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Erbjudandet i sammandrag
Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor.
Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007.
Likviddag: 2 mars 2007.
Beräknad första dag för handel
på First North: Omkring den 6 mars 2007.

Datum för publicering av finansiell information
Q1 rapport: 10 maj 2007.
Halvårsrapport: 24 augusti 2007.
Q3 rapport: 8 november 2007.

Övrigt
ISIN-kod: SE0000693616.
Kortnamn på First North: SJRB.
Handelspost: 100 aktier.

Handel på First North 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av
Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är
inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag,
utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis
mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier
handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en
placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på
First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget
lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till
marknaden och investerare. Certified Adviser för SJR är
Bankaktiebolaget Avanza. Certified Adviser granskar bolag vars
aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen
AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.
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Med "SJR" eller "Bolaget" avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, SJR in Scandinavia AB (publ)
eller den koncernen vari SJR in Scandinavia AB (publ) är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med
"koncernen" avses den koncern vari SJR in Scandinavia AB (publ) är moderbolag. Organisationsnummer för
SJR in Scandinavia AB (publ) är 556443-2929. Bankaktiebolaget Avanza, med organisationsnummer 556573-
5668, benämns delvis i prospektet som "Avanza". 

Detta prospekt har upprättats av Bolaget i enlighet med lagen om finansiella instrument (1991:980) och
Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet avseende Erbjudandet har godkänts av och
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen
garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och prospektet får inte distribueras till eller i något land där
distributionen eller erbjudandet kräver sådant prospekt eller sådan åtgärd eller strider mot tillämpliga regler i
sådant land. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta prospekt eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol exklusivt.

Detta prospekt innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida
marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Ord som "anse", "bedöma", "förvänta", "förutse", "avse",
"kan", "planera" och andra liknande uttryck är avsedda att indikera sådan information. Framtidsinriktad
information är alltid förenad med osäkerhet. Även om det är Bolagets styrelses bedömning att
framtidsinriktad information i detta prospekt är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling,
händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Sammanfattning

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut
om att acceptera erbjudandet genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning
av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning
av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning
av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i
sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller
översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av
prospektet. 

Översikt
SJR in Scandinavia AB (tidigare Skandinaviska Jour & Rekryteringsbyrån AB) är idag ett
av Sveriges ledande bemanningsföretag inom Ekonomi, Bank & Finans. SJR grundades
1993 av Per Ogunro som idag arbetar som VD för koncernen. Bolaget har ända sedan
starten valt att fokusera på sektorerna, Bank & Finans och senare även Ekonomi. 2006
startades det helägda dotterbolaget Studentworkers som specialiserar sig på arbetskraft
i form av högskolestudenter, akademiker och övrig kvalificerad personal med en
arbetslivserfarenhet på 0-3 år. Kontor finns etablerade i Stockholm och Malmö och i
början av 2007 sysselsatte SJR cirka 130 konsulter.

Under 2006 växte SJR:s omsättning med 66 procent, vilket kan jämföras med
branschens omsättningstillväxt på cirka 27 procent under de tre första kvartalen. Den
senaste periodens starka tillväxt kan härledas till det gynnsamma marknadsläget med
en ökad efterfrågan på Bolagets tjänster i befintlig verksamhet samt från det nya
affärsområdet Studentworkers, som under 2006 omsatte cirka 4,2 miljoner kronor. Även
under de närmaste åren förväntar sig Bolaget att dess affärsplan, som innebär starka
kundrelationer och fokus mot en nischad målgrupp, kommer att ge en tillväxt
överstigande branschens.

Marknadsöversikt
Den svenska bemanningsbranschen som helhet omsatte under 2005 10,3 miljarder
kronor (9,0 under 2004). Under första halvåret 2006 omsatte branschen 6,2 miljarder
kronor jämfört med 4,9 miljarder kronor samma period förgående år. Antalet sysselsatta
inom branschen under första halvåret 2006 uppgick till 35 000 personer vilket motsvarar
cirka en procent av den svenska arbetskraften. För Europa som helhet är samma siffra
något högre och i mogna marknader såsom Storbritannien, Frankrike och Nederländerna
ligger andelen på 2-3 procent. De Almega-anslutna företagen1 förväntar sig en ordentlig
tillväxt de närmaste åren, och räknar med att sysselsättningen inom arbetsmarknaden
ska stå för cirka 3 procent av sysselsättningen i Sverige inom 5 år. 

Tjänster
SJR är verksamma inom tre affärsområden, Konsultverksamhet, Rekrytering och
Karriärvägledning. Alla tre är fokuserade på sektorerna Ekonomi, Bank & Finans. Nedan
presenteras de tre kortfattat. 

Konsultverksamhet: SJR tillhandahåller kompetenta och erfarna konsulter inom Ekonomi,
Bank & Finans till sina uppdragsgivare. Tjänsterna kan innefatta 
allt från assistenter till chefer och andra höga poster.

Rekrytering: Rekrytering innebär att SJR förser uppdragsgivare med snabba och 
säkra urval av sökande till vissa uttalade tjänster. Dessa tjänster kan
vara exempelvis redovisningsekonomer, backofficepersonal, 
controllers, ekonomichefer etc. 

SAMMANFATTNING

1 Almega är en organisation för svenska tjänsteföretag där cirka 8 600 företag är anslutna med tillsammans runt 
350 000 anställda. Almega arbetar för att utveckla tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. 

 



*Affärsområdet Rekrytering bidrar till 45 procent av Bolagets totala 
täckningsbidrag medan området Konsultverksamhet står för 55 procent.

Karriärvägledning: Affärsområdet bygger på ett 
företagsanpassat upplägg där SJR fungerar 
som rådgivare åt personer som vill gå vidare 
i karriären eller vill ändra sin arbetssituation.
Kunderna erbjuds olika typer av 
skräddarsydda program, vilket kan vara allt 
från gruppmöten till personliga samtal.

Kunder
SJR:s kunder består av större banker, försäkringsbolag,
finansinstitut och ekonomiavdelningar i alla typer av företag. De
tio största kunderna står för cirka 34 procent av den totala
omsättningen. Ingen enskild kund står för en andel mer än 8
procent av den totala omsättningen.

Konkurrenter
Konkurrenterna kan delas in i grupperna White collar
(kontorsanställd personal) företrädesvis personal med akademisk
examen, och Blue collar (personal som ej arbetar på kontor) i regel
inte akademiker. SJR ingår i gruppen White collar och konkurrerar
huvudsakligen med de största bemanningsföretagen i denna grupp
såsom Manpower, Adecco, Proffice, Poolia och Academic Work.
Konkurrensen ses som relativt hård inom branschen. SJR:s
starkaste konkurrensfördel är att de är specialiserade inom
Ekonomi, Bank & Finans. Detta gör att deras kompetens inom
området står sig stark i konkurrensen från större aktörer.

Utöver de stora bemanningsföretagen konkurrerar SJR även med
ett stort antal mindre lokala och regionala aktörer. Det finns idag
cirka 400 Almega-anslutna bemanningsföretag1 i Sverige varav
majoriteten är små och endast har ett tiotal uthyrda personer.

Mål

Finansiella mål i sammandrag
Styrelsen för SJR har fastställt följande mål för Bolaget:

> SJR ska växa snabbare än marknaden inom de segment där 
Bolaget är verksamt. 

> Bolagets genomsnittliga rörelsemarginal ska långsiktigt uppgå
till 10 procent i en konjunkturcykel. 

> Soliditeten i Bolaget ska normalt inte understiga 35 procent.
> Avsikt att lämna en utdelning till aktieägarna uppgående till 

minst 60 procent av resultat efter skatt, under beaktande av 

Bolagets resultatutveckling, finansiella ställning samt 
långsiktiga investeringsbehov.

Operativa mål
SJR:s ledning har följande operativa mål:

> SJR skall under år 2007 öka sin marknadsandel med minst 
1 procentenhet inom yrkesområdena Ekonomi, Bank &
Finans.

> SJR skall etablera ett nytt kontor i Göteborg.
> SJR skall starta ett nytt yrkesområde, Sales, som ska fokusera

på säljare och kundtjänstpersonal.

Bakgrund till Erbjudandet 
Styrelsen i SJR har beslutat att ansluta Bolagets aktier till First
North. I samband med anslutningen kommer Bolaget att emittera
nya aktier i kombination med att Huvudaktieägarna2 erbjuder delar
av sina respektive innehav genom Erbjudandet. Oaktat sådan
försäljning kommer Huvudaktieägarna att kvarstå som största
aktieägare efter Erbjudandets genomförande och kommer efter
Erbjudandet, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att
kontrollera cirka 73 procent av rösterna och 53 procent av kapitalet
i Bolaget. Humle Kapitalförvaltning har för kunders räkning lämnat
teckningsförbindelse till ett belopp om 8,5 miljoner kronor,
motsvarande knappt 16 procent av erbjudandet.

