kunderna 
kommer att lockas av möjligheten till kommunikation med högre 
datahastigheter. Denna marknad förväntas växa, eftersom behovet 
för en stor del av marknaden för närvarande antingen inte tillgo-
doses alls eller tillgodoses i otillräcklig utsträckning, på grund av 
bristande bandbredd, låg mobilitet och höga kostnader.

Jordobservation uppgick 2017 till USD 2,2 miljarder eller två 
procent av den totala marknaden och omfattar exempelvis intäkter 
från skanning av jorden från satellit för datainsamling. Ovzon är av 
uppfattningen att undersegmentet är av begränsad betydelse för 
dess nuvarande utbud.

Ovzon anser att utöver de möjligheter som beskrivs ovan att det 
finns ett antal marknadsmöjligheter som inte ingår i ovanstående 
marknadsstorlek. Eftersom Ovzon marknadsför sina egna tjänster 
och erbjuder satellitkommunikation med både stor mobilitet och 
hög bandbredd till kunder som historiskt sett varit tvungna att välja 
en av dessa förväntas det leda till nya möjligheter.

MARKNADENS FRÄMSTA DRIVKRAFTER

Bolaget är av uppfattningen att en övergripande drivkraft på satel-
litkommunikationsmarknaden är utveckling av applikationer med 
hög bandbredd i kombination med hög mobilitet. Den globala 
internettrafiken väntas fortsätta öka kraftigt framöver. Tillväxten 
kommer att drivas av behovet av mer kapacitet och hastighet, 
utvecklingen av lösningar med mer data, nya applikationer och 
ett ökat behov av nya säkerhetslösningar, vilka samtliga kräver 
mer bandbredd. I takt med att bredbandsuppkoppling blir en in-
tegrerad del av människors vardag kommer dessutom konstant 
och tillförlitlig uppkoppling att efterfrågas även i de mest isolerade 
områden. Den amerikanska regeringen prioriterar till exempel mo-
bil satellitkommunikation mycket högt och planerar att spendera 
minst USD 4 miljarder på uppgradering och inköp av utrustning 
för satellitkommunikation under de kommande åren (Euroconsult). 
NATO har också meddelat att de behöver mycket stora mängder 
bandbredd de kommande åren för att säkra sitt uppdrag att bevaka 
landsgränser med hjälp av drönare. 

VÄRDEKEDJA FÖR SATELLITKOMMUNIKATION OCH EXEMPELFÖRETAG

Satellittillverkare
• Boeing
• Orbital ATK
• Thales
• SSL

Uppskjutningsföretag
• Arianespace
• Boeing
• ILS
• SpaceX

Tillverkare av utrustning
• ViaSat
• Cobham
• Hughes

Tjänsteleverantörer
• Ovzon
• Inmarsat
• Intelsat
• Harris Caprock

Källa: Ovzon
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Tjänsteleverantörer
• Ovzon
• Inmarsat
• Intelsat
• Harris Caprock

Slutkunder
•  Statliga myndigheter/ 

försvarsmakter
• Media
• NGO

VÄRDEKEDJA

Satellitkommunikationens värdekedja består av fem olika huvud-
segment, dock med ett komplext nät av samband och kopplingar.

Inom GEO-satellitsegmentet finns det fler än 50 satellitoperatörer 
som tillsammans opererar 300 satelliter. Sektorn domineras av de 
fyra största operatörerna Eutelsat, Inmarsat, Intelsat och SES, som 
tillhandahåller i stort sett global täckning och som tillsammans står 
för nästan 2/3 av intäkterna, enligt Euroconsult. Tjänsteleverantö-
rer omfattar en rad olika aktörer som förser marknaden med de 
olika tjänster som krävs för satellitkommunikation. I detta segment 
återfinns Iridium, Inmarsat samt även Ovzon.

KONKURRENSSITUATION

Den övergripande satellitkommunikationsmarknaden kännetecknas 
av stor konkurrens med ett begränsat antal stora satellitoperatörer 
som samtliga innehar betydande marknadsandelar. Ovzon har 
utformat en strategi som ger konkurrensfördelar genom en balans 
av flera egenskaper anpassade till de specifika kundsegmentens 
behov, däribland mobilitet, små terminaler, höga datahastigheter 
både på upplänk och nedlänk, låga kostnader och hög länktill-
gänglighet. Ovzon anser att det finns en begränsad konkurrens i 
dess nischade affärsidé att leverera satellitkommunikationstjänster 
med hög bandbredd mellan mobila terminaler.

Den närmaste konkurrerande tjänsten är Inmarsat BGAN:s mobila 
satellittjänst, på grund av de likvärdiga storlekarna på terminalerna. 
I en jämförelse med nuvarande tjänst har Ovzon uppvisat 80 gånger 
högre datahastighet än Inmarsats normala streaminghastighet i 
realtid på 0,256 Mbps. Ovzon har uppvisat en hastighet över 20 
Mbps vid sändning och 60 Mbps vid mottagning med en terminal 
av liknande storlek. 

Fasta satellittjänster i allmänhet, inklusive nya tjänster baserade 
på högkapacitetssatelliter såsom Intelsats EPIC och Inmarsats 
GlobalXpress som lanserades 2016 respektive 2015, är utformade 
för att innehålla så mycket total bandbredd i satelliten som möjligt 
jämnt fördelat över ett stort geografiskt område. Den utmärkande 
konkurrensfördelen hos dessa typer av tjänster är priset, vilket 
ofta är lägre än Ovzons. Ur ett mobilitetsperspektiv däremot har 
detta val av utformning med stor total bandbredd över ett stort 
geografiskt område inneburit en nackdel i form av större terminaler 
på marken, som därmed är mindre mobila. 

KONKURRENS FRÅN NYA TJÄNSTER

Introduktionen av nya satellitsystem har långa ledtider för utform-
ning, frekvensansökan, finansiering, tillverkning och uppskjutning. 
Ovzons ledning anser att HTS -utvecklingen kommer att fortsätta 
ännu en tid. Projekt som började planeras för länge sedan börjar 
nu bli färdiga för uppskjutning. Dessa satelliter kommer att ha ännu 
högre total satellitbandbredd än sina föregångare, men liksom 
dessa har de tvingats offra mobilitet i sin systemdesign.



20 21

STATLIGA MYNDIGHETER/
FÖRSVARSMAKTER

I dag levererar fler än 20 kommersi-
ella satelliter satellitkapacitet från de 
fyra stora operatörerna (Intelsat, SES, 
Eutelsat och Inmarsat) till olika statliga 
myndigheter och deras organisatio-
ner, där det amerikanska försvarsde-
partementet är en stor köpare, enligt 
Euroconsult. Merparten av kapaci-
teten leasas i övervakningssyfte för 
att stödja användningen av drönare, 
men användningsområdena omfattar 
även uppkoppling på militärbaser 
för soldaternas personliga behov, 
bredbandsuppkoppling för sjöfarten 
och uppkoppling för krigsoperationer, 
däribland en växande andel mobila 
bredbandsapplikationer.

Exempel på kunder och potentiella  
kunder: USA:s försvarsdepartement, 
NATO, Storbritanniens försvarsdepar-
tement, Frankrike, Tyskland, Svenska 
försvarsmakten.

MEDIA 

Mediaorganisationerna utgör sam-
mantaget en av de största grupperna 
av användare av satellitkommuni-
kation och använder både FSS och 
MSS för att sända radio, video/video-
samtal och mellanlagrade videor och 
stillbilder av hög kvalitet direkt från 
fältet. Radio-  och TV -bolag använder 
i huvudsak satellitkommunikation för 
att distribuera innehåll i direktsänd-
ningar såsom nyheter och sport. 

Exempel på potentiella kunder:  
TT, Associated Press, BBC, CNN, 
Sky News.

NGO:ER 

Kommunikation är avgörande för 
hjälporganisationer i nödsituationer/
katastrofer där de bistår med logistik, 
räddning och första insatsresurser. 
Att säkerställa kommunikationen är 
vanligen en av de första prioritering-
arna vid nödutryckningar, räddnings - 
eller hjälpinsatser.

Exempel på potentiella kunder:  
Läkare utan gränser, Röda korset, 
FN.

OVZONS KUNDGRUPPER

Ovzon kommer främst att fokusera på att utveckla och marknadsföra sina tjänster till statliga myndigheter/försvarsmakter, media och 
icke statliga organisationer (NGO:er), eftersom dessa kunder bedöms ha det största behovet av hög bandbredd och kommunikations-
lösningar med stor mobilitet.

Källa: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021
Se: ”NATO Invests in More Bandwidth for New Data-Hungry Drones”. 27 mars 2017. Wall Street Journal
(https://www.wsj.com/articles/nato-invests-in-more-bandwidth-for-new-data-hungry-drones-1490601588)
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Ovzons T5-terminal
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Ovzons on-the-move-terminal
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Styrkor och konkurrensfördelar

Ovzons nuvarande kommunikationssystem är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av  
egenskaper, däribland höga datahastigheter, hög mobilitet tack vare små terminaler och hög länktillgänglighet.  

Ovzons egen satellitdesign kommer dessutom ge styrbara täckningsområden och möjliggöra  
direktkommunikation mellan små terminaler.

1. EN STOR OCH VÄXANDE MARKNAD 
FÖR SATELLITKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Ovzon verkar på den globala satellitmarknaden som under 2017 
hade intäkter om USD 128,7 miljarder. Mellan 2010 och 2017 växte 
den globala satellitmarknaden med en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
på 4,3 procent. Tillväxten beror främst på högre dataförbrukning 
och ett stort behov av mobilitet.

2. ÖKAT BEHOV AV MOBILITET

Efterfrågan på bredbandskapacitet och tjänster förväntas öka på 
grund av ökad global internettrafik, mer datakrävande lösningar 
och appar samt ett behov av ökad säkerhet och hastighet. I takt 
med att det fasta och mobila nätverket byggs ut i världen anser 
Ovzon att det finns behov av tillförlitlig uppkoppling som ger bred-
band till mobila enheter, inte minst i isolerade områden eller som 
backup till fasta eller mobila nätverk. Ovzon är väl positionerat för 
att dra nytta av tillväxten inom den mobila bredbandstrafiken, till 
följd av efterfrågan på ökad bandbredd och ett allt mer diversifierat 
kommunikationsbehov.

3. ATTRAKTIVT ERBJUDANDE BASERAT PÅ EN 
KOMBINATION AV HÖG BANDBREDD OCH MOBILITET

Ovzon har utformat sitt system särskilt för att tillhandahålla en tjänst 
som kombinerar bredband och mobilitet, där bärbara, mycket 
kompakta och lätta användarterminaler ger samma dataöverfö-
ringskapacitet som stora, fasta satellitterminaler. Ovzon använder 
frekvenser i Ku-bandet som tillåter hög länktillgänglighet, det vill 
säga den nödvändiga bandbredden kan tillhandahållas när och där 
det krävs, med begränsad inverkan från bland annat väderförhål-
landen. Ovzon har omfattande erfarenhet och kunskaper när det 
gäller utveckling av små terminaler och har för närvarande, enligt 
bolagets uppfattning, världens minsta äkta bredbandsterminal.

4. BEPRÖVAD TEKNIK OCH AFFÄRSMODELL

År 2014 lanserade Ovzon sin satellitkommunikationstjänst genom 
att leasa kapacitet på satelliter och kombinera befintlig satellitteknik 
på nya sätt. Tjänsten har visat att tekniken och terminalerna fung-
erar och att marknaden samt prisnivåerna på tjänsten är attraktiva. 
Efterfrågan på tjänsten har varit hög, vilket återspeglas i Ovzons 
finansiella historik, leveranserna av T5-terminaler samt det fortsatta 
samarbetet med kunder för att ta fram nästa generations terminaler.
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5. HÖGA INTRÄDESHINDER PÅ GRUND AV PATENT, 
FREKVENSLICENSER OCH BANPOSITIONER

Ovzons erbjudande skyddas av ett antal inträdeshinder till Ovzons 
marknad:

•  Stark patentportfölj: En ansenlig del av patentportföljen rör 
metoder för att upptäcka och åtgärda interferens, ett stort hinder 
för kommunikationstjänster inom Ku-bandet.

•  Ku-bandsfrekvenser: Ovzons strategiska positionering ge-
nom användning av Ku-bandet ger en unik kombination av hög 
datahastighet, operativ tillförlitlighet, tillgänglighet och mobila 
terminaler.

•  Banpositioner säkerställer global täckning: Ovzon har regist-
rerat sex banpositioner hos ITU, en genom Cypern och övriga 
fem genom Post- och telestyrelsen, (PTS) i Sverige. Planering 
och underhåll av banpositionerna kräver koordinering med andra 
satellitsystem för att undvika interferens.

•  Ovzon utvecklar och levererar små terminaler kapabla att 
kommunicera höga datahastigheter: Ovzon erbjuder en sa-
tellittjänst i form av en totallösning med markterminaler som en 
del av erbjudandet. Den egenutvecklade T5-terminalen, en man-
pack-terminal stor som en bärbar dator, har levererats sedan 
tjänsten lanserades 2014. T5 utvecklas löpande i nya versioner.

6. BOLAGSLEDNING MED OMFATTANDE ERFARENHET
AV SATELLITKOMMUNIKATIONSMARKNADEN

Ovzons ledning har omfattande och framgångsrik erfarenhet av att 
utveckla och växa satellitföretag med verksamhet runt om i världen 
och nästan samtliga medarbetare har erfarenhet av satellitkom-
munikationsbranschen. Exempelvis var Ovzons medgrundare Per 
Wahlberg med och grundade SWE-DISH under 1994, ett bolag 
som, via Datapath, senare såldes till amerikanska bolaget Rockwell 
Collins. Ovzons ledning har också långvariga kontakter med radio- 
och TV-bolag samt statliga kunder och en framgångsrik historik 
av teknisk utveckling och innovation.
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Ovzons T5-terminal i laptopväska
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Risker

Ovzon är utsatt för en rad olika risker som kan påverka verksamheten både direkt och indirekt. Nedan beskrivs,  
utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av riskfaktorerna och de betydande omständig-

heterna som anses ha en väsentlig negativ inverkan på verksamheten, den finansiella ställningen och resultaten.

MARKNAD 

EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD

Ovzon är idag utsatt för konkurrens från ett flertal mycket stora 
och etablerade bolag. Det är troligt att Ovzon även i framtiden 
kommer att möta en allt större konkurrens inom vissa eller alla 
marknadssegment.

HANTERING

Ovzons tjänst grundar sig i egenutvecklad och via patent skyddad 
teknik. Vidare investerar bolaget kontinuerligt för att behålla sitt 
teknologiska försprång.

NY TEKNIK KAN GÖRA TJÄNSTERNA FÖRÅLDRADE

Inom rymd- och kommunikationsindustrin görs snabba framsteg 
och nya tekniska innovationer tillkommer i snabb takt. Innovatio-
ner kan göra befintlig teknik mindre konkurrenskraftig genom att 
uppfylla slutanvändarnas behov på mer attraktiva eller kostnads-
effektiva sätt. 

HANTERING

Ovzon har i dagsläget en revolutionerande tjänst som kombinerar 
hög bandbredd med hög mobilitet. Bolaget bedömer sig vara 
ensamt om denna position vilken kommer stärkas ytterligare när 
bolagets planer på egen satellit realiseras.

KUNDER

BEGRÄNSAT ANTAL SLUTKUNDER

Ovzon säljer sina nuvarande tjänster till få enskilda slutkunder, 
bland annat USA:s försvarsdepartement. Anslagen till försvarspro-
gram och andra program har historiskt sett varierat, och framtida 
utgiftsnivåer och beviljanden för programmen kan minska, vara 
oförändrade eller ändras till program inom områden där Ovzon 
för närvarande inte erbjuder tjänster.

HANTERING

Ovzon arbetar löpande för att få fler kunder och under har 2018 
genomfört ett antal pilottester inom flera kompletterande mark-
nadsnischer.

SVÅRIGHET ATT FÅ NYA KUNDER  
ELLER NYA KUNDSEGMENT

För att minska sitt beroende av befintliga kunder arbetar Ovzon 
med att bredda sin kundbas och utveckla nya segment för sina 
tjänster. Om Ovzon inte kan behålla befintliga kunder kan tillväxten 
påverkas negativt.  

HANTERING

Befintliga och nya kunder har visat intresse för att Ovzon ska skjuta 
upp egen satellit. Bolaget har under 2018 tagit flera viktiga steg 
mot målet att skjuta upp en satellit under 2021.
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PARTNERS

BEROENDE AV TREDJE PART

Ovzon är beroende av tillgång till satellitkapacitet inom geografiskt 
täckningsområde, banpositioner och prestanda från tredje part för 
det aktuella kundbehovet.

HANTERING

Ovzon har goda relationer med etablerade och erkända leverantörer 
av satellitkapacitet. Bolaget avser skjuta upp en egen satellit för att 
stärka sitt oberoende och ta ytterligare kontroll över värdekedjan.

BEROENDE AV SAMARBETE  
MED INTELSAT GENERAL CORPORATION 

Ovzon levererar sina tjänster till slutkunder via en tredje part, IGC 
(Intelsat). Avtalet förnyas årligen. Om avtalet inte förnyas i enlighet 
med villkoren, finns det en risk att Ovzon inte kan fortsätta att 
erbjuda sina tjänster på kort sikt eller överhuvudtaget. 

HANTERING

I dagsläget har Ovzon en eftertraktad tjänst som IGC säljer och 
parterna har en långvarig relation. 

BEROENDE AV EXTERNA TILLVERKARE FÖR DELAR 
AV TILLVERKNING OCH MONTERING AV NUVARANDE 
PRODUKTER 

Ovzon är beroende av externa tillverkare, bland annat för delar av 
montering och tillverkning av bolagets T5-terminaler. Om efterfrågan 
på T5-terminaler skulle öka avsevärt finns det risk för att Ovzon 
inte skulle kunna möta denna efterfrågan.  

HANTERING

Ovzon ser löpande över sin produkt-, partner- och tillverknings-
strategi och planerar för framtida tillväxt.

STRATEGI

IMPLEMENTERA STRATEGI OCH UPPNÅ MÅL

För att kunna skjuta upp en egenutvecklad satellit behöver Ovzon 
bland annat tillgång till säkra förkapacitetsåtaganden, extern låne-
finansiering och ytterligare eget kapital, varav samtliga påverkas 
av rådande marknadsförhållanden. En lyckad implementering av 
strategin är beroende av antaganden om utvecklingen av markna-
den, framtida efterfrågan, kostnader för uppskjutningen, förmågan 
att implementera en ny och hållbar prissättning, framgång med att 
bredda kundbasen och skapa nya kundsegment samt förmågan 
att säkra ytterligare satellitkapacitet för försäljning.

HANTERING

Ovzon har under 2018 genomfört en rad åtgärder som minskat 
dessa risker, till exempel i form av börsnotering, finansiering, nya 
kundkontrakt, nya kunder och avtal med SpaceX samt SSL om 
uppskjutning respektive tillverkning av egen satellit.

EVENTUELLA PROBLEM MED FULLFÖLJANDE AV 
STRATEGIN KAN PÅVERKA NUVARANDE KUNDERS 
VILJA ATT ANVÄNDA NUVARANDE TJÄNST

USA:s försvarsdepartement, som är den största befintliga slutkun-
den, förväntar sig att Ovzon uppvisar en kontinuerlig utveckling mot 
att skjuta upp egna satelliter för att skapa ytterligare täckningsom-
råden med global räckvidd där Ovzons teknik kan utnyttjas fullt ut. 
Om Ovzon inte uppfyller dessa förväntningar finns det risk för att 
USA:s försvarsdepartement beslutar sig för att delvis minska eller 
avsluta sin användning av de nuvarande tjänsterna. 

HANTERING

Då Ovzon under 2018 tagit flera kliv närmare det målet har också 
relationen till befintliga och nya kunder stärkts.
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FINANSIERING

FINANSIERING OCH OTILLRÄCKLIGT RÖRELSEKAPITAL

Ovzon kan i framtiden behöva söka ytterligare finansiering, samt 
omförhandla och refinansiera redan befintliga lån. Framtida finan-
siering kan vara beroende av bland annat den allmänna situationen 
på finansmarknaderna samt Ovzons kreditvärdighet och förmåga 
att öka sin skuldsättning. Bolaget kan därför komma att bli tvunget 
att erhålla finansiering på mindre förmånliga villkor.

HANTERING

Ovzon har på ett framgångsrikt sätt under 2018 finansierat både 
bolagets planer på att skjuta upp en egen satellit samt återbetalat 
tidigare lån. 

ÖVRIGT

SATELLITER ÄR FÖREMÅL  
FÖR OPERATIONELLA RISKER

Satelliter i omloppsbana är föremål för betydande operationella 
risker. Dessa risker inkluderar funktionsstörningar (vanligtvis kallade 
anomalier) och andra operatörers satelliter, och kan bero på flera 
olika faktorer, såsom brister hänförliga till satellittillverkarna, problem 
avseende satelliternas kraft- eller styrsystem samt generella brister 
hänförliga till att hantera en satellit i rymden. 

HANTERING

Ovzon har valt en erkänd och välrenommerad tillverkare av bolagets 
planerade satellit, utifrån egna specifikationer. Detta val av tillverkare 
gör att risken för anomalier minskats.

SATELLITENS LIVSLÄNGD UPPNÅS INTE

Ovzons möjligheter att generera intäkter beror på satelliternas 
livslängd och varje satellit har en begränsad sådan. Ett antal fak-
torer påverkar satelliters nyttjandeperiod, däribland kvaliteten på 
deras konstruktion, hållbarheten hos deras komponenter, förmågan 
att behålla rätt banposition och kontrollera satellitens funktioner, 
satellitens effektivitet, och återstående bränslemängd efter upp-
skjutningen.

HANTERING

Ovzon har valt en erkänd och välrenommerad tillverkare av bolagets 
planerade satellit, utifrån Ovzons specifikationer. En väl projekterad 
tillverkning är det mest säkra skyddet för att nå planerad livslängd.

MISSLYCKADE UPPSKJUTNINGAR  
ELLER ANDRA SKADOR PÅ SATELLITEN 

Misslyckade uppskjutningar medför betydande förseningar på 
grund av tiden som krävs för att anskaffa en ersättningssatellit, som 
kan uppgå till 20 månader eller mer, eller erhålla andra uppskjut-
ningsmöjligheter. Bärraketer kan vidare komma att underprestera, 
varpå satelliten alltjämt kan tas i bruk genom användningen av dess 
drivsystem för att nå den eftersträvade omloppsbanan, vilket dock 
minskar dess nyttjandeperiod. 

HANTERING

Inför uppskjutningen av Ovzons egen satellit tecknas en försäk-
ring som ger ersättning för skadan av en eventuellt misslyckad 
uppskjutning. 
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RISKER RELATERADE TILL IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Ovzon innehar flera patent och kan komma att förvärva eller utveck-
la ytterligare produkter och tekniska lösningar som kan patenteras, 
registreras eller skyddas på annat sätt. Det finns en risk att Ovzon 
inte kommer att kunna upprätthålla beviljade patent och andra 
immateriella rättigheter eller att registreringsansökningar för nya 
immateriella rättigheter inte beviljas, eller, om de beviljas, att de 
begränsas i geografisk eller annan omfattning. När ett patent har 
gått ut finns det en risk att Ovzon inte kan förhindra att konkurrenter 
och andra marknadsaktörer använder sig av bolagets produkter 
eller tekniska lösningar. Det föreligger vidare en risk att Ovzon gör 
sig skyldigt till, eller påstås ha gjort sig skyldigt till, intrång i tredje-
parts immateriella rättigheter, vilket kan medföra kostnader för att 
antingen försvara sig mot kravet eller nå förlikning i en intrångstvist.
 
HANTERING

Ovzon har sedan bolagets start varit noga med att skydda bolagets 
innovationer med patent samt andra immateriella tillgångar. Detta 
är en viktig del i bolagets strategi framåt då bolaget har tjänster 
som är unika avseende storlek och prestanda.

ATT REKRYTERA OCH BEHÅLLA NYCKELPERSONER 
SAMT KOMPETENTA MEDARBETARE 

Teknologisk kompetens och innovation är avgörande för Ovzons 
verksamhet och beror i hög grad på det arbete som utförs av 
tekniskt kompetenta medarbetare. Ovzon är dessutom beroende 
av att anställa och behålla personal som kan bygga upp och bibe-
hålla kundkontakter. Marknaden för dessa typer av medarbetare 
är konkurrensutsatt.
 
HANTERING

Ovzon avser att med rätt ersättningsvillkor och incitament, god 
företagskultur och en unik tjänst med teknologisk höjd fortsätta 
erbjuda en intressant miljö för befintliga och framtida medarbetare.

REGLERINGAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Ovzons verksamhet är föremål för regleringar. Att uppfylla lagar 
och förordningar innebär kostnader för bolaget och bristande ef-
terlevnad kan leda till böter för Ovzon och begränsa förmågan att 
erbjuda nuvarande och nya tjänster. Att behålla och expandera 
Ovzons verksamhet är bland annat beroende av förmågan att 
erhålla de frekvenslicenser och tillstånd som krävs i rätt tid, till 
rimliga kostnader och med godtagbara villkor.
 
HANTERING

Ovzon uppfyller idag alla de regulatoriska krav som finns på bolaget. 
Bolaget har god insikt, planering och framförhållning vad gäller 
ökade kostnader för regelefterlevnad framåt.
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Aktie- och ägarinformation

Ovzons informationsgivning till aktieägare och övrig kapitalmarknad syftar till att ge en rättvisande bild av bolagets ut-
veckling, minimera risken för ryktesspridning och spekulationer samt öka intresset för bolagets aktie. Ambitionen är att 

alltid ge tydlig och aktuell finansiell information.

Ovzon AB noterades på Nasdaq First North Premier den 18 maj 
2018 under tickersymbolen OVZON.  

BÖRSVÄRDE OCH OMSÄTTNING

Sista betalkurs per den 31 december 2018 var SEK 74, vilket gav 
ett börsvärde för Ovzon på MSEK 621. Under perioden 18 maj 
till 31 december omsattes i genomsnitt 9 322 aktier per dag och 
totalt omsattes 1,4 miljoner Ovzon-aktier till ett värde av MSEK 
112,0. Lägsta kurs var SEK 65,5 (22 november) och högsta kurs 
var SEK 94 (15 juni). Kursuppgången under 2018 jämfört med 
introduktionskursen uppgick till 5,7 procent, vilket kan jämföras 
med Nasdaq OMX Small Cap Sweden GI-index som under mot-
svarande period föll med 8,8 procent.

AKTIEKAPITAL

Ovzons aktiekapital uppgick per den 31 december 2018 till  
SEK 839 640 fördelat på 8 396 399  aktier med ett kvotvärde om  
SEK 0,1 per aktie. Enligt bolagsordningen som justerades i samband 
med en extra stämma 21 december 2018 ska aktiekapitalet vara 
lägst SEK 3 358 556 och högst SEK 13 434 224 fördelat på lägst  
33 585 596 aktier och högst 134 342 384 aktier.  

ANALYTIKER

Analytiker som löpande följer bolaget är:
Staffan Åberg Simon Granath
+46 8 588 692 04 +46 8 566 286 32
staffan.aberg@carnegie.se  simon.granath@abgsc.se
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NYEMISSION JANUARI 2019

I januari 2019 genomförde Ovzon en fullt garanterad nyemission av 
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka MSEK 
750. Antalet aktier i bolaget ökade därmed till 33 585 596 per den 
30 januari 2019. Baserat på sista betalkurs samma datum uppgick 
Ovzons börsvärde till MSEK 994. 

Ovzons aktiekapital uppgick per den 30 januari 2019 till SEK 3 
358 560 fördelat på 33 585 596 aktier med ett kvotvärde om SEK 
0,1 per aktie. Ovzon har endast ett aktieslag. Varje aktie medför lika 
rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. På bolagsstämman 
berättigar varje aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för 
det fulla antalet aktier som innehas utan några begränsningar i 
rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas.

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 5 FEBRUARI 2019

 Ägare Antal aktier Andel, %

1 Öresund 5 009 426 14,92
2 Bure Equity 4 799 698 14,29
3 AFA 3 892 458 11,59
4 OverHorizon PLC 3 057 114 9,10
5 Catella 2 084 712 6,21
6 Handelsbanken 1 500 000 4,47
7 Stena / Dan Sten Olsson m familj 802 508 2,39
8 Nortal Investments AB / Staffan Persson 791 074 2,36
9 BNP / Madrague 675 000 2,01
10 Carnegie 570 092 1,70
11 Traction 381 000 1,13
12 Björn Nordenvall 361 744 1,08

Summa  23 924 826 71,2

UTDELNING & UTDELNINGSPOLICY

Ovzons styrelse har inte antagit någon utdelningspolicy eftersom 
bolaget befinner sig i en tillväxtfas.

INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har under det andra kvartalet 2018 infört nya incitaments-
program ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och ”Personal- 
optionsprogram 2018/2021” som beslutades på extra bolagsstäm-
ma i Ovzon AB den 9 maj 2018. Vid den extra bolagsstämman 
beslutades att emittera maximalt 226 962 teckningsoptioner (under 
teckningsoptionsprogrammet) till bolagets anställda i Sverige och 
200 000 teckningsoptioner under personaloptionsprogrammet) 
till bolagets anställda i USA. Bolagets ledningsgrupp har tecknat 
maximalt antal tilldelade optioner, totalt 167 000 stycken och övrig 
personal har tecknat 121 000 optioner (ej tilldelade optioner uppgår 
till 138 962 stycken).

Efter företrädesemission i januari 2019 har villkoren för teck-
ningsoptionsprogram och personaloptionsprogram räknats om. 
Varje option berättigar till teckning av 2,02 nya aktier i bolaget till 
en kurs om SEK 59,41 per aktie. Om samtliga tilldelade optioner 
används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,7 pro-
cent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för 
teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2021 till och med den 
15 juni 2021. Någon utspädningseffekt har ej beaktats i förelig-
gande rapport då periodens genomsnittskurs ej nått den avtalade 
teckningskursen.