Genom nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras cirka
17 miljoner kronor före avdrag för kostnader för Erbjudandet om
cirka 4 miljoner kronor som skall erläggas av SJR. Föreliggande
nyemission görs för att kunna expandera verksamheten till nya
orter i Sverige.

Erbjudande i sammandrag 
Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor per aktie.
Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007.
Likviddag: 2 mars 2007.
Beräknad första dag för handel
på First North: Omkring den 6 mars 2007.

Anmälningar direkt över Internet och de som görs utanför Avanza
skall vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 22 februari 2007. I
de fall där anmälan görs utanför Avanza skall detta ske på
anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera
handelsposter om vardera 100 aktier. Anmälningssedel skall under
perioden 9-22 februari 2007 inges till: 

Bankaktiebolaget Avanza 
Att: Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3 tr 
111 21 Stockholm 

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Bankaktiebolaget
Avanza, Klarabergsgatan 60, 3 tr, 111 21 Stockholm, telefon 
08-5622 5020 alternativt via Internet, www.avanza.se eller
www.sjr.se

Anmälan är bindande. Rätt till återkallelse finns beskrivet under
”Villkor och anvisningar”. Ofullständig eller felaktigt ifylld

Sammanfattning
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1 www.almega.se.
2 Per Ogunro erbjuder försäljning av 800 tusen B-aktier och Fredrik Lidberg säljer 300 tusen B-aktier.

n Konsultverksamhet 82 %
n Rekrytering 17 %
n Karriärvägledning 1 %

Omsättning per affärsområde*



anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en
anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta prospekt
medför rätt till del i SJR:s vinst från och med verksamhetsåret
2007. Fråga om utdelning för verksamhetsåret 2007 beslutas på
årsstämman 2008.

Framtidsutsikter och mål
Tillväxtpotentialen för bemanningsbranschen i Sverige bedöms vara
stor under de kommande åren. Enligt Almega är det troligt att
Sverige kommer hamna på samma penetrationsgrader som övriga
mogna europeiska marknader, det vill säga att nivåerna i Sverige
kommer öka successivt från runt 1 till 2-3 procent framöver1.

Regeringsskiftet i Sverige hösten 2006 innebar ett ökat fokus på
arbetsmarknaden och tillflödet av nya arbetstillfällen, vilket Bolaget
anser kommer att bidra till en gynnsam tid för
bemanningsbranschen framgent.

Risker

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande
och i detta fall utgör SJR inget undantag. Den nedanstående
redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej
heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Se avsnittet
”Riskfaktorer” i detta prospekt för en mer utförlig redogörelse av
risker.

Konjunkturberoende
SJR:s verksamhet är, som övrig bemanning och
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna
konjunkturläget. En avmattning i konjunkturen skulle kunna
innebära en minskad efterfrågan på de tjänster som SJR
tillhandahåller.

Marknadstillväxt
Bemanningsbranschen är en marknad under snabb utveckling och
förväntas även uppvisa en betydande tillväxt framöver. Skulle
tillväxten utebli eller ske i en långsammare takt än väntat kommer
Bolagets förväntade försäljning och lönsamhet troligen att
påverkas negativt.

Konkurrens
Konkurrensen inom bemanningsbranschen anses vara relativt hård
och förväntas inte avta utan snarare öka i en stigande
marknadsuppgång. Det finns flertalet konkurrenter som har större
finansiella och industriella resurser än SJR och som eventuellt
skulle klara en vikande marknad bättre.

Snabb tillväxt
En snabb och expansiv tillväxt kan innebära försämrade möjligheter
att hitta kompetent och efterfrågad personal, vilket ställer höga krav
på SJR:s ledning och organisation. Det är viktigt att organisationen
kan växa utan att kvaliteten i arbetet försämras, detta gäller både
vid organisk tillväxt och vid expansion genom förvärv.

Lagstiftning och politiska beslut
SJR verkar på en marknad som är underkastad en rad
arbetsrättsliga regelverk, vilka kan komma att förändras. Dessa
förändringar kan komma att påverka Bolaget negativt.

Beroende av nyckelpersoner
SJR:s framtida framgångar beror delvis på vissa nyckelpersoner
inom företaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna SJR
kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på
verksamheten. 

Kollektivavtal
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen i
Almega Bemanningsföretagen är en garanti för kunderna att den
leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. SJR är
genom sitt medlemskap i Almega Bemanningsföretagen bundet av
ett kollektivavtal med Tjänstemannaförbundet HTF. Kollektivavtalet
omförhandlas regelbundet och innehåller anställningsvillkor för
personalen.

Avtalsrisker 
Bemanningsbranschen verkar på en marknad som traditionellt är
en politiskt känslig fråga. Det kan inte uteslutas att det kan
komma statliga eller kollektivavtalsmässiga regleringar som
påverkar SJR:s ställning negativt. 

Skadeståndsansvar
SJR:s konsulter utför sitt arbete i kundernas lokaler. SJR kan
komma att bli ansvarigt för skador orsakade av personalen om
dessa vållats genom vårdslöshet. Detta täcks i normala fall av
försäkringar, men det kan inte uteslutas att det kan komma att
påverka SJR:s ställning negativt.

Rådgivare 

Finansiell rådgivare: Bankaktiebolaget Avanza; Revisor: Christer
Eriksson, Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB. 

Uttalanden om framtiden 
Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som
återspeglar styrelsens nuvarande bedömning avseende framtida
händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade
uttalanden förekommer främst i avsnitten SJR i korthet,
Riskfaktorer, Finansiella mål och framtidsutsikter, Finansiella
kommentarer samt Verksamheten. Orden ”avser”, ”ämnar”,
”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”borde”,
”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga
om framåtriktade uttalanden.

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att
dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden
uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid
tidpunkten för prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den
samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att
framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja
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Finansiell utveckling 

Ledning och Styrelse
Ledande befattningshavare:

> Per Ogunro – VD och grundare av SJR.
> Fredrik Lidberg – Vice VD och Försäljningschef i SJR sedan 1993.
> Ewa-Marie Brandin – Regionchef Malmö, anställd sedan 1999.
> Hendrik Dahlgren – Chef för konsultverksamheten, anställd sedan 1998.
> Jessica Runerlöv – Chef för rekryteringsverksamheten, anställd sedan 1996.
> Anders Dareholt – Tf chef för rekryteringsverksamheten, anställd sedan 1999.

Styrelse:

> Björn Sprängare – Ordförande i SJR sedan 2000. Även ordförande i LKAB och i 
Konserthusstiftelsen samt ledamot i IVA och KSLA.

> Björn Kårfalk -Ledamot i SJR sedan 2000. Även VD Stockholms Stads 
Brandförsäkringskontor, styrelseledamot i Wassumgruppen och Ryda Bruk AB, 
verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB samt 
styrelseordförande i P G Stockholm Finans AB.

> Christina Liffner – Ledamot sedan 2000. Även ordförande i Svensk Adressändring 
AB, vice ordförande i AB Svensk Exportkredit, ledamot i Vasakronan AB, 
Länsförsäkringar Bergslagen, Sveaskog AB samt Prevas AB.

> Fredrik Lidberg – Ledamot sedan 1993. Vice VD och Försäljningschef i SJR.
> Per Ogunro – Ledamot och grundare av SJR (1993).

Ägare

sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga
utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
annat utöver vad som krävs enligt lag.

Branschfakta och information från tredje part 
Detta prospekt innehåller information om SJR:s bransch, inklusive
historiska marknadsdata och branschprognoser. Styrelsen har
hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat
branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje part och
allmänt tillgänglig information. Såvitt Bolaget och styrelsen känner
till och försäkrar, genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts, har inga uppgifter utelämnats som skulle göra den
återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Styrelsen, Säljarna och de ledande befattningshavarna garanterar
att informationen är korrekt återgiven. Branschprognoser är till sin
natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas
att sådana prognoser kommer att infrias.

Sammanfattning

1Prognos

Aktieägarlista

Namn Antal aktier Aktieslag Kapital, % Röster, %

Per Ogunro, VD 300 000 A-aktier

2 103 000 B-aktier

Totalt 80,1 89,5

Fredrik Lidberg, vVD 550 000 B-aktier 18,3 9,6

Ewa-Marie Brandin 12 000 B-aktier 0,4 0,2

Björn Sprängare 15 000 B-aktier 0,5 0,3

Björn Kårfalk 10 000 B-aktier 0,3 0,2

Christina Liffner 10 000 B-aktier 0,3 0,2

Totalt 3 000 000 100 100
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Resultat, TSEK 2004 2005 2006 20071

Nettoomsättning 33 634 45 264 75 188 110 000

Tillväxt, % -13 35 66 46

Rörelseresultat 2 395 4 175 10 570 13 750

Årets resultat 2 201 2 985 7 613 9 900

Rörelsemarginal, % 7 9 14 12



Riskfaktorer
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Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande
och i detta fall utgör SJR inget undantag. Den nedanstående
redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej
heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Konjunkturberoende
SJR:s verksamhet är, som övrig bemanning och
rekryteringsverksamhet, beroende av det allmänna
konjunkturläget. Vid en avmattning i konjunkturen kan det inte
uteslutas att efterfrågan på de tjänster som SJR tillhandahåller
minskar. En sådan utveckling kan, i kombination med SJR:s
skyldighet att enligt kollektivavtal erlägga garantilön till sina
konsulter även om dessa inte har uppdrag, komma att påverka
SJR:s försäljnings- och resultatutveckling negativt.