FINANSIELL INFORMATION

Ovzon publicerar årligen fyra delårsrapporter samt en årsredovis-
ning. Samtliga rapporter finns tillgängliga att läsa och ladda ner 
från bolagets webbplats www.ovzon.com. 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma i Ovzon AB hålls den 10 april 2019 klockan 15.00 i 
bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10, Solna. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
  Förändring av Förändring av Totalt Totalt
År Transaktion antal aktier aktiekapitalet aktiekapital antal aktier

2016 – – – SEK 500 000 5 000
1/1 2017 – – – SEK 500 000 5 000
1/1 2018 –  – – SEK 500 000 5 000
7/2 2018 Aktiesplit 4 995 000 – SEK 500 000 5 000 000
18/5 2018 Nyemission av aktier som en del av Erbjudandet 2 699 971 SEK 269 997 SEK 769 997 7 669 971
11/6 2018 Nyttjande av övertilldelningsoption 696 428 SEK 69 643 SEK 839 640 8 396 399
30/1 2019 Företrädesemission 25 189 197 SEK 2 518 920 SEK 3 358 560 33 585 596
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Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag styrs på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Ovzon 
är ett svenskt publikt aktiebolag som styrs av bolagsstämman, styrelsen, VD och övriga medlemmar i ledningen. Bolags-
styrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen 
(1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier måste bolaget följa Nasdaq First North Nordics regelverk 
samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska värdepappersmarknaden. Bolag noterade 
på First North Premier måste per dagen för denna årsredovisning inte följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ovzon 
har under året inte följt Koden fullt ut. Genom en regeländring kommer Ovzon dock behöva följa Koden senast från och 
med den 1 juli 2019. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av bolagets styrelse och granskats av bolagets revisorer.

BOLAGSSTÄMMOR

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) är bolagsstämman bolagets högsta 
beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Års-
stämman måste hållas inom sex månader efter det föregående 
räkenskapsårets utgång för att bland annat ta upp lagstadgade 
redovisningar och rapporter, disposition av resultatet samt bevil-
ja ansvarsfrihet för styrelsen. Enligt Ovzons bolagsordning sker 
kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post  och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Ovzons webb-
plats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 
Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman.

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller 
när antingen bolagets revisor eller aktieägare som representerar 
minst 10 procent av samtliga emitterade aktier i bolaget skriftligen 
begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl. 

Ovzon AB (publ) höll sin årsstämma den 18 april 2018 och följande 
beslut fattades: 
•  Omval av styrelseledamöterna Lennart Hällkvist, Per Wahlberg 

och Kennet Lejnell. Lennart Hällkvist utsågs till styrelsens ord-
förande. 

•  Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga 
styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller 
teckningsoptioner. Emission skall få ske med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse 
om apport, kvittning eller annat villkor. 

Ovzon AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 9 maj 2018 där 
följande beslut fattades: 
•  Beslutades enligt styrelsens förslag att införa ett långsiktigt inci-

tamentsprogram för anställda i koncernen.
•  Nicklas Paulson, Patrik Tigerschiöld, Magnus René samt Peter 

Näslund valdes till nya ledamöter samtidigt som det noterades 
att Per Wahlberg lämnade som ledamot. Lennart Hällkvist utsågs 
till styrelsens ordförande. 
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Ovzon AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 21 december 
2018 där följande beslut fattades: 
•  Om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antalet 

aktier och aktiekapitalet.
•  Den extra bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 

bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera 
tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens 
gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt 
att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

VALBEREDNING

Valberedningens syfte är att lämna förslag beträffande ordföran-
den på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive 
ordföranden, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseleda-
mot samt ersättning för utskottsarbete, val av, och ersättning till, 
externa revisorer.

Vid årsstämman den 25 april 2018 beslutades att valbered-
ningen fram till årsstämman 2019 ska bestå av representanter för 
de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperna.

Per dagen för årsredovisningen består valberedningen av föl-
jande personer:

•  Lennart Hällkvist, som representant för OverHorizon (Cyprus) Plc.
•  Öystein Engebretsen, som representant för Investment AB Öresund. 
•  Henrik Blomquist, som representant för Bure Equity AB.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedning-
en har rätt att begära ersättning från bolaget för rimliga kostnader 
som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt 
uppdrag. Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny 
valberedning tillkännages.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och 
högst tio ordinarie ledamöter. Vid årsstämman samt vid en extra 
bolagsstämma våren 2018 utsågs sex ledamöter; Lennart Hällkvist, 
Kennet Lejnell, Nicklas Paulson, Patrik Tigerschiöld, Magnus René 
samt Peter Näslund.

VD ingår inte i styrelsen, men är normalt alltid närvarande vid 
styrelsemötena. Bolagets finanschef fungerar som styrelsens se-
kreterare.

Styrelsens arbete
Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra bolagets verksamhet 
mellan årsstämmorna. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör bola-
gets strategiska inriktning, finansiering, större investeringar, förvärv, 
avyttringar, organisationsfrågor, incitamentsprinciper och viktigare 
policies. Styrelsens arbete regleras bland annat av Aktiebolagslagen 
(ABL), bolagsordningen, den arbetsordning som styrelsen fastställt 
för sitt arbete och styrelsens instruktion till VD. 

Bolaget saknar revisionsutskott och ersättningsutskott. Hela 
styrelsen har istället hanterat uppgifter avsedda för dessa utskott 
i det löpande styrelsearbetet. Styrelsen har sedan den extra bo-
lagsstämman den 9 maj 2018 till och med den 19 februari 2019 
haft 14 protokollförda möten.
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VD OCH KONCERNLEDNING

VD ansvarar främst för den löpande förvaltningen och driften av bola-
gets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD fram-
går av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD- instruktionen. 
VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om bolagets verksam-
het, verksamhetsresultat och finansiella ställning, VD har ansvaret 
för att förbereda rapporter och sammanställa information till styrel-
semöten samt för att presentera sådant underlag på styrelsemöten. 

VD och koncernchef Per Wahlberg leder bolagets verksamhet 
tillsammans med Johan Brandt, CFO, Kennet Lejnell, CTO, Rolf 
Olofsson, CLO, Pål Ekberg, CEO OverHorizon LLC och Jim Gerow, 
President OverHorizon LLC.  

  
ERSÄTTNING OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Styrelsen
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordfö-
randen, fastställs genom beslut på årsstämman. På Bolagets 
årsstämma den 25 april 2018 beslutades att ingen ersättning ska 
utgå till styrelsens ledamöter. På extra bolagsstämma den 9 maj 
2018 beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är anställd 
av bolaget ska utgå med TSEK 125 och att arvode till styrelsens 
ordförande ska utgå med TSEK 250.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras 
uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Ersättningen till styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 
2018 uppgick till sammanlagt TSEK 750. Arvodet har i sin helhet 
utbetalats under det första kvartalet 2019.

VD och koncernledning
Styrelsen beslutar om ersättningspolicy för VD och koncernled-
ningen. Den per dagen för denna årsredovisning gällande policyn 
är utformad i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och 
koncernledningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. 
Individuell ersättning till VD godkänns av styrelsen, medan individuell 
ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av 
VD och godkänns av styrelsens ordförande.

VD har under räkenskapsåret uppburit lön om TSEK 1 650 
samt erhållit pensionspremier om TSEK 375. Anställningsavtalet 
för VD har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. VD 
har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner 
som betalas efter uppsägningstidens slut om anställningsavtalet 
avslutas av bolaget. 

Bolaget har ingått ett konsultavtal enligt vilket Rolf Olofsson har 
utsetts till CLO tills vidare.

STYRELSEN     
   Oberoende i förhållande 
   till bolaget och Oberoende i förhållande
Namn Befattning Invald koncernledningen  till bolagets huvudägare Närvaro

Lennart Hällkvist Ordförande 20071) Nej Nej 14/14
Kennet Lejnell Styrelseledamot 20071) Nej Ja 14/14
Patrik Tigerschiöld Styrelseledamot 2018 Ja Nej 14/14
Nicklas Paulson Styrelseledamot 2018 Ja Nej 14/14
Magnus René Styrelseledamot 2018 Ja Ja 14/14
Peter Näslund Styrelseledamot 2018 Ja Ja 14/14

1)  Avser året för inval i styrelsen i moderbolaget till Förra Koncernen, OverHorizon (Cyprus) PLC.

För en presentation av Ovzons styrelse, se sida 38 – 39.
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AKTIEÄGARNA UTGÖR ÅRSSTÄMMAN

VALBEREDNING

STYRELSE

VD OCH BOLAGSLEDNING

ÅRSSTÄMMAN

t Mål och strategier s Rapporter och kontroll

t Val s Informationt Val

Förslagt
t

Informationt
REVISORER

Ansvar för kontroll av hela verksamheten. 
Rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

EXTERNA STYRDOKUMENT
Aktiebolagslagen, andra tillämpliga lagar och regler,  

NASDAQs regelverk för emittenter samt Svensk  
Kod för Bolagsstyrning.

INTERNA STYRDOKUMENT
Bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion för  

verkställande direktören, kommunikationspolicy och  
finanspolicy. Policydokumentet och manualer med regler  

och rekommendationer, principer och vägledning i bolagets  
verksamhet och dess medarbetare.

REVISION

Bolagets lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Styrelsen får 
under året presentationer av bolagets revisor som granskat att 
bolagets interna kontroll och externa redovisning uppfyller kraven 
som ställs på ett marknadsnoterat bolag. För 2018 utsågs revisor 
Carl-Johan Regell från Grant Thornton Sweden AB.

Under räkenskapsåret 2018 uppgick den totala ersättningen 
till bolagets revisor till TSEK 3 217.

För information om bolagets revisor, se sidan 39.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och 
manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpan-
de uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, 
såsom interna möten och interna nyhetsmail. För kommunikation 
med externa parter gäller bolagets informationspolicy, som anger 
riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att 
säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina infor-
mationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

Solna i mars 2019
Styrelsen för Ovzon AB

Informationt
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Revisors yttrande 
om bolagsstyrningsrapporten 

Till årsstämman i Ovzon AB (publ)
Org.nr. 559079-2650

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
år 2018 på sidorna 32 – 35 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

Stockholm den 15 mars 2019

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell.
Auktoriserad revisor

och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsre-
dovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.
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Styrelse och revisor

LENNART HÄLLKVIST

Född 1951. 
Position: Styrelseordförande (sedan 2007).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Magisterutbildning från Chalmers 
tekniska högskola.
Nuvarande uppdrag: VD för OverHorizon AB.  
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för NSAB 
och olika ledningspositioner inom dotter- 
bolag till Ericsson.
Lennart Hällkvist äger inga aktier i bolaget 
men har via ett 1,06 procent ägande i  
bolagets tidigare moderbolag OverHorizon 
(Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i 
bolaget.
Ej oberoende i förhållande till bolaget,  
koncernledningen och bolagets huvudägare.
 

KENNET LEJNELL

Född 1968.
Position: Styrelseledamot (sedan 2007).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms 
universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO för bolaget och 
styrelseledamot för Equi Performance 
Sweden AB.  
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO 
för SWE-DISH Satellite Systems AB.  
Kennet Lejnell äger 185 795 aktier i bolaget 
och har via ett 2,56 procent ägande i 
bolagets tidigare moderbolag OverHorizon 
(Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i 
bolaget. Utöver detta har Kennet 25 000 
teckningsoptioner i bolaget.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Oberoende i förhållande 
till bolagets huvudägare.

PETER NÄSLUND

Född 1962. 
Position: Styrelseledamot (sedan 2018).
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet. 
Nuvarande uppdrag: Advokat, delägare och 
VD i Advokatfirma DLA Piper Sweden AB. 
Ordförande i styrelsen för Hedera Group AB 
(publ) och Ladza Fastigheter AB. Styrelse-
ledamot i Ekerö Arena AB, Peter Näslund 
Advokat AB, Näslund Productions AB, Göta 
Kanal Rock AB och Sundströms Safety AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseord- 
förande i SWE-DISH Satellite Systems AB.
Peter Näslund äger 30 000 aktier i bolaget 
och har via ett 0,53 procent ägande i  
Ovzons tidigare moderbolag OverHorizon 
(Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i 
bolaget.
Oberoende i förhållande till bolaget, koncern-
ledningen och bolagets huvudägare.

Egna innehav av aktier uppdaterade per 28 februari 2019.
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NICKLAS PAULSON 

Född 1970. 
Position: Styrelseledamot (sedan 2018). 
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms 
universitet. 
Nuvarande uppdrag: VD för Investment AB 
Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB och 
Bulten AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment 
Banking på Carnegie Investment Bank AB 
och Alfred Berg ABN AMRO. 
Nicklas Paulson äger 10 000 aktier, själv 
samt via närstående, i bolaget.
Oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Ej oberoende i förhållande 
till bolagets huvudägare.

MAGNUS RENÉ

Född 1962.
Position: Styrelseledamot (sedan 2018). 
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik,  
Chalmers tekniska högskola. 
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot  
Integrum AB. 
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 
2001–2018. VD och affärsområdeschef  
Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer 
Service Mycronic 1990–1999.
Magnus René äger 80 000 aktier i bolaget.
Oberoende i förhållande till bolaget,  
koncernledningen och bolagets huvudägare.

PATRIK TIGERSCHIÖLD 

Född 1964. 
Position: Styrelseledamot (sedan 2018).
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms  
universitet. 
Nuvarande uppdrag: Ordförande i styrelsen 
för Bure Equity AB, Cavotec AB, Mycronic AB, 
Aktiemarknadsbolagens förening och Fören-
ingen för god sed på värdepappersmarkna-
den. Vice ordförande i styrelse för Riddarhuset. 
Styrelseledamot i Bure Financial Services AB, 
Självregleringen i Sverige Services AB, Anna 
Kirtap AB, Idevall & Partners Fonder AB, Idevall 
& Partners Holding AB och Nationalmusei 
Vänner.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Bure 
Equity AB 2010-2013, VD för Skanditek 
Industriförvaltning 1999-2010, VD för SEB 
Allemansfonder AB 1995-1999.  
Patrik Tigerschiöld äger 200 000 aktier i 
bolaget.
Oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Ej oberoende i förhållande 
till bolagets huvudägare.

 
HUVUDANSVARIG REVISOR
Carl-Johan Regell, född 1963
Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB
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Koncernledning

PER WAHLBERG 

Född 1966.
Befattning: VD. 
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet,  
radiolänktekniker, Flygvapnets markte-
letekniska skola, och teleteknisk linje på 
gymnasiet. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bolaget, 
vVD och styrelseledamot för OverHorizon 
AB samt grundare och styrelseledamot för 
Etheron AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör  
Tele-X och projektledare vid Svenska rymd- 
aktiebolaget, medgrundare till SWE-DISH 
Satellite Systems AB.
Per Wahlberg äger 335 856 aktier i bolaget 
och har via ett 8,79 procent ägande i  
bolagets tidigare moderbolag OverHorizon 
(Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i  
bolaget. Utöver detta har Per 39 000  
teckningsoptioner i bolaget.

 

JOHAN BRANDT 

Född 1974. 
Befattning: CFO. 
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: MBA, Gothenburg School of 
Economics (Göteborgs universitet). 
Övriga uppdrag: Grundare och ägare av 
Axellen AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Auktoriserad 
revisor på EY, CFO på Nimbus, EVP och 
CFO på Arcam AB.
Johan Brandt äger 18 000 aktier i bolaget. 
Utöver detta har Johan 25 000 tecknings- 
optioner i bolaget.

PÅL EKBERG

Född 1972. 
Befattning: CEO, OverHorizon LLC.
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Statskunskap och ekonomi, 
Lunds universitet.  
Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VP Sales för 
SWE-DISH Satellite Systems Inc., konsult på 
Exportrådet och reservofficer Flygvapnet.
Pål Ekberg äger 30 000 aktier i bolaget och 
har via ett 2,69 procent ägande i bolagets 
tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) 
PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget.  
Utöver detta har Pål 39 000 optioner i 
bolaget.

Egna innehav av aktier uppdaterade per 28 februari 2019.
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JIM GEROW 

Född 1961.
Befattning: President, OverHorizon LLC. 
Nationalitet: Amerikansk. 
Utbildning: Kandidatexamen i elektroteknik, 
University of Connecticut.
Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag/erfarenhet: President  
för SWE-DISH Satellite Systems Inc., 
Government Program Manager, USSOCOM, 
Department of the Army (DOA), USSOCEUR, 
Medic, USMC/Navy Special Warfare (NSW).
Jim Gerow äger 7 500 aktier i bolaget och 
har via ett 1,18 procent ägande i bolagets 
tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) 
PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget. Utö-
ver detta har Jim 39 000 optioner i bolaget.

KENNET LEJNELL 

Född 1968.
Befattning: CTO.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms 
universitet och Princeton University.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot för  
Equi Performance Sweden AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO 
för SWE-DISH Satellite Systems AB. 
Kennet Lejnell äger 185 795 aktier i bolaget 
och har via ett 2,56 procent ägande i 
bolagets tidigare moderbolag OverHorizon 
(Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i 
bolaget. Utöver detta har Kennet 25 000 
teckningsoptioner i bolaget.

ROLF OLOFSSON

Född 1947. 
Befattning: CLO.
Nationalitet: Svensk. 
Utbildning: Jur.kand., Juridiska fakulteten vid 
Uppsala universitet. 
Övriga uppdrag: Managing Partner, Space 
Law Advisors LLC, grundare för Powder Dog 
LLC och grundare av och rådgivare till styrel-
sen i Youth For Understanding Sverige.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Partner och 
Global Head of Telecom, Satellite and Media 
Practice Group, White & Case LLP (bosatt 
i Washington DC, Bryssel och Stockholm), 
partner på Mannheimer Swartling Advokat-
byrå AB (bosatt i Stockholm och New York).
Rolf Olofsson äger inga aktier i bolaget.
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18Ovzon årsredovisning
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ovzon AB (publ) (Ovzon), organisationsnummer 559079-2650, avger härmed 
års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen föreslås fastställas på årsstämman den  
10 april 2019. Bolaget har sitt säte i Solna. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och i enlighet med  

International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Moderbolag
Ovzon AB (publ) är moderbolag i en koncern som etablerades år 
2006 med målsättning att erbjuda bredbandstjänster över egen och 
hyrd satellitkapacitet till kunder i olika delar av världen. Moderbola-
get startade sin verksamhet i januari 2017 och verksamheten om-
fattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala funktioner.

Koncernen
Koncernens verksamhet består i att tillhandahålla satellitbase-
rade bredbandstjänster över egen och hyrd satellitkapacitet, via 
användarvänliga, kompakta och lätta terminaler. Sedan starten 
2006 har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det 
ökande behovet av mobil bredbandsuppkoppling i områden som 
saknar traditionella telekomtjänster eller där uppkopplingen inte 
når önskvärd prestanda. 

Med avancerade regenerativa satellitnyttolaster och unikt små 
portabla terminaler, paketerade i en tjänst som ger höga data-
hastigheter, löser bolaget flera specifika behov hos många olika 
kundgrupper. Det omfattar bland annat användare så som myndig-
heter, försvarsorganisationer, media och NGO:er som är beroende 
av exempelvis realtidssensorer och videouppladdningar, antingen 
från rörliga plattformar eller från personal som bär terminalerna 
med sig. Ovzons lösning innebär en hastighet som är upp till 80 
gånger snabbare än konkurrerande erbjudanden.

Bolagets nuvarande tjänsteutbud tillhandahålls över hyrd kapacitet 
på befintliga satelliter. År 2021 avser bolaget att skjuta upp den 
första egna satelliten (Ovzon-3) vilken ger styrbara täckningsom-
råden och möjliggör direktkommunikation mellan små terminaler.

Bolaget har en stark patentportfölj och har därtill idag sex ban-
positioner med tillhörande frekvenslicenser för global täckning. 
Banpositionerna är registrerade av Internationella teleunionen (ITU) 
i den GEO-stationära banan. 

Bolaget har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i 
Tampa i Florida, USA, och i Bethesda i Maryland, USA.

Vision
Att revolutionera mobilt bredband via satellit genom att erbjuda 
global täckning av högsta datahastighet genom de minsta ter-
minalerna.

Affärsidé
Koncernen tillhandahåller mobila bredbandstjänster via satellit i 
områden utan fungerande infrastruktur.

Finansiella mål
Bolagets finansiella mål är att växa med stabil lönsamhet och posi-
tiva operationella kassaflöden samt att finansiera en egen framtida 
satellit genom en kombination av eget kapital och lån.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

2018 var ett händelserikt år för Ovzon. I början av året tecknades 
ett avtal med Eutelsat S.A. om att flytta en satellit till en av Ov-
zons banpositioner, så kallad BIU eller ”Bring Into Use”, för att ta 
positionen i bruk och därmed skydda densamma för konkurrens. 

Den tvist koncernen tidigare haft med en långivare har lösts 
och reglerades under första halvåret. 

Den 18 maj genomfördes en notering av bolagets aktier på 
Nasdaq First North Premier. Genom nyemissionen i samband med 
noteringen tillfördes Ovzon netto TSEK 173 095. I samband med 
noteringen tillträdde en ny styrelse i bolaget. Den 11 juni meddelade 
Carnegie att de i sin roll som stabiliseringsagent valt att utnyttja en 
övertilldelningsoption. Av denna anledning genomfördes en riktad 
nyemission varvid Ovzon tillfördes ytterligare TSEK 48 750. Merpar-
ten av koncernens lån och övriga skulder har reglerats under året 
med hjälp av de medel som tillförts bolaget via nyemissionerna.

Under året har bolaget tecknat kundkontrakt om totalt MUSD 
23,1 samt ingått avtal med SSL och SpaceX om tillverkning res-
pektive uppskjutning av bolagets första GEO-satellit (Ovzon-3). 
Satelliten kommer vara utrustad med högpresterande, styrbara 
antenner och kommer inkludera den On-Board-Processor (OBP) 
som utvecklas av Ovzon. Satelliten planeras vara färdig 2021.

I november föreslog styrelsen i Ovzon en garanterad företräde-
semission om högst MSEK 750 – ett beslut som godkändes av 
en extra bolagsstämma den 21 december 2018.

MARKNADEN OCH HÄNDELSER

Bolaget upplever ett fortsatt stort intresse för bolagets tjänst, både 
från försvarsrelaterade aktörer men också från andra kundsegment 
som har behov av mobila bredbandstjänster via satellit i områden 
utan fungerande infrastruktur. 

Under året genomfördes ett flertal marknadsaktiviteter och 
demonstrationer av bolagets mobila bredbandstjänst för Europas 

ledande försvarsorganisationer. Applikationer som visats var bland 
annat högupplöst video, informations-inhämtning från mark- och 
luftburna sensorer, bredbandig internetaccess, telefoni, push-to-talk 
som i realtid kommunicerades via satellit mellan fordon (on-the-
move) och handburna så kallade manpack-terminaler.

Under året deltog bolaget på en rad mässor, exempelvis den 
viktiga teknik- och mediamässan IBC i Amsterdam där bland annat 
Ovzons ”Mobile Broadband Unit” (MBU) och den minimala storleken 
på bolagets T5-terminaler fick stor uppmärksamhet. 

 
EKONOMISK UTVECKLING

Resultat
Nettoomsättningen ökade under 2018 till MSEK 207,9 (201,1). 
Rörelseresultatet för året uppgick till MSEK -17,5 (24,0). Nettore-
sultatet för perioden uppgick till MSEK -25,6 (6,1). I rörelse- och 
nettoresultatet ingår jämförelsestörande kostnader om MSEK 26,1 
(17,0), vilka är hänförliga till bolagets börsnotering samt en flytt av 
en satellit till en av bolagets banpositioner.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 
11,9 (6,5).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till MSEK 
77,2 (49,7).

Eget kapital uppgick till MSEK 73,0 (-120,6). Ingen utdelning  
föreslås lämnas för räkenskapsåret 2018.

Moderbolaget
Nettoomsättningen under 2018 uppgick till MSEK 6,6 (1,4).  
Rörelseresultatet uppgick till MSEK -19,6 (-8,1).
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Koncernens flerårsöversikt
TSEK 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 207 883 201 050 209 219 111 978
Rörelseresultat -17 536 24 025 37 241 2 996
Rörelseresultat (justerat) 8 524 41 072 37 241 2 996
Rörelsemarginal, % (justerad) 4 20 18 3
Resultat efter finansiella poster -24 637 7 807 25 171 -20 822
Resultat efter skatt -25 640 6 100 25 137 -21 233
Balansomslutning 131 150 95 037 69 362 51 295
Medelantal anställda, st 16 12 11 10

Jämförelseåren 2015 och 2016 avser sammanslagna finansiella rapporter.

STYRELSENS ARBETE 

Vid årsstämman samt vid en extra bolagsstämma våren 2018 
utsågs sex styrelseledamöter; Lennart Hällkvist, Kennet Lejnell, 
Nicklas Paulson, Patrik Tigerschiöld, Magnus René samt Peter 
Näslund. Lennart Hällkvist utsågs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har under året haft 14 sammanträden och vid dessa 
behandlat frågor om teknisk utveckling, försäljning, Ovzon-3 och 
finansiella rapporter. Styrelsen svarar för bolagets organisation 
och förvaltning och bedömer fortlöpande bolagets ekonomis-
ka situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning, som 
bland annat reglerar styrelsesammanträden, ärenden som skall 
underställas styrelse, ekonomiska rapporter samt instruktion för 
verkställande direktören. 

LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING 

Styrelsen följer de fastställda riktlinjerna för bestämmande av lön 
och annan ersättning till den verkställande direktören och andra 
personer i bolagets ledning. Ersättning utgår i form av en fast lön 
och ett bonusprogram som årligen fastställts utifrån koncernens 
uppställda resultatmål.

PERSONAL

Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda i koncernen till 
19 (15) medarbetare. 

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL

Ovzons aktiekapital uppgick per den 31 december 2018 till SEK 
839 640 fördelat på 8 396 399 aktier med ett kvotvärde om SEK 
0,1 per aktie. Enligt bolagsordningen som justerades i samband 
med en extra stämma 27 december 2018 ska aktiekapitalet vara 
lägst SEK 3 358 556 och högst SEK 13 434 224 fördelat på lägst 
33 585 596 aktier och högst 134 342 384 aktier.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I syfte att finansiera cirka hälften av bolagets första egna satellit  
(Ovzon-3) har bolaget genomfört en företrädesemission som till-
fört bolaget cirka MSEK 750 före emissionskostnader. Bolaget 
förväntar sig att finansiera resterande del genom befintliga medel 
samt externa lån.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Kundavtalen avseende den hyrda satellitkapaciteten har förlängts 
och order om totalt MUSD 23,1 har erhållits under 2018. En över-
vägande del av de nya kundavtalen löper på ett år fram till i mitten 
av september 2019. 

Ovzon levererar sin nuvarande satellitkommunikationstjänst 
med inhyrd kapacitet från befintliga satelliter som ägs av tredje 
part. Bolaget undersöker möjligheterna för att kunna expandera 
nuvarande tjänst in i andra geografiska områden genom att leasa 
kapacitet på ytterligare satelliter. För att en satellit överhuvudtaget 
ska kunna användas för Ovzons tjänst måste den uppfylla vissa 
krav som innefattar rätt frekvensband, täckningsområde och en 
viss miniminivå av prestanda i övrigt. Under 2019 kommer ett antal 
lämpliga satelliter att skjutas upp, från vilka bolaget avser att leasa 
ytterligare kapacitet. 

Arbetet med att skjuta upp bolagets första egendesignade 
satellit (Ovzon-3) har intensifierats och flera viktiga steg har tagits 
i denna process. Med egen satellit ökar tillgången till kapacitet och 
täckningsområdet på marken vilket förbättrar tillväxt- och lönsam-
hetsförutsättningarna. Därutöver kommer bolagets patenterade 
teknologi att kunna utnyttjas i full omfattning. Uppskjutningen är 
planerad till år 2021.

Inför 2019 bedömer bolaget att marknaden för satellitkommu-
nikationstjänster som kräver hög mobilitet och prestanda kommer 
fortsätta att utvecklas positivt. Bolaget räknar med att kunna för-
bättra såväl omsättning som resultat för helåret 2019.

ANDRA VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Koncernens satellitverksamhet genererar i dagsläget intäkter från 
kundavtal som löper ett år i taget. Dessa måste således förnyas 
varje år för fortsatt giltighet. Satellitverksamhet är normalt sett 
tillståndspliktig. I dagsläget bedrivs dock verksamheten med hjälp 
av inhyrda satelliter och det åligger ägarna till satelliterna att svara 
för nödvändiga frekvenslicenser och övriga tillstånd.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operatio-
nella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade 
till finansverksamheten. Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar 
sina risker på rätt sätt och att fastlagda principer för den finansiella 
rapporteringen och interna kontrollen följs. 

På sida 26 – 29 i denna årsredovisning redogör Ovzons för bo-
lagets huvudsakliga risker och de åtgärder som görs för att minska 
dessa mer utförligt. Nedan följer ett sammandrag av riskerna.

MARKNAD

Teknisk utveckling och konkurrens
Ovzon har utvecklat och validerat en kommersiellt gångbar satel-
litkommunikationstjänst. För att fullt ut tillvarata tjänstens potential 
krävs en eller flera egna satelliter. Det kan inte uteslutas att Ovzon-3 
projektet fördröjs, antingen på grund av otillräckliga resurser eller 
på grund av oförutsedda tekniska utmaningar. 

Inom rymd- och kommunikationsindustrin görs snabba framsteg 
och nya tekniska innovationer tillkommer i snabb takt. I tillägg till 
konkurrens från nuvarande system kan Ovzon därför utsättas för 
konkurrens från bolag som använder ny teknik och nya satellit- och 
marksystem, exempelvis smarta antennsystem samt terminaltekni-
ker som inte är tillgängliga för Ovzons frekvensband. Framsteg eller 
tekniska innovationer kan göra bolagets befintliga teknik mindre 
konkurrenskraftig genom att uppfylla slutanvändarnas behov på 
mer attraktiva eller kostnadseffektiva sätt.
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PARTNERS

Tillgång till satellitkapacitet som tillhandahålls av tredje parter
Ovzon är beroende av tillgång till satellitkapacitet inom relevant 
frekvensband och banpositioner från tredje parter för att kunna 
erbjuda sina nuvarande kommunikationstjänster. Tillgången till 
lämplig satellitkapacitet från tredje part är dock knuten till vissa 
begränsningar samt vissa risker och osäkerheter, varav flera inte 
kan förutses.

KUNDER

Ovzons tjänster säljs indirekt till en enskild slutanvändare
Genom Ovzons kundavtal med IGC erbjuder bolaget sina nuvaran-
de tjänster till en enskild slutanvändare, USA:s regering genom dess 
försvarsdepartement och andra departement och myndigheter. 
För räkenskapsåret 2018 var cirka 95 procent av Ovzons intäkter 
hänförliga till denna kund. 