Marknadstillväxt
SJR bedriver sin verksamhet på en marknad under snabb utveckling
och som förväntas uppvisa en betydande tillväxt framöver. Om
tillväxten uteblir eller sker i en långsammare takt än väntat kommer
den förväntade försäljningen och lönsamheten att påverkas negativt.
En marknadstillväxt kan även komma att innebära en förstärkt
konkurrenssituation då fler aktörer lockas in på marknaden.

Konkurrens
Konkurrensen inom bemanningsbranschen anses vara relativt hård
och förväntas inte avta utan snarare öka i en stigande
marknadsuppgång. Tack vare SJR:s nisch mot ekonomisektorn gör
att de undviker vissa konkurrenter som arbetar mot hela eller
andra delar av marknaden. Det finns flertalet konkurrenter som har
större finansiella och industriella resurser än SJR och som
eventuellt skulle klara en vikande marknad bättre.

Snabb tillväxt 
En snabb och expansiv tillväxt kan innebära försämrade möjligheter
att hitta kompetent och efterfrågad personal, vilket ställer höga krav
på SJR:s ledning och organisation. Det är viktigt att organisationen

kan växa utan att kvaliteten i arbetet försämras, detta gäller både
vid organisk tillväxt och vid expansion genom förvärv.

För att lyckas rekrytera kvalificerad personal är det viktigt att SJR
skapar en trivsam och utvecklande arbetsmiljö samt att de
erbjuder motiverande anställningsvillkor. Därutöver måste
ledningen löpande kunna anpassa och förändra verksamheten i
takt med att Bolaget expanderar. SJR:s förmåga att effektivt
konkurrera och hantera framtida tillväxt kommer att kräva
kontinuerlig förbättring av finansiella system, beslutsstöds- och
rapporteringssystem samt rekrytering, utbildning och ledning av
anställda.

Lagstiftning och politiska beslut
SJR verkar på en marknad som är begränsad till en rad
arbetsrättsliga regelverk, vilka kan komma att förändras. Dessa
förändringar kan komma att påverka Bolaget negativt.
Regeringsskiftet under senare delen av 2006 förmodas innebära
ett positivt utfall för arbetsmarknaden och aktörer som är
verksamma där.

Beroende av nyckelpersoner
SJR:s framtida framgångar beror delvis på vissa nyckelpersoner
inom företaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna SJR
kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på
verksamheten.

Kollektivavtal
SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen i
Almega Bemanningsföretagen är en garanti för kunderna att den
leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. SJR är
genom sitt medlemskap i Almega Bemanningsföretagen bundet av
ett kollektivavtal med Tjänstemannaförbundet HTF. Kollektivavtalet
omförhandlas regelbundet och innehåller anställningsvillkor för
personalen.

Avtalsrisker och skadeståndsansvar
SJR har en årlig lönerevision kopplad till kollektivavtalet mellan

RISKFAKTORER 
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HTF och Almega Bemanningsföretagen. I och med detta stödjer sig SJR på den av
branschen generella lönerevisionen. Det är viktigt för SJR att erbjuda personalen en
marknadsmässig lön varför kontinuerlig uppdatering av löneläget på de marknader de
agerar sker via information från Jusek, Civilekonomerna och SCB.

SJR har 13 års erfarenhet av att hyra ut personal på konsultbasis. Under åren har de
skaffat sig erfarenhet av svårigheter som detta kan innebära. SJR ser det som av yttersta
vikt att ha en kontinuerlig uppföljning med sina konsulter och kunder för att säkerställa
deras uppdragsutförande och lojalitet.

SJR har en tecknad ansvarsförsäkring för eventuella skador som kan uppkomma genom
vållande av SJR:s personal. Det är ytterst ovanligt att något sådant inträffar och via
löpande uppföljning kan SJR motverka att detta sker

Risker relaterade till Erbjudandet

Ägare med betydande inflytande
Efter Erbjudandet kommer Huvudägarna att kontrollera cirka 73 procent av rösterna och 53
procent av kapitalet i Bolaget. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till
nackdel för övriga aktieägare om dessa har andra intressen än Huvudaktieägaren. Till
exemplen kan aktiekursen komma att påverkas negativt om investerare ser nackdelar med
att äga aktier i företag med en stark ägarkoncentration. 

Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet
Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka till följd av att befintliga aktieägare säljer
aktier på aktiemarknaden efter Erbjudandets genomförande, eller att marknaden uppfattar
att sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana försäljningar kan även försvåra för Bolaget att
ge ut aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt
som Bolaget bedömer som lämpligt. Per Ogunro och Fredrik Lidberg har förbundit sig att
inte utan skriftligt medgivande från Avanza avyttra någon del av sitt ägande under en
tidsperiod om minst 12 månader från och med första handelsdagen. Huvudaktieägarna har
för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i SJR.

Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier före Erbjudandet. Bolagets
aktie har godkänts för anslutning till First North under förutsättning att spridningskravet på
First North uppfylls. Det är emellertid inte möjligt att förutse i vilken utsträckning
investerarnas intresse i Bolaget leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med
aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller
inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt
eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandets genomförande kan även komma
att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

Aktiekursen kan vara volatil och sjunka väsentligt
Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är ofta volatil under en period
efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt
betydande kurs och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit
oproportionerliga mot företagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka
Bolagets aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. 
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Styrelsen i SJR AB (publ) tillsammans med huvudägarna har beslutat att genomföra en
spridning av ägandet i Bolaget genom en försäljning kombinerad med en nyemission av
totalt 1,6 miljoner aktier i Bolaget. Samtliga aktier som utbjuds behandlas på samma sätt
och utgör gemensamt föreliggande erbjudande (”Erbjudandet”). Försäljningspriset för
samtliga aktier har fastställts till 34 kronor per aktie. Givet försäljningspriset på 34 kronor
per aktie är värderingen av bolaget efter Erbjudandet ca 119 miljoner kronor. Styrelsen för
Bolaget har beslutat att Bolagets aktie skall upptas för handel på First North.

Vid extrastämma den 25 januari 2007 bemyndigades styrelsen att längst intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta
beslut om nyemission av högst 800 tusen aktier för att utnyttjas i samband med detta
erbjudande.

På styrelsemötet den 30 januari 2007 beslutades att öka aktiekapitalet med högst 500
tusen kronor, från 3 miljoner kronor till högst 3,5 miljoner kronor, genom nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktat till allmänheten av högst 500 tusen aktier
(”Nyemissionen”). Nyemissionen medför en utspädning om knappt 14 procent. Det totala
nyemissionsbeloppet beräknas komma att uppgå till 17 miljoner kronor före kostnader för
Erbjudandet. Rätt att teckna de nyemitterande aktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella
investerare i Sverige och i utlandet. Motivet för avvikelsen från aktieägarnas
företrädelserätt är att uppnå erforderlig ägarspridning av aktierna inför anslutning till First
North. Vidare har säljarna beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella
investerare i Sverige och i utlandet 1,1 miljoner aktier, vilka, förutsatt att Erbjudandet
fulltecknas, motsvarar knappt 31 procent av kapitalet, och drygt 18 procent av rösterna i
Bolaget.

Härmed inbjuds till förvärv av högst 1,6 miljoner aktier i SJR AB (publ) i enlighet med
villkoren i detta prospekt, motsvarande högst 26 procent av rösterna och 46 procent av
kapitalet i Bolaget, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Av totalt antal aktier till
försäljning enligt Erbjudandet motsvarar 500 tusen aktier genom teckning i nyemission och
1,1 miljon antal aktier genom utförsäljning av Säljarna. Humle Kapitalförvaltning har för
kunders räkning lämnat teckningsförbindelser på 250 tusen aktier vilket motsvarar 8,5
miljoner kronor och knappt 16 procent av det totala Erbjudandet.

Huvudaktieägarna Per Ogunro och Fredrik Lidberg har förbundit sig att inte utan
medgivande från Bankaktiebolaget Avanza avyttra aktier i Bolaget förrän 12 månader
förflutit från första handelsdag.

För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i
SJR AB (publ) med anledning av Erbjudandet samt anslutningen av Bolagets aktier till First
North. Styrelsen för SJR AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Styrelsen för
SJR AB (publ) försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt den känner till, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av
SJR som skapas av detta prospekt. 

Stockholm den 8 februari 2007

Styrelsen Säljarna 

SJR AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I
SJR AB (PUBL) 
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Villkor och anvisningar

Försäljningspris
Försäljningspriset är 34 kronor per aktie1. Courtage utgår ej. 
ISIN kod för Bolagets aktie: SE0000693616. Värdepapperens valuta är svenska kronor.

Anmälningsperiod
Anmälan om att förvärva aktier skall ske under perioden från och med den 9-22 februari
2007. Styrelsen i Bolaget kan besluta att förlänga anmälningsperioden.

Anmälan
Kunder till Avanza kan anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet.
Ytterligare information kan erhållas på www.avanza.se. Anmälningar som görs direkt över
Internet samt de utanför Avanza skall vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 22
februari 2007. Anmälan som sker utanför Avanza om förvärv av aktier skall ske på
anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera handelsposter om
vardera 100 aktier. Anmälningssedel skall under perioden 9-22 februari inges till:

Bankaktiebolaget Avanza 
Att: Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3tr 
SE-111 93 Stockholm, Sweden.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Avanza, Klarabergsgatan 60, 3 tr, 111 93
Stockholm, telefon 08-5622 5020 alternativt via Internet, www.avanza.se eller www.sjr.se.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. 

Tilldelning 
Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse. Syftet är primärt att uppnå erforderlig
spridning av ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid
handel med Bolagets aktie. Humle Kapitalförvaltning kommer att tilldelas lägst 250 tusen
aktier enligt inlämnad teckningsförbindelse. Tilldelningen därutöver är inte beroende av
när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning
komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Några olika
tilldelningstrancher är inte aktuella. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att
ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild
tilldelning, vare sig för professionella eller ickeprofessionella investerare. Anmälningar
från affärskontakter, anställda och andra till Bolaget närstående parter samt från kunder
till Avanza kan komma att särskilt beaktas. 

Besked om tilldelning 
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressrelease omkring den 23
februari 2007. När fördelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande
tilldelning av aktier i Bolaget till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring
den 27 februari 2007. Ingen handel kommer att inledas innan detta har meddelats. De som
inte tilldelats aktier kommer ej att erhålla någon information.

Likvid 
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd
avräkningsnota, med beräknad likviddag den 2 mars 2007. Om full betalning inte erläggs i
tid kan aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse vara lägre än försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

1 Priset fastställs gemensamt av Huvudaktieägarna tillsammans med den finansiella rådgivaren, Avanza, genom 
metoder så som rådande marknadslägesanalys, verksamhetens historiska utveckling, bedömning av Bolagets 
affärsmässiga potential och framtidsutsikter samt värdering av börsnoterade aktier i jämförbara bolag.



komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i
Erbjudandet. 

Erhållande av aktier 
SJR är anslutet till Värdepapperscentralen AB:s (”VPC”)
kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev
utfärdas. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och
registrerats utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna
finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske
omkring den 2 mars 2007. Genom ett särskilt låneförfarande
kommer aktier och inte så kallade betalade tecknade aktier, eller
BTA att levereras. De som på anmälningssedeln angivit depå hos
bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda på denna depå
och avisering sker i dessa fall enligt respektive förvaltares rutiner.

Utdelning 
De emitterade aktierna enligt detta prospekt medför rätt till del i
Bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2007. Eventuell
utdelning för verksamhetsåret 2007 fastställs vid ordinarie
årsstämma 2008.

Handel 
SJR har träffat ett avtal med Avanza om att Bolaget skall bli
föremål för handel på First North. First North är en alternativ
marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Handeln sker
elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs
kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen.
Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid
genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen
ansvarar inte för övervakningen av bolagen på First North utan det
gör istället en Certified Adviser. Certified Adviser för SJR är
Avanza som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen.
Certified Adviser ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven för att
handla aktien på First North samt att Bolaget löpande följer First
Norths informationskrav.

Villkor för fullföljande 
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som
kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms
som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av
ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl
omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för
att deltaga i Erbjudandet bedöms av Bolagets styrelse som
otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas.
Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som
möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra
tillbaka Erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har
inletts.

Rätt till återkallelse av ingiven anmälan 
Återkallelse av inlämnad anmälningssedel skall, för att göras
gällande, vara skriftlig och vara Avanza tillhanda innan senast kl.
15.00 den 22 februari 2007.

Övrigt 
Bankaktiebolaget Avanza agerar finansiell rådgivare och
emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Erbjudandet. Avanzas

innehav i SJR, före och efter Erbjudandet, uppgår till 0 aktier.
Aktierna i SJR är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte
förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om
Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående
räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej någon
övertilldelningsoption eller Greenshoe option. Nyemissionen
förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 6 mars 2007.
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SJR har sedan starten 1993 varit inriktade på att erbjuda

rekryterings och konsulttjänster inom Bank & Finans och senare

även Ekonomi. Bemanningsbranschen i Sverige har under de

senaste åren upplevt en kraftig tillväxt. Trots detta är andelen

sysselsatta inom bemanningsbranschen i Sverige fortfarande

betydligt lägre än i Europa. SJR ser stora tillväxtmöjligheter i

Sverige dels genom en geografisk expansion och dels genom att

erbjuda sina tjänster inom nya sektorer. Expansionen kan komma

att ske både organiskt och genom förvärv.

SJR:s mål är att vara Sveriges främsta, rekryterings- och

konsultföretag inom Ekonomi, Bank & Finans men även inom de

nya sektorer som Bolaget avser att vara verksamma inom. För att

befästa och förstärka en marknadsledande ställning i Sverige har

styrelsen i SJR fattat beslut om att ansluta Bolaget till First North.

Styrelsen anser att det finns goda framtida tillväxtmöjligheter för

Bolaget och att en anslutning till First North skulle bidra till; 

> En ökad kännedom om SJR, både hos uppdragsgivare och hos 
potentiell personal

> Möjlighet till snabbare expansion på grund av en 
starkare soliditet
– geografisk expansion
– expansion till nya sektorer

> Möjlighet att förvärva andra bolag och betala med 
nyemitterade aktier

> Större uppmärksamhet från analytiker vid branschjämförelser

Stockholm den 8 februari 2007

SJR AB (publ) 
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Efter juristexamen 1988 började jag min
anställning inom Götabanken där jag
arbetade med företagsengagemang fram
till 1993. Under dessa år upplevde Sverige
den största bank och finanskrisen sedan
1930-talet. Det var mot den bakgrunden
och ur denna lågkonjunktur som SJR
startades 1993. Eftersom jag själv arbetat
inom bank och finans var det naturligt att
inrikta det nystartade bolaget mot just
denna sektor. Under kommande år
utökades verksamheten till att även
inkludera det närliggande affärsområdet
Ekonomi. Det faktum att vi är
specialiserade gör att vi kan lägga mer
resurser än våra konkurrenter på att
utveckla våra tjänster. SJR:s kunder,
medarbetare och arbetssökanden vet att vi
innehar en hög kompetens inom Ekonomi,
Bank & Finans. Det är min bestämda
uppfattning att man inte kan vara bra på
allt och att specialisering ger kunden bättre
kvalité i våra tjänster.

Grundintentionen på SJR har alltid varit att
ha en ordentlig struktur som även ger
individen frihet och självständighet samt
möjligheten att utveckla sin personlighet. Strukturen innebär att vi
känner oss fullt komfortabla att genomföra nyetableringar på
andra orter i Sverige samt inom nya affärsområden inom
bemanning. Jag anser att SJR har en stor tillväxtpotential och det
första steget är att expandera verksamheten från nuvarande kontor
i Stockholm och Malmö till att även inneha verksamhet i Göteborg
under 2007.

Jag vet att en välmående organisation har bättre förutsättningar
att bli ett lönsamt företag med en god tillväxt. Ett företag där
medarbetarna är glada, målmedvetna och seriösa är SJR:s signum.
Medarbetarna på SJR är vår absolut viktigaste resurs.

Det område vi har valt att specialisera oss inom har en högre
lönsamhet än branschen i övrigt. Vi anser därför att vi med hjälp
av kapitaltillskott från investerare skall kunna växa snabbare och
med en bättre lönsamhet på sikt än våra konkurrenter. Utöver det
har SJR till skillnad från övriga aktörer på marknaden en betydligt
större andel rekrytering i förhållande till övrig verksamhet.

Den totala marknaden för bolag inom rekrytering och
personaluthyrning (exklusive outplacement och entreprenad) av
personal inom Ekonomi, Bank & Finans uppgick till cirka 1,5
miljarder kronor år 2005. Marknaden spås växa med 15-20 procent

de närmaste åren, men vi har som ambition att SJR ska växa
betydligt snabbare än så. Vår ambition är att dubbla vår
marknadsandel under de kommande tre åren genom att:

> kunderna i allt större utsträckning anlitar företag som är 
specialiserade inom ett område.