ÖVRIGT

Risker relaterade till reglering  
inom bolagets verksamhetsområden
Vidmakthållande och utbyggnad av Ovzons verksamhet är bland 
annat beroende av förmågan att erhålla de frekvenslicenser och 
tillstånd som krävs i rätt tid, till rimliga kostnader och med god-
tagbara villkor.

Medarbetare
Inom Ovzon finns ett antal nyckelmedarbetare med hög kompetens 
och upparbetade kundrelationer. Ovzon är beroende av att anställa 
och behålla personal som kan utveckla bolagets teknologi samt 
bygga upp och bibehålla centrala kundkontakter.

Valutarisker
Koncernens policy är att så långt möjligt balansera såväl intäkter 
och kostnader som tillgångar och skulder genom exponering i 
samma valutor. Koncernens intäkter för satellitverksamheten är 
i USD. Den satellitkapacitet som köps på befintliga satelliter är 
även den i USD, liksom den större delen av koncernens operativa 
kostnader. Se även not 3 Finansiell riskhantering.

FINANSIERING

Finansiering och otillräckligt rörelsekapital
Ovzons framtida vinstpotential är i hög grad beroende av markna-
dens framtida utveckling. Enligt bolagets bedömning är det befintli-
ga kassaflödet och rörelsekapitalet tillräckligt på 12 månaders sikt.

Likviditetsrisk
Hanteringen av bolagets likviditet sker med försiktighet, vilket inne-
bär att likvida medel placeras på bank. Bolaget har som målsättning 
att hålla en stark kassa.
 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor)
 
Balanserat resultat 228 325 982

Årets resultat 31 423

 228 357 405

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 228 357 405

 228 357 405

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning 
i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks 
i tusental svenska kronor (TSEK) där ej annat anges. 
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  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 5 207 883 201 050
Övriga rörelseintäkter  2 116 1 398
Rörelsens kostnader 
Inköpt satellitkapacitet och 
andra direkta kostnader  -117 211 -107 264
Övriga externa kostnader 7,8 -74 641 -39 769
Personalkostnader 9 -28 409 -26 206
Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 10 -6 225 -5 184
Övriga rörelsekostnader  -1 048 –

Rörelseresultat  -17 535 24 025
 
Resultat från finansiella poster 
Finansiella intäkter 11 3 577 3 520
Finansiella kostnader 12 -10 679 -19 738

  -7 102 -16 218

Resultat efter finansiella poster  -24 637 7 807

Skatt på årets resultat 14 -1 003 -1 707

ÅRETS RESULTAT  -25 640 6 100

Koncernens 
finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning
  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  -25 640 6 100

Summa årets resultat  -25 640 6 100

Resultat per aktie och aktiedata 15
Resultat per aktie hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, SEK 1)  -3,63 1,22
Medelantal aktier, st 1)  7 066 488 5 000 000

1) Ingen utspädningseffekt föreligger. Genomförd aktiesplit har beaktats för 
jämförelseåret. 
 
 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Årets resultat  -25 640 6 100
Övrigt totalresultat:
Poster som senare kan 
omklassificeras till resultaträkningen:
– Omräkningsdifferenser  -9 643 8 668
Övrigt totalresultat netto efter skatt  -9 643 8 668

ÅRETS TOTALRESULTAT   -35 283 14 768
 
Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  -35 283 14 768

ÅRETS TOTALRESULTAT  -35 283 14 768
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TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten 16 6 052 10 633
Patent 17 463 462

  6 515 11 095
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 18 2 399 1 815
Pågående nyanläggningar och förskott 19 35 613 24 595

  38 012 26 410
Finansiella anläggningstillgångar
Deposition 27 1 034 840

  1 034 840

Summa anläggningstillgångar  45 561 38 345
 
Omsättningstillgångar
Varulager  5 291 –
Kundfordringar 21 42 –
Övriga fordringar  2 549 3 041
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 22 542 3 979

  3 133 7 020
 
Likvida medel 23 77 165 49 672

SUMMA TILLGÅNGAR  131 150 95 037

TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 24
Aktiekapital   840 500
Övrigt tillskjutet kapital  281 846 53 524
Reserver  4 585 14 228
Ansamlad förlust inklusive 
årets resultat  -214 292 -188 814
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare  72 979 -120 562

Summa eget kapital  72 979 -120 562

Långfristiga skulder
Skulder till närstående företag 25, 30 – 71 233
Uppskjuten skatteskuld 14 1 089 1 288

  1 089 72 521
 
Kortfristiga skulder 
Övrig upplåning 25 – 33 201
Leverantörsskulder  7 503 16 350
Skulder till moderbolag  – 17 293
Skulder till närstående företag 25, 30 37 433 62 773
Aktuella skatteskulder  1 679 11
Övriga skulder  6 257 8 369
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 26 4 210 5 081

  57 082 143 078

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  131 150 95 037

Koncernens balansräkning
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 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
  Övrigt  Ansamlad
 Aktie- tillskjutet  förlust inklusive Summa
TSEK kapital kapital Reserver årets resultat Eget kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 500 53 524 5 559 -194 914 -135 331
Årets resultat – – – 6 100 6 100
Övrigt totalresultat – – 8 668 – 8 668

Summa totalresultat – – 8 668 6 100 14 768

Utgående eget kapital per 31 december 2017 500 53 524 14 228 -188 814 -120 562
 
Ingående eget kapital per 1 januari 2018 500 53 524 14 228 -188 814 -120 562
Årets resultat – – – -25 640 -25 640
Övrigt totalresultat – – -9 643 – -9 643

Summa totalresultat – – -9 643 -25 640 -35 283

Transaktioner med aktieägare: 
Kapitaltillskott från huvudägare – 6 000 – – 6 000
Nyemission 340 238 225 – – 238 565
Kostnader hänförliga till emission – -15 903 – – -15 903
Personaloptioner – – – 162 162

Summa transaktioner med aktieägare 340 228 322 – 162 228 824
Utgående eget kapital per 31 december 2018 840 281 846 4 585 -214 292 72 979

Koncernens förändring av eget kapital
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  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat  -17 535 24 025
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet 28 6 937 4 394
Erhållen ränta m.m.  1 316 –
Erlagd ränta  -9 684 –
Betald inkomstskatt  -308 -227

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  -19 274 28 192
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -5 291 –
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -40 –
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar 6 546 -3 553
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder  -9 719 –
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -32 671 9 963

Summa förändring i rörelsekapitalet  -41 175 6 410
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -60 449 34 602
 
 

  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -4 657
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -11 936 -1 852
Förvärv av finansiell anläggningstillgång  -555 –
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 390 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 101 -6 509

Finansieringsverksamheten 
Nyemission  238 564 –
Kostnader i samband med emission  -15 903 –
Erhållna aktieägartillskott  6 000 –
Upptagna lån  1 651 –
Amortering av skulder till närstående  -139 819 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 493 –
 
Årets kassaflöde  17 943 28 093
Likvida medel vid årets början  49 672 24 530
Kursdifferens i likvida medel  9 550 -2 951
Likvida medel vid årets slut  77 165 49 672

Koncernens kassaflödesanalys
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  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 5, 6 6 640 1 410
Övriga rörelseintäkter  18 6

  6 658 1 416
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 7, 8 -23 851 -9 486
Personalkostnader 9 -2 408 –
Övriga rörelsekostnader  -32 –

  -26 291 -9 486

Rörelseresultat  -19 633 -8 070

Moderbolagets 
finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning
  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter  5 844 –
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 12 -169 -39

  5 675 -39

Resultat efter finansiella poster  -13 958 -8 109

Bokslutsdispositioner 13 14 000 8 140
Skatt på årets resultat 14 -11 -2

ÅRETS RESULTAT  31 29

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
  jan – dec jan – dec
TSEK Not 2018 2017

Årets resultat  31 29
Övrigt totalresultat  – –

ÅRETS TOTALRESULTAT  31 29
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TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20 1 605 305

  1 605 305

Summa anläggningstillgångar  1 605 305

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag  187 574 775
Övriga fordringar  968 779
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 22 151 –

  188 693 1 554
 
Likvida medel 23 41 774 1 818

Summa omsättningstillgångar  230 467 3 372

SUMMA TILLGÅNGAR  232 072  3 677

TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGRT KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital  840 500

  840 500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  228 326 -24
Årets resultat  31 29

  228 357 5

Summa eget kapital  229 197 505

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  604 756
Skulder till moderbolag  – 170
Skulder till koncernföretag  – 2 100
Aktuella skatteskulder  13 2
Övriga skulder  274 –
Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 26 1 984 144

  2 875 3 172

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  232 072 3 677

Moderbolagets balansräkning
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 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital
    Balanserat
 Aktie-   resultat inklusive Summa
TSEK kapital   årets resultat Eget kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2017 500   -24 476
Årets resultat –   29 29
Övrigt totalresultat –   – –

Summa totalresultat –   29 29

Utgående eget kapital per 31 december 2017 500   5 505
 
Ingående eget kapital per 1 januari 2018 500   5 505
Årets resultat –   31 31
Övrigt totalresultat –   – –

Summa totalresultat    31 31

Nyemission 340   238 225 238 565
Kostnader i samband med emission –   -15 903 -15 903
Aktieägartillskott –   6 000 6 000

Utgående eget kapital per 31 december 2018 840   228 357 229 197

Moderbolagets förändring av eget kapital

  jan – dec jan – dec
TSEK  2018 2017

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat  -19 633 -8 070
Erlagd ränta  -169 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital  -19 802 -8 070
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -168 595 -777
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder  -152 –
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -156 846
Summa förändring i rörelsekapitalet  -168 903 69
  

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -188 705 -8 001
  

Moderbolagets kassaflödesanalys
  jan – dec jan – dec
TSEK  2018 2017

Investeringsverksamheten  
Lämnat aktieägartillskott  – -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten – -135
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemission  238 564 –
Kostnader i samband med emission  -15 903 –
Upplåning från koncernföretag  – 9 465
Erhållna aktieägartillskott  6 000 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 228 661 9 465

Årets kassaflöde  39 956 1 329
Likvida medel vid årets början  1 818 489
Likvida medel vid årets slut  41 774 1 818
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Noter
NOT 1 – ALLMÄN INFORMATION

Ovzon AB (publ) är moderföretag i en koncern med målsättning att kunna 
erbjuda bredbandstjänster över egen och hyrd satellitkapacitet till kunder 
i olika delar av världen. 

Moderföretaget Ovzon AB (publ.) med organisationsnummer 559079-
2650 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Solna. Adressen till 
huvudkontoret är Box 6069, 171 06 Solna.

Verksamheten i moderföretaget Ovzon AB (publ) består enbart av kon-
cernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier 
och andelar i koncernföretag samt mellanhavanden hos koncernföretag.

Ovzon AB (publ.) bildades i oktober 2016 och förvärvade dotterbo-
lagen och ett antal tillgångar från det tidigare cypriotiska moderbolaget 
OverHorizon (Cyprus) Plc under 2016 och 2017. Ovzon AB (publ.) var till 
och med börsnoteringen i maj 2018 ett helägt dotterföretag till OverHorizon 
(Cyprus) Plc).. 

Med anledning av att finansiell historik saknas för koncernen, har sam-
manslagna finansiella rapporter upprättats och använts vad avser uppgifter 
hänförliga till räkenskapsåren 2015-2016 i denna årsredovisning. Grunder 
för upprättande av de sammanslagna finansiella rapporterna enligt IFRS 
presenteras i  Not 1 Allmän information och Not 2 Sammanfattning av 
viktiga redovisningsprinciper.

Bildandet av Ovzon-koncernen utgjordes av transaktioner under gemen-
samt bestämmande inflytande. Denna typ av transaktioner regleras inte av 
IFRS utan det krävs att koncernen etablerar en princip för detta. Koncernen 
har valt tillämpa de principer som beskrivs i grunder för upprättande av de 
sammanslagna finansiella rapporterna, när de konsoliderade finansiella 
rapporterna har upprättats. Detta innebär i korthet att enheternas tillgångar 
och skulder har aggregerats och redovisas baserat på de bokförda värden 
som de representerar i OverHorizon (Cyprus) Plc:s koncernredovisning, och 
att transaktionerna redovisas som om de skulle ha ägt rum vid inledningen 
av den tidigast presenterade perioden (det vill säga att jämförelsetal har 
inkluderats).

Års- och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 15 mars 
2019 och föreläggs för fastställande vid kommande årsstämma den 10 
april 2019.

NOT 2 – SAMMANFATTNING AV 
VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats kon-
sekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de 
antagits av EU för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018. Moderfö-
retaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen och RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. 

Koncernen tillämpar ett antal nya standarder och tolkningar från och 
med den 1 januari 2018. Inga av de nya standarder och tolkningar som 
koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2018 har medfört någon 
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

De finansiella rapporterna för koncernen är upprättade baserat på 
historiska anskaffningsvärden vilket innebär att tillgångar och skulder är 
redovisade till dessa värden. Den funktionella valutan för moderföretaget 
och koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK). Samtliga 
belopp är avrundade till närmaste tusental kronor (kSEK), om ej annat 
anges. Resultaträkningen är uppställd i kostnadsslag. Belopp inom parentes 
avser föregående år. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning 
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 
styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
bolagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller områden där antaganden och uppskatt-
ningar, är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

2.2 STANDARDER, TOLKNINGAR OCH ÄNDRINGAR SOM TRÄTT I 
KRAFT 2018
Från och med den 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 15 Intäkter 
från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument. Varken IFRS 15 
eller IFRS 9 har en väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter, 
utöver utökade upplysningskrav. 
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2.2.1 INTÄKTSREDOVISNING
Grundprincipen i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, är att företaget 
redovisar intäkten när kunden erhåller kontrollen över varan eller tjänsten 
och inte likt tidigare när risken och förmånen övergått till kund. En annan 
förändring är att det belopp som ska redovisas som intäkt är den ersättning 
som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot överföring av tjänsten 
till kunden och inte likt tidigare att intäkter värderas till det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Införandet av IFRS 15 har i 
all väsentlighet inte påverkat resultaträkningen eller balansomslutningen för 
koncernen. Koncernen har valt att använda framåtriktad övergångsmetod 
varför jämförelsetalen inte har omräknats. 

2.2.2 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Införandet av IFRS 9 har inte påverkat resultaträkningen eller balansom-
slutningen för koncernen med väsentliga belopp. Eventuell nedskrivning av 
kundfordringar sker enligt den förenklade modellen i IFRS 9. Koncernen 
har valt att använda framåtriktad övergångsmetod varför jämförelsetalen 
inte har omräknats.

2.3 NYA STANDARDER, TOLKNINGAR OCH ÄNDRINGAR SOM 
UTGIVITS MEN EJ TRÄTT I KRAFT
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som 
börjar efter 2018 vilka inte har tillämpats vid upprättandet av denna fi-
nansiella rapport. Nedan redogörs för de standarder som kan komma att 
få effekt på koncernens finansiella rapporter, övriga ändringar bedöms 
inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med 
undantag av nedan: 

2.3.1 IFRS 16 LEASING
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard (IFRS 16) som kom-
mer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, 
SIC-15 och SIC-27. Den nya leasingstandarden innebär att en nyttjanderätt 
och en leasingskuld kommer att redovisas. Enligt den nya standarden ska 
de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen och leasetagare 
ska dela upp kostnaden i räntebetalningar samt avskrivningar på tillgången. 
Bolaget har valt att använda förenklad övergångsmetod för IFRS 16. För 
Ovzon innebär det att vi inte gör en omräkning av 2018 utan istället justerar 
ingående balans för 2019 och ytterligare lämnar upplysningar som förkla-
rar skillnaden mellan utgående balans 2018 och ingående balans 2019. 
Bolaget är i slutfasen på sin analys och den initiala bedömningen påvisar 
inte någon väsentlig påverkan på balansomslutning, resultat och nyckeltal. 
Ovzon kommer att börja tillämpa IFRS 16 Leasing från och med den 1 
januari 2019 och kommer således inte att tillämpa standarden retroaktivt.