> SJR etableras på fler orter, med start i Göteborg under 2007.
> Etablera verksamheten inom fler sektorer i Sverige, där Sales 

(försäljning och kundtjänst) ligger närmast i tiden.

Vi har ett mycket spännande år framför oss och jag hälsar dig
varmt välkommen som aktieägare i SJR. 

Stockholm den 8 februari 2007

Per Ogunro
Verkställande direktör SJR AB

VD har ordet
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Styrelseordföranden har ordet

SJR är ett starkt varumärke i bemannings-
och rekryteringsbranschen. Ett starkt
varumärke kan endast etableras efter
många års närvaro på en marknad när man
uppfyller kundernas stora krav på kvalitet
och tillförlitlighet. Under de mer än tio år
företaget verkat har just kvalitet och
tillförlitlighet varit vägledande för
företagets ledning. Åren efter sekelskiftet
utsattes branschen för stora förändringar
med framförallt vikande efterfrågan i
marknaden. Under dessa svåra år visade
företagsledningen stor förmåga till
anpassning av Bolagets verksamhet till
kraven från marknaden. Med rationella
analyser och ett klarsynt förhållningssätt
till situationen påbörjades en omställning
av företaget till de nya villkoren.
Personalresurserna bantades,
kostnadsmassan reducerades, kontoret
flyttades och förändrade arbetsrutiner
infördes. Marknadsandelen kunde
upprätthållas genom hårt och ihärdigt
arbete från ledningens sida.
Kundrelationerna har därigenom stärkts
och därmed också företagets varumärke.

Marknaden befinner sig nu i en stark
tillväxt och företagsledningen står inför helt andra uppgifter. Den
positiva marknadsutvecklingen medför naturligtvis att Bolagets
ekonomiska förutsättningar blir allt bättre. På samma rationella
och klarsynta sätt som i nedgången har företagsledningen nu
tagits sig an uppgiften att utnyttja marknadsförutsättningarna för
att expandera företaget och stärka Bolagets positioner på
marknaden. Tillväxten kommer att ske kontrollerat och i en takt
som gör det möjligt att stå upp för de värden som varumärket SJR
förknippas med, kvalitet och tillförlitlighet.

Förutsättningarna för att vara framgångsrik i en expansionsfas är
god kunskap om branschens kunder, konkurrenter och marknad.
Det har SJR. Därtill kommer erfarenhet av att kunna möta
konjunktursvängningar, som har stort genomslag i bemannings-
och rekryteringsbranschen. Den erfarenheten har SJR även
tillägnat sig. Enligt min bedömning uppfyller därför Bolaget och
dess ledning vad man kan kräva för att kunna lyckas med
expansionsplanerna. En anslutning av SJR till First North ger
värdefull uppmärksamhet och ställer stora krav på öppenhet,
information och tydlighet om Bolagets verksamhet och ambitioner.
Som Bolaget fungerar idag kommer dessa krav att kunna infrias
mer än väl och därigenom ytterligare förstärka det redan tidigare
starka varumärket SJR.

Stockholm den 8 februari 2007

Björn Sprängare
Styrelseordförande SJR AB

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 

Nyckeltal för Bolaget

Belopp i TSEK 2006 2005 2004 2003 2002
Resultat
Nettoomsättning 75 188 45 264 33 634 38 505 53 030
Rörelseresultat, EBIT 10 570 4 175 2 395 -3 009 1 143
Resultat före skatt 10 687 4 210 2 359 -2 968 1 263
Årets resultat 7 613 2 985 2 201 -2 738 717

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT 14,1 9,2 7,1 neg 2,2
Vinstmarginal, % 14,2 9,3 7,0 neg 2,4

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % 122 84 86 neg 27
Avkastning på eget kapital, % 87 54 81 neg 19

Finansiell ställning
Balansomslutning 26 171 16 607 10 555 6 934 13 741
Eget kapital 11 196 6 071 3 905 1704 5 252
Soliditet, % 43 38 37 24 38

Per aktie
Eget kapital per aktie, SEK 3,73 2,02 1,30 0,57 1,75
Resultat per aktie, SEK 2,53 0,99 0,73 neg 0,24
Utdelning per aktie, SEK 2,00 0,73 0,27 - 0,27
Antal aktier, miljoner 3 3 3 3 3

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 113 77 62 82 102
Antal anställda vid periodens slut 153 100 68 76 92
Nettoomsättning per anställd, TSEK 665 588 542 470 520
D:o per månad och anställd, TSEK 55 49 45 39 43

Definitioner av nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med
genomsnittligt eget kapital , beräknat som
ingående eget kapital plus utgående eget
kapital dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med
återläggning av räntekostnader dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat
som periodens ingående sysselsatt kapital
plus utgående sysselsatt kapital dividerat
med två.

Eget kapital
Redovisat eget kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med
antal aktier vid periodens utgång, justerat för
senare genomförd fondemission och split.

Genomsnittligt antal anställda  
Antalet faktiskt arbetade timmar dividerat
med årsarbetstiden.

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning under perioden dividerat
med genomsnittligt antal anställda.

Nettoomsättning per månad och anställd  
Nettoomsättning per anställd dividerat med
antalet månader i perioden. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med vägt

genomsnitt av antal aktier under perioden,
justerat för senare genomförd fondemission
och split.

Rörelsemarginal, EBIT 
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat
med nettoomsättningen.

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till
balansomslutningen. 

Sysselsatt kapital 
Eget kapital plus räntebärande skulder. 

Vinstmarginal 
Resultat före skatt dividerat med
nettoomsättningen. 
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Under SJR:s sju första verksamhetsår uppvisade Bolaget en hög omsättningstillväxt och god
lönsamhet. Tillväxten var helt finansierad med egna medel och kassaflödena var starka.

Konjunkturnedgången under åren 2002 och 2003 medförde en reducering av verksamheten
samtidigt som en fokusering skedde på kvalitet och kundfokus. Grunden för en bra
verksamhet var och är dock att redovisa ett positivt resultat. Verksamheten skalades därför
ned till lönsam nivå för att därefter återigen byggas upp. Lågkonjunkturen gav lärdomar
som är viktiga vid uppbyggnad och drift av ett bolag i högkonjunktur.

Från år 2004 har SJR åter uppvisat en stabil tillväxt med en god lönsamhet. Tillväxten är
helt finansierad med internt genererade medel. Idag finns en erfarenhet samt know-how
som medför att företaget kan växa med god lönsamhet och fokusera på att alltid vara i
framkant gällande utvecklingen inom branschen.

År 2004 omsatte SJR 33,8 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat på 2,4 miljoner
kronor. 2005 omsatte bolaget 45,3 miljoner kronor och rörelseresultatet var 4,2 miljoner
kronor, Ökningen i omsättning för SJR var 34 procent mellan år 2004 och år 2005. Samma
år växte marknaden för de Almega-anslutna företagen med ca 22 procent, varför SJR
uppvisade en högre tillväxt än branschen. Rörelseresultatet för SJR ökade med 75 procent
mellan 2004 till 2005.

I februari 2006 startade SJR dotterbolaget Studentworkers med verksamhet i Stockholm.
Studentworkers omsatte 2006 cirka 4,2 miljoner kronor.

De Almega-anslutna bemanningsföretagen inom yrkesområdena Ekonomi och Bank & Finans
uppvisade en uppgång på ca 23 procent för de första nio månaderna under 2006. SJR har under
2006 omsatt 75,2 miljoner kronor, en tillväxt i omsättningen med 66 procent jämfört med 2005.
Rörelseresultatet ökade med 150 procent till 10,6 miljoner kronor under samma period.

SJR har de senaste åren kunnat växa med god lönsamhet tack vare en stabilitet i Bolagets
kostnadsstruktur som domineras av rörliga personal- och övriga externa kostnader.

SJR:s resultatutveckling är starkt beroende av det allmänna konjunkturläget, tillgången till
kompetent personal och utvecklingen av lönekostnaderna samt lagstiftning och politiska
beslut. SJR verkar på en relativt konkurrensutsatt marknad, vilket påverkar prissättningen
av SJR:s tjänsteutbud.

Övrig finansiell information

Personalkostnader 
Personalkostnader utgörs i huvudsak av löner och lönerelaterade kostnader och är idag

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Förändring av koncernens (2006, 2005) och moderbolagets (2004) egna kapital

Belopp i SEK 2006 2005 2004 

Belopp vid årets ingång 6 071 465 3 896 725 1 703 915

Emission av teckningsoptioner 228 800

Emissionskostnader -731 540   

Utdelning -2 190 000 -810 000

Skatt på emissionskostnader 204 831

Årets resultat 7 612 762   2 984 740   2 201 484   

Utgående eget kapital 11 196 318 6 071 465 3 905 399



den största kostnadsposten i Bolaget motsvarande cirka 81
procent av rörelsens kostnader och 69 procent av omsättningen. 