2.4 KONCERNREDOVISNING
Koncernföretag konsolideras från och med den dag koncernen har kon-
troll eller inflytande över företaget enligt de definitioner som anges under 
respektive kategori av koncernföretag nedan. Avyttrade koncernföretag 
ingår i koncernens redovisning fram till den dag koncernen upphör att 
kontrollera eller att ha inflytande över företagen. Koncerninterna transak-
tioner har eliminerats.

2.4.1 DOTTERBOLAG
Som dotterbolag ingår alla företag där Ovzon AB (publ) har kontroll. Med 
kontroll menas att Ovzon-koncernen har förmåga att styra dotterbolaget, 
har rätt till dess avkastning och kan använda sitt inflytande att styra de 
aktiviteter som påverkar avkastningen. De finansiella rapporterna upprättas 
baserat på övertagna värden från OverHorizon (Cyprus) Plc. Koncernens 
samtliga dotterbolag ägs till 100 procent.

2.5 SEGMENTSRAPPORTERING
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den inter-
na rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. 
Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för 
tilldelningen av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I 
koncernen har denna funktion identifierats som den verkställande direktören 
(VD). Den regelbundna interna resultatrapportering som sker till VD och som 
uppfyller kriterierna för att utgöra ett segment sker för koncernen som helhet. 
Den totala koncernen rapporteras därför som företagets enda segment.

2.6 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
2.6.1 FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTVALUTA
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncern-
redovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funk-
tionella valuta och rapporteringsvaluta. Funktionell valuta för de amerikanska 
och cypriotiska dotterbolagen är amerikanska dollar (USD).

2.6.2 TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna 
omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning 
av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.

2.6.3 OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG 
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlandsverk-
samheters balansräkningar från deras funktionella valuta till svenska kronor 
baserat på balansdagens valutakurs. Resultaträkningen och övrigt totalre-
sultat omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser 
som uppstår redovisas via övrigt totalresultat mot omräkningsreserven i eget 
kapital. Den ackumulerade omräkningsdifferensen omförs och redovisas 
som en del i reavinst eller reaförlust i de fall utlandsverksamheten avyttras. 
Goodwill och justeringar till verkligt värde som är hänförliga till förvärv av 
verksamheter med annan funktionell valuta än svenska kronor behandlas 
som tillgångar och skulder i den förvärvade verksamhetens valuta och 
omräknas till balansdagens valutakurs. 

2.7 INTÄKTER
Grundprincipen i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, är att företaget 
redovisar intäkten när kunden erhåller kontrollen över varan eller tjänsten 
och inte likt tidigare när risken och förmånen övergått till kund. En annan 
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förändring är att det belopp som ska redovisas som intäkt är den ersättning 
som företaget förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot överföring av tjänsten till 
kunden och inte likt tidigare att intäkter värderas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget prestationsåtagande uppfylls 
över tid i samband med att tjänsten levereras och transaktionspriset utgörs 
av en relativ andel av servicekontraktets längd. Införandet av IFRS 15 har i 
all väsentlighet inte påverkat resultaträkningen eller balansomslutningen för 
koncernen. Koncernen har valt att använda framåtriktad övergångsmetod 
varför jämförelsetalen inte har omräknats. 

2.7.1 FÖRSÄLJNING AV SATELLITTJÄNSTER
Koncernen hyr kapacitet på befintliga satelliter och marknadsför och säljer 
bredbandstjänster över denna hyrda kapacitet. Intäkter från försäljning 
av bredbandstjänster redovisas linjärt över avtalsperiodens längd, vilket 
normalt är 12 månader. Matchning i kontraktsvillkor sker i största möjliga 
utsträckning mellan hyrd och såld kapacitet.

2.7.2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av en återförd skuldavsättning 
samt vidarefakturering av utlägg man burit för OverHorizon (Cyprus) Plc 
som tidigare ägde 100 procent av bolaget.

2.7.3 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består främst av ränteintäkter på likvida medel och om-
räkning koncerninterna lån. Finansiella kostnader består av räntekostnader 
och omräkning koncerninterna lån.

2.8 STATLIGA STÖD
Under året har Rymdstyrelsen fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska 
utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka MSEK 10. Stödet redo-
visas i enlighet med IAS 20 när det föreligger rimlig säkerhet att koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget och att 
bidraget kommer att erhållas.

Stödet är kopplat till investering och utveckling av tillgångar. Stödet 
redovisas som en förutbetald intäkt fram till dess att det finns matchande 
aktiveringar, då tillgångens redovisade värde reduceras med bidraget. Bi-
draget redovisas i resultatet under den avskrivningsbara tillgångens nytt-
jandeperiod i form av lägre avskrivningar.

2.9 LEASINGAVTAL
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard (IFRS 16) som kom-
mer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, 
SIC-15 och SIC-27. Den nya leasingstandarden innebär att en nyttjanderätt 
och en leasingskuld kommer att redovisas. Enligt den nya standarden ska 
de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen och leasetagare 
ska dela upp kostnaden i räntebetalningar samt avskrivningar på tillgången. 
Bolaget är i slutfasen på sin analys och den initiala bedömningen påvisar 
inte någon väsentlig påverkan på balansomslutning, resultat och nyckeltal. 
Ovzon kommer att börja tillämpa IFRS 16 Leasing från och med den 1 
januari 2019 och kommer således inte att tillämpa standarden retroaktivt.

2.10 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löner, sociala avgifter, bonus och andra kortfristiga ersättningar till anställ-
da redovisas när den anställde har utfört tjänsten. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. För dessa betalar koncernen avgifter till 
privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när 
de förfaller till betalning.

Bolaget har under 2018 givet ut teckningsoptioner för personal i Sverige 
och personaloptioner för personal i USA. Optioner under Teckningsoptions-
programmet har på marknadsmässiga villkor överlåtits till anställda. Vid 
förvärv av teckningsoptioner från den anställdes sida förs erhållen likvid mot 
övrigt tillskjutet kapital. Vid ett utnyttjande av optionerna ökas aktiekapitalet 
med varje nyemitterad akties kvotvärde och den tillhörande överkursen tillförs 
övrigt tillskjutet kapital. Optionerna under Personaloptionsprogrammet har 
vederlagsfritt överlåtits till anställda och redovisas enligt IFRS 2 och UFR7. 
Det verkliga värdet på tilldelade optioner redovisas som en personalkostnad 
med en motsvarande ökning av eget kapital. Det verkliga värdet beräknas 
vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden (3 år). Då 
personaloptionerna bedöms kvalificera som s.k. ”Incentive Stock Options” 
bedöms de inte föranleda några kostnader i form av sociala avgifter.

2.11 SKATTER 
Periodens skatt består av aktuell skatt och i förekommande fall uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande 
transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital då 
den tillhörande skatteeffekten också redovisas på detta ställe.

Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för perioden. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det redovisade 
resultatet genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdrags-
gilla poster. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år eventuellt justerat med aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär 
att uppskjutna skatteskulder redovisas i balansräkningen för alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det bokförda och det skattemässiga vär-
det på tillgångar och skulder. Om den temporära skillnaden uppkommit vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som utgör ett tillgångsförvärv, 
redovisas däremot inte uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar av-
seende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den omfattning det är troligt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade 
skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras.

2.12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
En immateriell tillgång redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången kommer att 
tillfalla koncernen och när tillgångens värde kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Utgifter avseende utveckling aktiveras och redovisas i balansräkningen 
som immateriella tillgångar om kriterierna för redovisning i balansräkningen 
enligt IAS 38 Immateriella tillgångar är uppfyllda. 
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2.12.1 FORSKNING OCH UTVECKLING
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart och består uteslutande 
av direkta kostnader. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till 
konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras som 
immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera 
framtida ekonomiska fördelar. Eftersom den grundläggande teknikutveck-
lingen är klar bedömer bolaget att framtida utvecklingsutgifter huvudsakligen 
kommer att kostnadsföras och att därmed bara en mindre del kommer att 
aktiveras. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte 
som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs 
av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma 
företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. 

I koncernens balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter upptagna 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningstiden är baserad på bedömd nyttjandeperiod vilken är 4 år 
för utveckling. 

2.12.2 PATENT, VARUMÄRKEN OCH LICENSER
Patent, varumärken och licenser som förvärvats separat redovisas till an-
skaffningsvärde. Patent, varumärken och licenser som förvärvats genom 
ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Patent, 
varumärken och licenser har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden för patent, varumärken och licenser 
över deras bedömda nyttjandeperiod på 15 år.

2.13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
direkt hänförbara till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs 
till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång 
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är 
förknippade med tillgången kommer koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den 
ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparatio-
ner och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnad 
så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

2.13.1 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 3–5 ÅR
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods 
slut och justeras vid behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvin-
ningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mel-
lan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas netto i 
resultaträkningen. 

2.14 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller im-
materiella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan 
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som 
skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov gruppe-
ras tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.

2.15 FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella tillgångar som redovisas i balansräkningen inkluderar på till-
gångssidan lånefordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuld-
sidan återfinns lång- och kortfristiga låneskulder, samt leverantörsskulder. 
Koncernen innehar inga derivatinstrument. En finansiell tillgång eller skuld 
tas upp i balansräkningen när koncernen blir part till avtalsvillkoren. Kund-
fordringar tas upp när faktura skickats och leverantörsskulder när faktura 
mottagits. Förutom likvida medel är endast en oväsentlig del av de finansiella 
tillgångarna räntebärande varför det inte görs någon redogörelse för rän-
teexponeringen. Maximal kreditrisk motsvaras av det redovisade värdet av 
finansiella tillgångar. Villkoren för lång- och kortfristiga lån framgår av separat 
notupplysning, övriga finansiella skulder är icke räntebärande. En finansiell 
tillgång, eller del därav, tas bort när rättigheterna enligt avtalet realiserats 
eller förfallit. En finansiell skuld, eller del därav, tas bort då den regleras 
när förpliktelsen enligt avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Vid varje 
balansdag värderar koncernen nedskrivningsbehovet av en finansiell tillgång 
eller grupp av finansiella tillgångar baserat på förväntade kreditförluster. 

Kategorier framgår av not 29 kompletterande upplysningar finansiella 
tillgångar och skulder. De kvittas och redovisas med ett nettobelopp i ba-
lansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att sam-
tidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

2.16 VARULAGER
Under året har tillverkning av terminaler resulterat i att komponenter och 
färdiga terminaler finns lagerförda. 

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsälj-
ningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser 
och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och 
transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet 
definieras som försäljningspris reducerat för kostnader för färdigställande 
samt försäljningskostnader.

2.17 KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för befarade kundförluster. 
Kundfordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 
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nominellt belopp utan diskontering enligt metoden för upplupet anskaff-
ningsvärde. En reservering för förväntade kundförluster på kundfordringar 
görs när det finns skäl att anta att koncernen inte kommer att kunna erhålla 
alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reser-
veringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och värdet av bedömda framtida kassaflöden. Det reserverade beloppet 
redovisas över resultaträkningen. 

2.18 LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och i förekommande fall 
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Likvida 
medel redovisas till dess nominella belopp.

2.19 EGET KAPITAL
Eget kapital i koncernen består av följande poster:
•  Aktiekapital - representerar det nominella värdet för emitterade och re-

gistrerade aktier.
•  Övrigt tillskjutet kapital - tillskott som bolaget erhållit från aktieägarkretsen 

och som ej redovisas som aktiekapital.
•  Reserver - består av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av 

utländska dotterbolag.
•  Ansamlad förlust inkl. årets resultat - motsvaras av de ackumulerade 

vinster och förluster som genererats totalt i koncernen.

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

Kostnaderna för personaloptioner som tilldelades 2018 kostnadsförs 
linjärt över intjänandeperioden samt redovisas mot eget kapital enligt IFRS 2.

2.20 AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet 
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. 
En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns 
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad hän-
delse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

2.21 UPPLÅNING
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-
kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låne-
perioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras 
som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta 
upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

2.22 LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 

kategoriseras som övriga finansiella skulder. Eftersom leverantörsskulder 
har en förväntat kort löptid redovisas värdet till nominellt belopp.

2.23 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande orsakat 
av en inträffad händelse eller en framtida osäkerhet som inte redovisas som 
en skuld eller avsättning, då ett utflöde av resurser inte är troligt, uteblir, 
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte 
redovisas som skuld eller

2.24 KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod. Detta innebär att re-
sultatet justeras med transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar 
samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller 
finansieringsverksamheten.

2.25 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapportering 
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär 
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom 
ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 
från och tillägg till IFRS som ska göras.

Moderbolaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i 
koncernredovisningens not 2 ovan, med de undantag som anges nedan. 
Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges.

2.25.1 KLASSIFICERING OCH UPPSTÄLLNINGSFORMER
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning följer i sin uppställning 
årsredovisningslagen. Skillnaderna mot IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rap-
porter avser främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader, an-
läggningstillgångar, eget kapital samt redovisningen av avsättningar under 
egen rubrik i balansräkningen.

2.25.2 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvär-
demetoden. Förvärvsrelaterade kostnader för koncernföretag, som kost-
nadsförs i koncernredovisningen, ingår som en del i anskaffningsvärdet för 
andelar i koncernföretag.

2.25.3 KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR  
JURIDISKA PERSONER
Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med 
uttalandet från Rådet för finansiell rapportering RFR2. Koncernbidrag redovi-
sas som bokslutsdisposition. I moderbolaget aktiveras aktieägartillskott som 
aktier och andelar. Vid behov görs även nedskrivningsprövning av lämnade 
aktieägartillskott tillsammans med övrigt innehav i mottagande bolag.
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NOT 3 – FINANSIELL RISKHANTERING

3.1 FINANSIELLA RISKFAKTORER
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Det 
övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera ris-
kerna för negativ påverkan på koncernens resultat.

3.1.1 LIKVIDITETSRISK
En likviditetsrisk innebär en situation där likvida medel för betalning av åtag-
anden inte kan säkerställas. Koncernens likviditetsreserv ska ge handlingsfri-
het att genomföra beslutade investeringar och fullgöra betalningsförpliktelser.
Likviditetsprognoser uppdateras löpande och koncernledningen följer aktivt 
likviditetssituationen för att i god tid uppmärksamma likviditetsrisker.

3.1.2 FINANSIERINGSRISK
Finansieringsrisk motsvaras av att svårigheter kan föreligga att erhålla finan-
siering för verksamheten vid en given tidpunkt. Koncernen arbetar aktivt för 
att nå en låg refinansieringsrisk i förhållande till prissättning på marknaden, 
det vill säga bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. 