Övriga externa kostnader 
De största kostnadsposterna vid sidan om personalkostnaderna är
marknadsföring och lokalkostnader.

Rörelsekapital 
Bolaget binder kapital i kundfordringar vilka finansieras med
tillväxt i övriga rörelseskulder och med löpande resultat.

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick till cirka 6
procent av total balansomslutning per den sista december 2006,
bokfört värde vid årets slut var 1,6 miljoner kronor. Bolaget har
under år 2006 anskaffat materiella tillgångar uppgående till 0,9
miljoner kronor (1,1 miljoner kronor). Vid utgången av 2005 uppgick
de materiella anläggningstillgångarna till 1,5 miljoner kronor och
anskaffat värde under året uppgick till 1,1 miljoner kronor.
Motsvarande siffror för 2004 var vid årets slut 1,1 miljoner kronor
och 0,1 miljoner kronor i nyanskaffat värde. Investeringarna i de
materiella anläggningstillgångarna har under alla tre åren bestått
mestadels av datorutrustning och tjänstebilar. 

Räntebärande skulder 
Per den 31 december 2006 har Bolaget inga räntebärande,
finansiella skulder.

Skatt 
Skattekostnader eller skatteintäkter består främst av aktuell eller
uppskjuten skatt.

Översikt över rörelse och finansiell situation
Under de senaste tre åren har bolaget inte haft någon extern
finansiering och därmed i det närmaste saknat finansiella
kostnader. Bolagets likvida medel ökade under 2006 med netto 4,7
miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1
miljoner kronor (föregående år 5,2 miljoner kronor). Verksamhetens
expansion under 2006 har inneburit ett ökat behov av
rörelsekapital (netto 3,2 miljoner kronor enligt bolagets
kassaflödesanalys 2006), vilket i sin helhet finansierats med
internt tillförda medel från rörelsen.

Bolaget bedömer att det långsiktiga behovet av investeringar i
anläggningstillgångar är lågt och att kassaflödet kommer att förbli starkt.

Eget kapital, skuldsättning och likviditet
Eget kapital uppgick till 11,2 miljoner kronor den 31 december
2006 varav bundet eget kapital 3,9 miljoner kronor och fritt eget
kapital 7,3 miljoner kronor. Bundet eget kapital fördelar sig på
aktiekapital om 3 miljoner kronor och övriga bundna reserver om
0,9 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 43 procent per den sista
december 2006.

Soliditeten har de senaste 3 åren varit på en stadig nivå på 37-43
procent.

Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 12,0
miljoner kronor och Bolaget har inga finansiella skulder.

Koncernens nettoskuldsättning per den sista december 2006 kan
sammanfattas enligt följande:

Miljoner kronor
Likviditet 12 
Kortfristiga fodringar 12,6
Kortfristiga skulder 14,7

Nettoskuldsättning -9,9

Koncernens finansiella ställning
Styrelsen bedömer att tillgänglig likviditet och framtida
kassaflöden är tillräcklig för att täcka rörelsekapitalbehovet under
den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget känner inte i
dagsläget till några uppgifter om offentliga, ekonomiska,
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som,
direkt eller indirekt, som väsentligt kan påverka Bolagets
verksamhet.

Inga väsentliga förändringar har sedan utgången av 2006 ägt rum
som påverkar varken Bolagets finansiella ställning eller ställning
på marknaden. Inte heller har några västentliga händelser inträffat
som påverkar den bild av SJR som presenterats i detta prospekt. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Den svenska bemanningsbranschen omsatte under helåret 2005
cirka 10,4 miljarder kronor vilket var en ökning på 1,4 miljarder
kronor jämfört med förgående år. Första halvåret 2006 omsatte
branschen cirka 6,2 miljarder kronor, 1,3 miljarder kronor mer än
samma period 2005. Den genomsnittliga omsättningstillväxten för
branschen var för de tre första kvartalen 2006 cirka 27 procent per
månad1.

SJR är verksamt inom områdena rekrytering och personaluthyrning
och det segment som SJR specialiserat sig inom, det vill säga
Ekonomi, Bank & Finans, har idag en marknadsandel på cirka 15
procent. Bemanningsbranschen innefattar utöver rekrytering och
personaluthyrning även verksamheter såsom vissa konsulttjänster
och personalentreprenader, även kallat outsourcing. Dessa
presenteras kort nedan. Tredje kvartalet 2006 var det åttonde i rad
som branschen uppvisade tillväxt i förhållande till motsvarande
period förgående år. Den allmänna konjunkturen var svag från år
2001 fram till 2004, för att under 2005 och framåt vända uppåt
igen. Som framgår av diagrammet på nästa sida är omsättningen
inom bemanningsbranschens traditionella tjänster, personal
uthyrning och rekrytering, förankrat med den allmänna
konjunkturen.

Bemanningsbranschens verksamhet omfattar i dag bemanning,
rekrytering, entreprenad och outsourcing. Branschen sysselsatte,
enligt Bemanningsföretagens egen statistik, totalt cirka 35 000
personer under första halvåret 2006 viket motsvarar cirka 1
procent av landets totala arbetskraft. Motsvarande siffra i Europa
ligger på runt 2-3 procent2. De anställda inom
bemanningsbranschen i Sverige består till 60 procent av kvinnor
och majoriteten, 62 procent, är mellan 21-40 år gamla. Det finns
idag cirka 400 svenska bemanningsföretag som är medlemmar i
branschorganisationen Almega. Utav dessa är majoriteten mindre
bolag som har relativt få anställda, det vill säga färre än 50
anställda.

Inom bemanningsbranschen råder en hård konkurrens vilket gör
det viktigt att kunna agera efter och tillfredställa kundens behov.
Att matcha företagens önskemål med rätt kompetens och att detta
tillhandahålls snabbt är nyckeln till framgång inom branschen.
Branschens starka tillväxt tyder på att företag uppskattar det
arbete bemanningsföretag utför och föredrar i många fall att anlita
en rekryteringsfirma eller ett bemanningsföretag istället för att
själva rekrytera ny personal menar Bolaget.

Bemanningsbranschen är relativt ung och har under resans gång
stött på motstånd från flera håll. Under senare år har dock
inställningen, mycket tack vare statistik och undersökningar,
förändrats vilket talar för att branschen kommer att växa
ytterligare. Bemanningsbranschen har idag, till skillnad från
tidigare, en naturlig roll i en väl fungerande arbetsmarknad.

Förhoppningen inom branschen är att i en betydligt större
utsträckning än idag ingå i statliga samarbeten.
Bemanningsbranschen har redan visat sig vara effektivare än
arbetsförmedlingen (AMS) vad gäller att få in arbetslösa i
arbetslivet. De närmaste åren, mycket tack vare regeringsskiftet,
förväntas det bli ett fokus på att skapa nya arbetstillfällen vilket
borde gynna bemanningsbranschen som helhet.

Uthyrning: Det område där bemanningsföretaget hyr ut 
personal till kundföretaget. Under första 
halvåret 2006 stod detta tjänsteområde 
för cirka 80 procent av den totala 
omsättningen i bemanningsbranschen. 

Rekrytering: Det området som innefattar rekrytering av 
personal till kundföretaget och där 
rekryteringsprocessen helt eller delvis tas 
om hand av bemanningsföretaget.

Entreprenad: Tjänsteområdet entreprenad innebär att 
företaget helt eller delvis lämnar över ett 
verksamhetsområde eller uppdrag till ett 
bemanningsföretag.

Outplacement: Outplacement (Outsourcement) innebär att 
bemanningsföretagen medverkar vid 
personalförändringar hos ett kundföretag. 
Huvuddelen utgörs av omplacering av 
arbetskraft inom kundföretaget eller till 
andra företag.

Sektor Ekonomi, Bank & Finans
Bemanningsbranschen kan delas in i flertalet underkategorier.
Ekonomi, Bank & Finans står för cirka 15 procent av den totala
bemanningsbranschen, och hade under första halvåret 2006 en
omsättningstillväxt på 21 procent jämfört med samma period
förgående år.

Åtgärder från Regeringen för 20073

Den nya regeringen presenterade en ny arbetsmarknadspolitik i
budgeten för 2007 där ökade resurser skall tillsättas för att
säkerställa matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb. I
samband med detta skall det även införas efterfrågestimulerande
insatser för fler och nya jobb. Den nya politiken banar även väg för
fler aktörer så som privata arbetsförmedlingar, trygghetsråd och
bemanningsföretag, samt förbättringar för de redan existerande
aktörerna.

Övriga arbetsmarknadsåtgärder som regeringen ämnar införa är
bland annat att minska arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan
19 och 24 år, en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa
samt subventioner motsvarande arbetsgivaravgiften vid anställning
av långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. 