Refinansieringsrisken ska begränsas genom att koncernen alltid ska ha 
god framförhållning vid refinansieringsomförhandlingar. För att minimera 
finansieringsrisken arbetar koncernen med att erhålla lånelöften för alla större
investeringar. Styrelsen fastställer löpande nivån för kapitalbindning i låne-
portföljen. Ledningen upprättar löpande prognoser för koncernens likviditet 
på basis av förväntade kassaflöden. Koncernen strävar efter att ha en 
låneportfölj med spridda kreditförfall samt möjliggör amorteringar. 

3.1.3 RÄNTERISK 
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar 
koncernens räntenetto negativt.  Koncernens intäkter och kassaflöden 
från rörelsen är i huvudsak oberoende av förändringar i marknadsräntor då
koncernen inte har några väsentliga räntebärande tillgångar. Koncernens 
ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med 
fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Kon-
cernledningen övervakar ränteförändringar kontinuerligt och agerar därefter.

3.1.4 KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker med av-
seende på finansiella motparter. Med kreditrisk och motpartsrisk avses 
risken för förluster om en motpart inte fullgör sina åtaganden. Koncernen 
har begränsad exponering för kreditrisk. Koncernen eftersträvar att arbeta 
främst med etablerade kunder med dokumenterad betalningsförmåga 
och konkurrenskraftig verksamhet, bland annat kreditkontrolleras koncer-
nens kunders finansiella ställning genom inhämtande av information från 
kreditupplysningsföretag. I de fall motpartens betalningsförmåga bedöms 
som osäker krävs, en bankgaranti eller borgensförbindelse. 

3.1.5 VALUTARISK 
Valutarisk avser risk för påverkan på koncernens resultat och finansiella ställ-
ning till följd av förändrade valutakurser. Valutarisk uppstår genom framtida 
affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar 
i utlandsverksamheter. Koncernledningen övervakar valutakursförändringar 
kontinuerligt och agerar därefter.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i USA och Sverige samt 
till mindre del i Cypern. Försäljning av satellittjänster sker tillfullo i USD. Tillhö-
rande kapacitetskostnader är även de i USD. Utav övriga rörelsekostnader
exklusive avskrivningar, uppkommer cirka 50 procent i USD och cirka 50 
procent i SEK. Inköp i EUR förekommer i mindre omfattning.

För en jämförelse kan nämnas att om USD/SEK i genomsnitt under 2017 
varit 10 procent lägre hade omsättningen minskat i motsvarande mån och 
rörelseresultatet hade minskat med cirka 25 procent.

Ovzons finansiella nettoskulder i USD uppgick per balansdagen till 
uttryckt i TSEK 0 (20 483). En högre USD-kurs på balansdagen med +10  
procent skulle ha medfört en negativ resultateffekt med TSEK 0 (2 048). En 
lägre USD-kurs på balansdagen med 10 procent skulle ha medfört en positiv 
resultateffekt med TSEK 0 (2 048). Se även förvaltningsberättelsen under 
rubrik Finansiella risker. För påverkan via rörelseresultatet, se not 11 och 12.

3.1.6 LÅNEVILLKOR
Lånevillkoren framgår av not 25 Upplåning.

3.2 VERKSAMHETS- OCH OMVÄRLDSRELATERADE RISKER
De väsentligaste verksamhets- och omvärldsrelaterade riskerna hänför sig 
till konkurrens och kommersiell framgång samt beroende av nyckelpersoner, 
samarbetspartners och enskilda större kunder. Ovzon är vidare beroende av 
tillgång till satellitkapacitet som tillhandahålls av tredje part. Ovzons tjänster 
säljs indirekt till en enskild slutanvändare.

3.3 KÄNSLIGHETSANALYS
Utöver känslighetsanalyser ovan har ingen ytterligare analys upprättats.

3.4 KAPITALFÖRVALTNING
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens för-
måga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätt-
hålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra 
den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, 
utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen 
kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som 
nettoskuld dividerad med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upp-
låning (omfattande posterna Kortfristig upplåning och Långfristig upplåning 
i koncernens balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital 
beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden.
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NOT 4 – VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste 
ledningen göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar redovisade 
tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt 
lämnad information i övrigt. Bedömningarna baseras på erfarenheter och 
antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rå-
dande omständigheter. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. Nedan beskrivs de bedömningar som 
är mest väsentliga vid upprättandet av de finansiella rapporter. 

4.1 VÄSENTLIGA BEDÖMNINGAR AV LEDNINGEN 
4.1.1 ANTAGANDE OM FORTSATT DRIFT
Koncernen har stärkt kapitalbasen genom flera emissioner som ledningen 
bedömer säkrar fortsatt drift.

4.2 OSÄKERHET I UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
De uppskattningar och antaganden som skulle kunna innebära en risk för 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår är: 
• Nyttjandeperiod avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar 
• Avsättning för inkomstskatter och värdering av uppskjutna skattefordringar.

NOT 5 – NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

 Koncernen Moderbolaget
Rörelsegren 2018 2017 2018 2017

Satellittjänster
USA 207 883 201 050 – –

 207 883 201 050 – –
Managementtjänster
Sverige – – 2 540 635
USA – – 2 820 705
Cypern – – 1 280 70

 – – 6 640 1 410

Summa 207 883 201 050 6 640 1 410

Koncernen är beroende av ett fåtal kunder, varav en enda kund står för mer 
än 90 procent av koncernens intäkter. Koncernens intäkter erhålls tillfullo i 
USD. Kundavtal tecknas normalt med en löptid om tolv månader. 
 

Summa anläggningstillgångar
fördelat på geografisk marknad   18-12-31 17-12-31

Sverige   27 801 25 435
Cypern   6 759 11 461
USA   11 001 1 449

Summa   45 561 38 345

NOT 6 – UPPGIFT OM INKÖP OCH
FÖRSÄLJNING INOM SAMMA KONCERN M.M.

  
Moderbolaget   2018 2017

Inköp, %   10 6
Försäljning, %   85 100

NOT 7 – UPPLYSNING OM 
OPERATIONELLA LEASINGAVGIFTER M.M.

Operationella leasing- Koncernen Moderbolaget
avtal – årets kostnader 2018 2017 2018 2017

För hyrda lokaler 816 693 – –
Licensavgift satellittjänster 615 596 – –

 1 431 1 289 – –

Koncernens icke uppsägningsbara leasingavtal avser i huvudsak årlig li-
censavgift för tilldelning av satellittjänster. Framtida leasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, som förfaller till betalning:

Inom 1 år 2 019 1 289 – –
Mellan 2 till 5 år 8 892 2 384 – –
Senare än 5 år 11 061 9 238 – –

 21 972 12 911 – –

Övriga åtaganden
I ett avtal ursprungligen tecknat år 2008 har Cypern beviljat OverHorizon en 
frekvenslicens för banpositionen 59,7° E till och med juli månad år 2040. 
Som ersättning betalar OverHorizon dels en administrativ avgift på EUR 
60 000 per år, dels en årlig avgift som relateras till intäkterna. Den admi-
nistrativa avgiften om EUR 60 000 per år är inkluderad i ovanstående tabell 
avseende framtida leasingförpliktelser. Avgiften som relateras till intäkterna 
beräknas första gången med start två år efter det att OverHorizons första 
egna satellit skjutits upp och är operationell. Den maximala årliga avgiften är 
EUR 600 000 fram till och med år 2028 och EUR 800 000 för tiden därefter.
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NOT 9 – MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

 Koncernen Moderbolaget
Medelantalet anställda 2018 2017 2018 2017

Kvinnor 2 1 – –
Män 14 11 1 –

Totalt 16 12 1 –

 Koncernen Varav kvinnor
 2018 2017 2018 2017

Sverige 10 7 2 1
USA 6 5 – –

Totalt 16 12 2 1

Könsfördelning i styrelse Koncernen Moderbolaget
och företagsledning 2018 2017 2018 2017

Antal styrelseledamöter 6 3 6 3
varav kvinnor (–) (–) (–) (–)
Antal ledande 
befattningshavare inkl. VD* 7 7 2 1
varav kvinnor (–) (–) (–) (–)
*  I koncernledningen ingår 1 (2) person, bolagets CLO (CLO och CFO), som inte 

är anställd utan kontrakterade via ett konsultavtal. 

 2018 2017
 Styrelse och VD Övriga  Styrelse och VD Övriga
Löner och ersättningar uppgår till: (varav tantiem) anställda Totalt (varav tantiem) anställda Totalt
Moderbolaget 1 600 547 2 147 – – –
 (–)  (–) (–)  (–)
Dotterbolag
Sverige 3 540 4 939 8 478 4 237 3 756 7 993
USA 6 389 5 018 11 407 6 276 6 214 12 490
Totalt ersättningar dotterbolag 9 929 9 957 19 886 10 513 9 970 20 483
 (2 130)  (2 130) (2 092)  (2 092)
 
Sociala kostnader enligt lag och avtal: 
– Moderbolaget 503 172 675 – – –
– Dotterbolag  1 334 1 794 3 129 1 438 1 526 2 964
Pensionskostnader: 
– Moderbolaget 175 92 268 – – –
– Dotterbolag  1 083 983 2 066 1 542 837 2 379
Totalt sociala avgifter och pensioner 3 096 3 041 6 137 2 980 2 363 5 343

Koncernen totalt 14 624 13 545 28 169 13 493 12 333 25 826

NOT 8 – UPPLYSNING OM REVISORNS 
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

 Koncernen Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017

Grant Thornton
– revisionsuppdrag 628 550 528 15
– revisionsverksamhet
 utöver revisionsuppdrag 974 795 974 –

– skatterådgivning 294 99 294 –
– övriga tjänster 1 321 880 1 321 –

Summa 3 217 2 324 3 117 15

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen 
och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga 
tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet 
eller skatterådgivning.
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Pensioner
Bolaget och koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser utöver 
skuldförda belopp. Premier för pensionsförsäkringar motsvarar i huvudsak 
ITP-planen. Det amerikanska dotterbolaget, OverHorizon LLC, erlägger
dock premier enlig fastställd benefit plan.

Ledande befattningshavares ersättningar
På årsstämma 2018 omvaldes styrelseordförande Lennart Hällkvist och 
styrelseledamöterna Per Wahlberg och Kennet Lejnell. Vid en extra bo-
lagsstämma den 9 maj 2018 invaldes Peter Näslund, Nicklas Paulson, 
Magnus René och Patrik Tigerschiöld till nya styrelseledamöter. Styrelse-
arvode har endast utgått för räkenskapsåret 2018 (2017; 0). Av tabellen 
nedan framgår respektive ledamots arvode, lön och övriga ersättningar 
för utfört arbete som anställd. VD Per Wahlberg har en årslön om TSEK 1 
650 (1 554). Pension motsvaras av ITP tjänstepension plus TSEK 15 per 
månad. Därutöver utgår inga andra förmåner. Ömsesidig uppsägningstid 
6 månader. Om uppsägning sker från företagets sida erhålles därefter 
lön under 36 månader. Även Lennart Hällkvist har motsvarande pension, 
uppsägningstid och lön vid uppsägning från företagets sida. För övriga 
fem (fyra) ledande befattningshavare, en (två) st inhyrda via bolag, utgår 
marknadsmässig ersättning.

Incitamentsprogram
Bolaget har under Q2 2018 infört nya incitamentsprogram ”Teckningsop-
tionsprogram 2018/2021” och ”Personaloptionsprogram 2018/2021” som 
beslutades på extra bolagsstämma i Ovzon AB den 9 maj 2018. Vid den 
extra bolagsstämman beslutades att emittera maximalt 226 962 teck-
ningsoptioner (under teckningsoptionsprogrammet) till bolagets anställda i 
Sverige och 200 000 teckningsoptioner (under personaloptionsprogrammet) 
till bolagets anställda i USA. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt 
antal tilldelade optioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har 
tecknat 121 000 optioner (ej tilldelade optioner uppgår till 138 962 stycken). 

Efter företrädesemission i januari 2019 har villkoren för teckningsop-
tionsprogram och personaloptionsprogram räknats om.
Varje option berättigar till teckning av 2,02 nya aktier i bolaget till en kurs 
om SEK 59,41 per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i op-
tionsprogrammen sker en en utspädning om 1,7 procent av aktierna och 
rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från 
den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. Någon utspädningseffekt 
har ej beaktats i föreliggande rapport då periodens genomsnittskurs ej nått 
den avtalade teckningskursen.

2018 Grundlön / Rörlig Styrelse- Övriga  Pensions-
Ledande befattningshavares ersättningar fakt. arvode ersättning arvoden förmåner kostnad Summa

Per Wahlberg, VD/styrelseledamot 1 650 – – – 375 2 025
Lennart Hällkvist, styrelseordf. 1 590 – 250 – 452 2 292
Kennet Lejnell, styrelseledamot 1 149 – – – 212 1 361
Peter Näslund, styrelseledamot – – 125 – – 125
Nicklas Paulson, styrelseledamot – – 125 – – 125
Magnus René, styrelseledamot – – 125 – – 125
Patrik Tigerschiöld, styrelseledamot – – 125 – – 125
Övriga ledande befattningshavare, 4 st 9 543 2 130 – – 312 11 984

Summa 13 932 2 130 750 – 1 351 18 162

2017 Grundlön / Rörlig Styrelse- Övriga  Pensions-
Ledande befattningshavares ersättningar fakt. arvode ersättning arvoden förmåner kostnad Summa

Per Wahlberg, VD/styrelseledamot 1 554 – – – 484 2 038
Lennart Hällkvist, styrelseordf. 1 553 – – – 549 2 102
Kennet Lejnell, styrelseledamot 1 130 – – – 196 1 326
Övriga ledande befattningshavare, 4 st 10 124 2 092 – – 313 12 529

Summa 14 361 2 092 – – 1 542 17 995

Skuldförd pension inklusive löneskatt  18-12-31 17-12-31

Per Wahlberg och Lennart Hällkvist, totalt  714 4 801

Redovisat värde   714 4 801

Jämte årets premier har tidigare skuldförda pensionsåtaganden till Per 
Wahlberg och Lennart Hällkvist amorterats med TSEK 2 580.
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NOT 10 – AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA 
OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 Koncernen Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017

Avskrivningar immateriella
anläggningstillgångar -5 439 -4 870 – –
Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar -786 -314 – –

Summa -6 225 -5 184 – –

NOT 11 – FINANSIELLA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017

Kursvinster 2 261 3 520 2 270 –
Ränteintäkter 1 316 – 3 574 –

Summa 3 577 3 520 5 844 –

NOT 12 – FINANSIELLA KOSTNADER

 Koncernen Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017

Kursförluster – -4 294 – –
Räntekostnader -10 679 -15 426 -169 -39
Övriga finansiella kostnader – -18 – –

Summa -10 679 -19 738 -169 -39

NOT 13 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget   2018 2017

Erhållet koncernbidrag   14 000 8 140

Summa   14 000 8 140

NOT 14 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 Koncernen Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017

Följande komponenter 
ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt -1 202 -419 -11 -2
Uppskjuten skatt avseende:
obeskattade reserver 199 -1 288 – –

Redovisad skatt -1 003 -1 707 -11 -2

Redovisat resultat 
före skatt -24 637 7 807 42 31
Skatt enligt gällande 
skattesats för resultat i 
respektive land 5 511 592 -9 -7
Skatteeffekt av:
Justering av skatt tidigare år -1 191 – – –
Ej avdragsgilla kostnader, 
ej skattepliktiga intäkter
samt effekt av ej aktiverat
förlustavdrag, netto -5 323 -2 299 -2 5

Redovisad skatt -1 003 -1 707 -11 -2

Koncernbolagen är verksamma i olika länder och är därför föremål för olika 
inkomstskattesatser, vilka är som följer:

   2018 2017

Cypern, %   12,5 12,5
Sverige, %   22 22
USA, %   21 35

Vid räkenskapsårets slut fanns sparade skattemässiga underskottsavdrag 
om totalt TSEK 66 240 (67 802) i koncernen. Av nedan tabell framgår 
underskottsavdragens fördelning per land, belopp i TSEK:

   18-12-31 17-12-31

Cypern   60 392 64 894
Sverige   – –
USA   5 848 2 908

För underskott i Cypern föreligger en tidsbegränsning om fem år och för 
underskott i USA föreligger en tidsbegränsning om 20 år. För underskott 
i Sverige föreligger ingen tidsbegränsning. Uppskjuten skattefordran på 
sparade underskottsavdrag har ej åsatts något värde i balansräkningen.



64 65

Uppskjutna Koncernen Moderbolaget
skatteskulder 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Temporära skillnader i:
– obeskattade reserver 1 089 1 288 – –

Redovisat värde 1 089 1 288 – –

Ingående balans 1 288 – – –
Årets förändring i RR, netto -199 1 288 – –

Utgående balans 1 089 1 288 – –

NOT 15 – RESULTAT PER AKTIE OCH AKTIEDATA

   2018 2017

Resultat som är hänförligt 
moderbolagets aktieägare, TSEK   -25 640 6 100
Resultat per aktie hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, SEK   -3,63 1,22
Totalt antal utgivna aktier, st    8 396 399 5 000 000

Någon utspädningseffekt för i not 9 redogjorda incitamentsprogram har ej 
beaktats då periodens genomsnittskurs ej nått den avtalade teckningskur-
sen. Ingen utspädningseffekt förelåg per 2017-12-31.

NOT 16 – BALANSERADE 
UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 20 431 17 608 – –
Inköp – 4 657 – –
Omräkningsdifferens valuta 1 875 -1 834 – –

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 22 306 20 431 – –

Ingående avskrivningar  -9 798 -5 671 – –
Omräkningsdifferens valuta -1 056 704 – –
Årets avskrivningar -5 400 -4 831 – –

Utgående ackumulerade
avskrivningar  -16 254 -9 798 – –

Utgående redovisat värde 6 052 10 633 – –

NOT 17 – PATENT

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 521 575 – –
Omräkningsdifferens valuta 46 -54 – –

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 567 521 – –

Ingående avskrivningar  -59 -24 – –
Omräkningsdifferens valuta -6 4 – –
Årets avskrivningar -39 -39 – –

Utgående ackumulerade
avskrivningar  -104 -59 – –

Utgående redovisat värde 463 462 – –

NOT 18 – INVENTARIER, 
VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 2 264 558 – –
Inköp 1 216 1 852 – –
Försäljningar/utrangeringar – -30 – –
Omräkningsdifferens valuta 218 -116 – –

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 698 2 264 – –

Ingående avskrivningar  -449 -191 – –
Försäljningar/utrangeringar – 30 – –
Omräkningsdifferens valuta -64 26 – –
Årets avskrivningar -786 -314 – –

Utgående ackumulerade
avskrivningar  -1 299 -449 – –

Utgående 
redovisat värde 2 399 1 815 – –
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NOT 19 – PÅGÅENDE 
NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 24 595 24 595 – –
Inköp 11 018 – – –

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 35 613 24 595 – –

Utgående 
redovisat värde 35 613 24 595 – –

OverHorizon AB har tecknat avtal med Orbital Sciences Corporation om 
förvärv av en kommunikationssatellit med tillhörande markutrustning, support 
och utbildning. Redovisat förskott avser i sin helhet den första betalningen 
enligt avtalets betalningsplan. Parterna har valt att inte offentliggöra avtalets 
totala kontraktsvärde.

Direkt ägda dotterbolag       Röst/
    Årets Eget Antal kapital- Bokfört värde
Företags namn organisationsnummer Säte Land resultat kapital andelar andel, % 18-12-31 17-12-31

OverHorizon AB 556679-1181 Stockholm Sverige -577 116 1 000 100 1 535 235
OverHorizon OHO 1 Limited 262622 Nicosia Cypern -17 118 -88 374 1 000 100 70 70
OverHorizon Communications Group, LLC S226247-7 Arlington USA -13 208 -31 000 1 000 100 – –

        1 605 305

Indirekt ägda dotterbolag genom OverHorizon Communications Group, LLC
     
Företags namn Organisationsnummer Säte Land Röst / kapitalandel, %
OverHorizon LLC S226246-9 Arlington USA 100

NOT 21 – KUNDFORDRINGAR

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ej förfallna fordringar 42 – – –

Summa 42 – – –

Koncernen har per respektive balansdag inga förfallna kundfordringar och 
redovisar således därför ingen reserv för förväntade kreditförluster. Kreditkva-
litén på kundfordringar som varken förfallit eller i övrigt försvagats bedöms 
med hänvisning till historisk information om motparten.

NOT 20 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärden – – 305 170
Aktieägartillskott – – 1 300 135

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden – – 1 605 305

Utgående redovisat värde – – 1 605 305
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NOT 24 – EGET KAPITAL

 18-12-31 17-12-31
 Antal Kvotvärde Antal röster Aktie- Antal Kvotvärde Antal röster Aktie-
Aktieslag aktier (SEK) per aktie kapital aktier (SEK) per aktie kapital

A-aktie 8 396 399 0,10 1 840 5 000 100 1 500

Summa 8 396 399  8 396 399 840 5 000  5 000 500

Aktiekapitalets utveckling - de senaste två åren
  Antal nya Antal Antal Totalt Förändring av Totalt aktie-
År Händelse aktier A-aktier B-aktier antal aktier aktiekapital, TSEK kapital, TSEK

2017 Ingående saldo – – – 5 000 – 500
18-02-07 Aktiesplit 4 995 000 – – 5 000 000 – 500
18-05-18 Nyemission 2 699 971 – – 7 699 971 270 770
18-06-11 Nyemission 696 428 – – 8 396 399 70 840

I övrigt hänvisas till koncernens respektive moderbolagets specifikation Förändring av eget kapital.

Övrigt tillskjutet kapital
I övrigt tillskjutet kapital ingår de tillskott som bolaget erhållit från aktieägarkretsen och som ej redovisas som aktiekapital.

Reserver
Posten består tillfullo av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag.

Ansamlad förlust 
I denna post ingår ansamlade förluster i Ovzon och här redovisas även i förekommande fall andra transaktioner med ägare såsom utdelningar.

NOT 23 – LIKVIDA MEDEL

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Kassa och bank 77 165 49 672 41 774 1 818

Summa 77 165 49 672 41 774 1 818

NOT 22 – FÖRUTBETALDA 
KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Förutbetalda hyror 220 70 – –
Förutbetalda kostnader 322 3 909 151 –

Summa 542 3 979 151 –
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NOT 25 – UPPLÅNING

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Långfristig
Skulder till närstående
företag (not 30) – 71 233 – –

Summa – 71 233 – –

Kortfristig
Övrig upplåning – 33 201 – –
Skulder till närstående
företag (not 30) 37 433 62 773 – –

Summa 37 433 95 974 – –

Summa total upplåning 37 433 167 207 – –

Vägd genomsnittlig 
effektivränta för koncernen   18-12-31 17-12-31

Övrig upplåning, %   – 12
Skulder till närstående företag (not 30), %  9,5 9,5 – 20

NOT 26 – UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Upplupna personalkostn. 1 575 1 365 368 –
Övriga upplupna kostnader 2 635 3 716 1 616 144

Summa 4 210 5 081 1 984 144

NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 Koncernen Moderbolaget
Ställda säkerheter 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Spärrade bankmedel 1 034 840 – –

Summa 1 034 840 – –

Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser föreligger på balansdagen.

NOT 28 – TILLÄGGSINFORMATION 
OM KASSAFLÖDESANALYS

Justeringar för
poster som inte Koncernen Moderbolaget
ingår i kassaflödet 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Avskrivningar 6 225 5 184 – –
Övriga poster 712 -790 – –

Summa 6 937 4 394 – –

Förändring av skulder
med kassaflöden i
finansieringsverksam- Skulder till när- Övrig Skulder till
heten, koncernen stående företag upplåning moderbolag Summa

Ingående balans 
1 januari 2017 127 051 31 057 20 808 178 916
Ej kassaflödes-
påverkande poster
Kapitaliserad ränta & 
valutaeffekter, netto 6 955 2 144 -3 515 5 584

Utgående balans 
31 december 2017 134 006 33 201 17 293 184 500
 
Ingående balans 
1 januari 2018 134 006 33 201 17 293 184 500
Upptagna lån – 1 651 – 1 651
Amortering -100 151 -39 668 – -139 819
Minskning 
kortfristiga skulder – – -17 293 -17 293
Ej kassaflödespåverkande poster
Kapitaliserad ränta & 
valutaeffekter, netto 3 578 4 816 – 8 394

Utgående balans 
31 december 2018 37 433 – – 37 433
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NOT 29 – KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Upplysningar om finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen
Koncernen innehar inga derivat eller andra finansiella instrument värderade till verkligt värde.

Finansiella tillgångar och skulder per värderingskategori

 Låne- och Övriga Summa Upplupet
18-12-31 kundfordringar finansskulder redovisat värde anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde
Andra långfristiga fordringar 1 034 – 1 034 1 034
Kundfordringar 42 – 42 42
Likvida medel 77 165 – 77 165 77 165

Summa 78 241 – 78 241 78 241
 
Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde
Skulder till närstående företag – 37 433 37 433 37 433
Leverantörsskulder – 7 503 7 503 7 503
Övriga kortfristiga skulder – 10 467 10 467 10 467

Summa – 55 403 55 403 55 403
 
 
 Låne- och Övriga Summa
17-12-31 kundfordringar finansskulder redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga fordringar 840 – 840 840
Kundfordringar – – – –
Likvida medel 49 672 – 49 672 49 672

Summa 50 512 – 50 512 50 512
 
Finansiella skulder
Övrig upplåning – 33 201 33 201 33 201
Skulder till närstående företag – 134 006 134 006 134 006
Leverantörsskulder – 16 350 16 350 16 350
Skulder till moderbolag – 17 293 17 293 17 293
Övriga kortfristiga skulder – 13 450 13 450 13 450

Summa – 214 300 214 300 214 300
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Not 29, forts.

Koncernens förfallostruktur avseende odiskonterade kassaflöden för finansiella skulder 
    5 år Inget
Nominella belopp per 31 december 2018 Inom 1 år 1-2 år 2-5 år och senare förfallodatum

Skulder till närstående företag, not 30 37 433 – – – –
Leverantörsskulder 7 503 – – – –
Övriga kortfristiga skulder 10 467 – – – –

Summa 55 403 – – – –

    5 år Inget
Nominella belopp per 31 december 2017 Inom 1 år 1-2 år 2-5 år och senare förfallodatum

Övrig upplåning, not 25 33 201 – – – –
Skulder till närstående företag, not 30 62 773 – – – 71 233
Leverantörsskulder 16 350 – – – –
Skulder till moderbolag 17 293 – – – –
Övriga kortfristiga skulder 13 450 – – – –

Summa 143 067 – – – 71 233

NOT 30 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Skulder till närstående företag
  Koncernen
Företag (aktieägare)   18-12-31 17-12-31

Etheron AB   31 324 59 660
Equi Performance Sweden AB   6 109 11 573
LMK Ventures AB   – 12 478
LMK Forward AB   – 50 295

Summa   37 433 134 006

Lånen från Etheron AB och Equi Performance AB löper med 9,5 procent 
ränta.

Skulder till moderbolag
 Koncernen Moderbolaget
 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

OverHorizon (Cyprus) Plc – 17 293 – 170

Summa – 17 293 – 170

Lånen från närstående företag har till största del amorterats under 2018 i 
en del av omstruktureringen av koncernen. För ersättningar till styrelse, VD 
och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 9.

NOT 31 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I syfte att finansiera cirka hälften av bolagets första egna satellit (Ovzon-3) 
har bolaget genomfört en företrädesemission som tillfört bolaget cirka MSEK 
750 före emissionskostnader.

NOT 32 – FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, SEK 228 357 405. 
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras, SEK 228 357 405.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 15 mars 2019

 Per Wahlberg Lennart Hällkvist Kennet Lejnell
 VD Styrelseordförande Styrelseledamot

 Peter Näslund Nicklas Paulson Magnus René Patrik Tigerschiöld
 Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Ovzon AB (publ)

Org.nr. 559079-2650
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Ovzon AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 42 – 71 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultat, 
resultaträkning och balansräkning för koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av sidor 
1 – 41 och 75 – 76.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller kon-
cernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansva-
rar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•   skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvi-
da det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

•   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ovzon AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bo-
lagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Stockholm den 15 mars 2019

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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Alternativa nyckeltal

Bolaget redovisar alternativa nyckeltal i denna årsredovisning. De alternativa nyckeltalen ger värdefull kompletterande in-
formation till investerare och andra intressenter då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. De alternativa nyckeltal 
som redovisas i denna årsredovisning kan skilja sig till beräkningssättet från liknande mått som används av andra bolag.

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelsemarginal avser rörelseresultat i förhållande till netto- 
omsättningen.

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande 
till nettoomsättningen.

RESULTAT PER AKTIE

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Genom-
snittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut 
multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden 
och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden mul-
tiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under 
perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

SOLIDITET

Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Information till aktieägare

Styrelsen i Ovzon AB har kallat till årsstämma.
Tid: Onsdagen den 10 april 2019 klockan 15.00.

Plats: I bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10, SOLNA. 

REGISTRERING I AKTIEBOK SAMT ANMÄLAN 

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 april och 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 april. Anmälan 
kan göras på en särskild anmälningslänk på bolagets hemsida  
www.ovzon.com, per telefon +46 8 508 600 60 eller per post till  
Ovzon AB (Att: Mats Sjölin), Anderstorpsv. 10, SE-171 54 Solna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan 
ombeds i förekommande fall aktieägare att också lämna uppgift 
om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som låtit för-
valtarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolags-
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 
den  4 april. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan 
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

UTDELNING

Styrelsen i Ovzon AB kommer att föreslå årsstämman att ej lämna 
någon utdelning för verksamhetsåret 2018. Ovzon AB kommer 
under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden 
till fortsatt expansion.  

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Årsstämma 2019 10 april 2019
Delårsrapport januari – mars 2019 17 maj 2019
Delårsrapport januari – juni 2019 23 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 2019 15 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 19 februari 2020

Lennart Hällkvist
Styrelseordförande
lha@ovzon.com 

Per Wahlberg
Verkställande direktör 
pwa@ovzon.com  

FNCA Sweden AB
Bolagets 
Certified Adviser
+46 8 528 003 99
info@fnca.se

Ovzon AB (publ)
Anderstorpsvägen 10
SE-171 54 Solna
www.ovzon.com
+46 8 508 600 60

Kontaktuppgifter



76 7776 77



78 78

Ovzon AB (publ)
Anderstorpsvägen 10, SE-171 54 Solna

www.ovzon.com   +46 8 508 600 60
Org.nr. 559079-2650  