Marknadsöversikt
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1 Källa: www.almega.se 
2 Källa: CIETT (International Confederation of Private Employment Agencies)
3 www.regeringen.se



Marknadsöversikt
19

1 källa: Almega 2006   
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Historik 

SJR in Scandinavia AB (publ), tidigare Skandinaviska Jour och Rekryteringsbyrån AB, 
organisationsnummer 556443-2929, bildades 1993. 

1993 > SJR AB grundades av Per Ogunro.
> Fredrik Lidberg tillträder som försäljningschef.
> SJR startar sin verksamhet inom Bank & Finans.

1996 > SJR startar sin verksamhet inom Ekonomi.

1999 > Kontor öppnas i Malmö.

2000 > Bolaget tar in externa styrelseledamöter.

2001 > SJR startar sin verksamhet inom karriärvägledning.

2003 > SJR gör sin tusende rekrytering.

2005 > SJR pluscertifierar sina konsulter enligt egen standard.

2006 > Studentworkers startas upp som ett dotterbolag till SJR.

HISTORIK



Översikt
SJR arbetar med konsult- och rekryteringsverksamhet inom
marknadssegmenten Ekonomi, Bank & Finans. Bolaget grundades
1993 och har idag kontor i både Stockholm och Malmö. Vad som
karaktäriserar SJR är att det till skillnad från större aktörer arbetar
närmare kunden och Bolagets rekryteringskonsulter finns med under
hela processen, från första kundbesöket till uppföljning av ärendet.
Bolagets tre affärsområden är Rekrytering, Konsultverksamhet samt
Karriärvägledning, där konsultverksamheten står för den övervägande
delen av Bolagets omsättning. Under 2006 startades Studentworkers,
ett rekryterings och konsultföretag för studenter och övrig
kvalificerad personal med arbetslivserfarenhet på 0-3 år med
inriktning mot ekonomi, administration, juridik, it och teknik. Med
detta vill SJR tillgodose kundernas behov av flexibel arbetskraft. 

Affärsidé
SJR:s affärsidé är att arbeta med konsult- och
rekryteringsverksamhet som nischad aktör. Under dessa
förutsättningar arbetar SJR nära uppdragsgivaren för att
åstadkomma ett långsiktigt, personligt samarbete med en hög
kvalitet i tjänsterna som de levererar. Vidare arbetar SJR med en
standardiserad och välplanerad metod, som mottagits väl av
kunder och kandidater.

Mål 
Utöver den geografiska expansionen som SJR planerar har Bolaget
även tagit sikte på att starta nya affärsområden. Studentworkers
som är inriktat mot studenter och personer med
arbetslivserfarenhet som understiger tre år startades under 2006.
År 2007 planeras en lansering av affärsområdet Sales som är
inriktat mot Försäljning och Kundtjänst. SJR anser att en
marknadsandel på 10 procent inom yrkesområdena Ekonomi, Bank
& Finans är ett rimligt mål för de närmaste 5-7 åren.

Finansiella mål
Styrelsen för SJR har som mål att tillväxten i Bolagets
nettoomsättning ska överstiga den för de marknadssegment inom
vilka SJR bedriver verksamhet. Vidare är styrelsens mål att den
genomsnittliga rörelsemarginalen (före eventuell
goodwillavskrivning) långsiktigt ska uppgå till 10 procent över en
konjunkturcykel. Soliditeten ska normalt ej understiga 35 procent.

Strategi
SJR:s strategi för att uppnå de uppsatta målen bygger på följande
hörnstenar:

> Kvalitet
SJR ska vara marknadsledande vad avser utvecklingen av 
rekryterings- och konsulttjänster inom Ekonomi, Bank & Finans
och av marknaden uppfattas som den nya tidens 
bemanningsföretag. Bolaget ska inte främst konkurrera genom
pris utan genom att erbjuda hög kvalitet. 

> Nischad aktör
SJR ska även fortsättningsvis vara en nischad aktör mot 
utvalda sektorer. Genom att vara en nischad aktör kan SJR 
bibehålla hög kvalitet och trovärdighet i tillhandahållna 
tjänster. En nischad inriktning medför vidare att SJR kan lägga
betydande resurser på att utveckla högkvalitativa tjänster 
inom respektive sektor för att således på ett effektivare sätt 
kunna tillgodose kundernas önskemål och krav.

> Stark företagskultur
SJR:s relativt sett låga personalomsättning möjliggör ett 
långsiktigt arbete gentemot kunder, konsulter och 
rekryteringskandidater. Graden av igenkännande är hög, vilket 
skapar förutsättningar för goda personliga relationer och bra 
kommunikation mot kunder och kandidater. Vidare arbetar SJR
kontinuerligt med kompetensutveckling och tillämpade 
arbetsmetoder i syfte att erbjuda medarbetarna ett 
utvecklande och stimulerande arbete.

> Standardiserad arbetsmetod
SJR tillämpar en standardiserad arbetsmetod innebärande ett 
systematiskt tillvägagångssätt avseende tillhandahållna 
rekryterings- och konsult-/personaluthyrningstjänster. 
Därigenom skapas förutsättningar för såväl kontinuitet som 
kvalitet. SJR inriktar sig på att bemanna företag med 
konsulter som innehar 3 till 10 år arbetslivserfarenhet. Under 
2006 kompletterades verksamheten med ett dotterbolag, 
Studentworkers, som inriktar sig på målgruppen med 0 till 3 
års arbetslivserfarenhet, det vill säga mestadels studenter och
nyexaminerade akademiker.

Affärsområden
SJR är verksam inom tre affärsområden, alla med fokus på
Ekonomi, Bank & Finans. Dessa tre är Konsultverksamhet,
Rekrytering och Karriärvägledning.

Konsultverksamhet – SJR tillhandahåller konsulter till företag
som är i behov av hjälp under kortare eller längre perioder. Denna
typ av service innebär att företag lättare kan anpassa sin
personalstryka efter behov, vilket innebär en högre kvalitet på
utfört arbete. SJR tillhandahåller inom sin konsultverksamhet
kompetenta konsulter som innehar en lång erfarenhet från
ekonomiskt arbete. Konsulterna är verksamma inom en rad olika
områden och kan vara allt från assistenter till chefer och
specialister. Under de tre senaste åren har cirka 80 procent av
SJR:s omsättning kommit från konsultverksamheten.

Rekrytering – Affärsområdet rekrytering arbetar med att förse
uppdragsgivare med snabba och säkra urval av arbetssökanden till
en viss tjänst. De tjänster som är aktuella är ofta
redovisningsekonomer, backofficepersonal, ekonomichefer,
controllers etc.

Verksamheten
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Tack vare sin specialisering har SJR ett stort kontaktnät inom
ekonomi-sektorn och förfogar även över en uppdaterad databas
med arbetssökanden från olika typer av kompetensområden.
Databasen har som syfte att effektivt tillgodose kundens krav på
en snabb och säker rekryteringsprocess. En rekrytering kan
jämföras vid en investering, som vanligen kostar ett företag en
stor summa pengar, dock planeras inte denna med samma
noggrannhet i samma utsträckning som en investering vanligtvis
gör. Rekryterarna på SJR har stor kunskap och erfarenhet från
ekonomisektorn och av rekryteringsarbete, vilket underlättar
rekryteringsprocessen och minimerar riskerna associerade med det
arbetet.

Karriärvägledning – Affärsområdet bygger på ett
företagsanpassat upplägg där SJR fungerar som rådgivare åt
personer som vill gå vidare i karriären eller vill ändra sin
arbetssituation. Kunderna erbjuds olika typer av skräddarsydda
program. Dessa innefattar allt från gruppmöten och seminarium till
personliga samtal och personlig rådgivning. Karriärvägledarna
hålls tillgängliga, som personliga coacher, under en
överenskommen period.

Kunder
SJR har sedan starten varit verksamt inom ekonomisektorn och har
således över tiden etablerat ett stort antal kundrelationer. De
flesta kunderna återfinns inom bank- och finanssektorn och är allt
ifrån storbanker, fondkommissionärer, kapital- och fondförvaltare,
försäkrings- och finansbolag till klassiska storföretag och ofta dess
ekonomisektioner. I syfte att stärka existerande kundrelationer
samt skapa följdaffärer sker en kontinuerlig utvärdering och
uppföljning av respektive uppdrag. Kundbearbetning sker genom
personlig försäljning via telefon, kundbesök, säljbrev samt övriga
kundvårdande aktiviteter.

Kundstruktur 
Per den 31 december 2006 hade SJR cirka 360 kunder att jämföras
med cirka 230 kunder per 31 december 2005. Av SJR:s kunder per
31 december 2006 är cirka 66 procent hänförliga till
ekonomisektorn. Under 2006 svarade de tio största kunderna för
cirka 34 procent av nettoomsättningen. Ingen enskild kund står för
en andel mer än 8 procent av den totala omsättningen vilket gör
att beroendet av enskilda kunder är lågt. 

Konkurrenter
SJR:s främsta konkurrenter är de större bemanningsföretagen
Manpower, Adecco, Proffice, Poolia och Academic Work.
Tillsammans innehar dessa fem aktörer drygt 80 procent av den
totala marknaden. SJR:s marknadsandel inom Ekonomi, Bank &
Finans uppgår till knappt 4 procent1. Utöver de redan nämnda
konkurrenterna finns en rad mindre aktörer på lokal och regional
nivå.

Organisation 
SJR:s verksamhet är indelad i tre affärsområden;
Konsultverksamhet, Rekrytering och Karriärvägledning.
Verksamheten bedrivs från två kontor lokaliserade i Stockholm och
Malmö. Antalet anställda per utgången av 2006 var 153 och

medelantalet anställda under helåret 2006 var 113.

SJR:s ledningsgrupp utgörs av verkställande direktör, vice
verkställande direktör, cheferna för respektive region samt
cheferna för konsult- och rekryteringsgrupperna för region
Stockholm. Verkställande direktör ansvarar för den externa
informationsgivningen. Ekonomifunktionen ansvarar Bolagets
ekonomiansvarig för.

Medarbetare
SJR:s personal tillhör två olika kategorier; kontorspersonal och
konsulter. Kontorspersonalen arbetar på företagets olika kontor
och består av ledning samt bolagsgemensamma funktioner såsom
ekonomi, IT och administration, och dels av kundansvariga säljare,
rekryterare och konsultchefer.

Antalet anställda uppgick per den 31 december 2006 till 153.
Medelantalet anställda under 2006 var 113. Medelantalet
anställda, fördelat på kontorspersonal och konsulter, under den
senaste femårsperioden presenteras i tabellen på nästa sida.

Personalpolitik
De konsulter som är anställda hos SJR har en tillsvidareanställning
alternativt en tidsbegränsad anställning i enlighet med LAS, Lagen
om Anställningsskydd. Övriga medarbetare hos SJR är
tillsvidareanställda, med en provanställning de första 6
månaderna.

SJR är medlemmar i Almega Bemanningsföretagen och följer
därmed Tjänstemannaförbundet HTF:s kollektivavtal.
Uppsägningstiden för de tillsvidareanställda på SJR varierar
mellan 1 till 3 månader. Personalomsättningen hos Bolaget uppgår
till cirka 122 procent, vilket bedöms vara bättre än genomsnittet
inom bemanningsbranschen i Sverige. Av de som valde att säga
upp sina anställningar rekryterades 35 procent under 2006 av den
tidigare uppdragsgivaren, vilket inte är en ovanlig företeelse inom
branschen. I de fall då en inhyrd konsult blir erbjuden
tillsvidareanställning hos kunden utgår ersättning till SJR.

SJR arbetar kontinuerligt med att säkerställa en hög
kompetensnivå hos Bolagets anställda. Detta innebär att samtliga
på företaget har rätt till, och eget ansvar för, en fortlöpande
kompetensutveckling. Uppföljning av denna kompetensutveckling
sker i samverkan mellan chef och medarbetare.
Kompetensutveckling ses som ett strategiskt verktyg för att SJR
skall uppnå sina uppsatta mål. 

Verksamheten
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1 Marknadsandelen är framräknad med underlag av Almega samt från statistik sammanställd av Handels Utredningsinstitut till Bolaget.
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Medelantalet anställda, fördelat på kontorspersonal och konsulter

år 2002 2003 2004 2005 2006

SJR Kontorspersonal 21 19 17 17 20

Konsulter 81 63 45 60 82

Studentworkers Kontorspersonal - - - - 3

Konsulter - - - - 8

Totalt 102 82 62 77 113



24
Framtidsutsikter och mål

Övergripande mål
SJR ska vara Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag
verksamt inom Ekonomi, Bank & Finans.

Finansiella mål i sammandrag
Styrelsen för SJR har som mål att tillväxten i Bolagets
nettoomsättning ska överstiga den för de marknadssegment inom
vilka SJR bedriver verksamhet. Vidare är styrelsens mål att den
genomsnittliga rörelsemarginalen (före eventuell
goodwillavskrivning) långsiktigt ska uppgå till 10 procent över en
konjunkturcykel. Soliditeten ska normalt ej understiga 35 procent. 

Styrelsen har för avsikt att SJR skall lämna en årlig utdelning till
aktieägarna uppgående till minst 60 procent av resultat efter skatt,
under beaktande av Bolagets resultatutveckling, finansiella
ställning samt långsiktiga investeringsbehov.

Operativa mål
SJR:s ledning har följande operativa mål för 2007:

> SJR skall under år 2007 öka sin marknadsandel med minst 1 
procentenhet inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & 
Finans. Marknaden Ekonomi, Bank & Finans, där SJR är 
verksamma, omsatte under 2006 uppskattningsvis 1,9 
miljarder kronor.

> SJR skall etablera ett nytt kontor i Göteborg.
> SJR skall starta ett nytt yrkesområde, Sales, som ska fokusera 

på säljare och kundtjänstpersonal.

Prognos för 2007
SJR prognostiserar för 2007 genom en ökning av omsättningen
med cirka 50 procent. Målet för tillväxten beräknas kunna uppnås
genom dels ett fortsatt gott konjunkturläge och dels genom
nyetableringen i Göteborg och starten av det nya
verksamhetsområdet Sales. I prognosen har hänsyn tagits till

etableringskostnader samt ökande marknadsföringskostnader om
1,5 miljoner kronor avseende expansionen till Göteborg och
uppstart av verksamhetsområdet Sales, därav minskningen av
rörelsemarginalen jämfört med föregående år.

Antagande för givna prognoser
Som utgångspunkt för Bolagets budget/prognos för 2007 har Bolagets
ledning utgått från Bolagets historiska utveckling och den allmänna
uppfattningen om branschens tillväxtmöjligheter. Vid angivandet av
prognosen har resultatutvecklingen under 2006, budgeten 2007 och
utvecklingen under början av januari 2007 beaktats. Bolaget utgår inte
ifrån några betydande förändringar av konjunkturbilden 2007 och räknar
med att möta fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden. Prognosen
baserar sig på enbart organisk tillväxt och förutsätter planerad
nyetablering i Göteborg samt uppstart av det nya verksamhetsområdet
Sales och vidareutveckling av nya affärsområdet Studentworkers. 

Oförutsedda händelser utanför Bolagets kontroll kan inträffa som
väsentligt påverkar prognosen och innefattar bl a kraftigt
förändrad konjunktur, resultatet av löneförhandlingar,
myndighetsbeslut samt konkurrenssituation.

Det finns i dagsläget inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer
eller andra händelser som förväntas ha väsentlig negativ inverkan
på Bolaget och dess kommande affärsutsikter.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH MÅL

Utfall och prognos, TSEK

Utfall 2005 Utfall 2006 Prognos 2007 

Omsättning 45 264 75 188 110 000

Tillväxt, % 35 66 46

EBIT 4 175 10 570 13 750

Skatt -1 225 -3 074 -3 850

Resultat efter skatt 2 985 7 613 9 900
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Revisors rapport avseende prognos

Till styrelsen i SJR AB (publ) 
Organisationsnummer: 556443-2929

Jag har granskat hur den prognos som framgår på sidan 24 i SJR AB (publ):s prospekt per
den 8 februari 2007 har upprättats. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta prognosen samt
fastställa de väsentliga antaganden på vilka prognosen är baserad i enlighet med kraven i
EG-förordningen 809/2004. 

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med EG-förordningen 809/2004,
bilaga 1 punkt 13.2. Jag har ingen skyldighet att lämna och lämnar inte heller något
uttalande avseende möjligheten för SJR att uppnå prognosen eller de antaganden som
ligger till grund för upprättandet av prognosen. Jag tar inte något ansvar för sådan
finansiell information som använts i sammanställningen av prognosen utöver det ansvar
som jag har för de revisors rapporter avseende historisk finansiell information som jag
lämnat tidigare. 

Utfört arbete
Jag har utfört vårt arbete i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt.
Mitt arbete har innefattat att bedöma styrelsens och verkställande direktörens
tillvägagångssätt och tillämpade redovisningsprinciper vid upprättandet av prognosen
jämfört med de som tillämpas av Bolaget. 

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar som
jag bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
prognosen har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på sidan 24. 

Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden och därför kan påverkas av
oförutsebara händelser, kan jag inte uttala mig om det verkliga resultatet kommer att
överensstämma med vad som redovisats i prognosen. Avvikelserna kan visa sig bli
väsentliga.

Uttalande
Jag anser att prognosen upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidan 24 och i
enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget. 

Stockholm den 8 februari 2007

Christer Eriksson
Auktoriserad revisor 



Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler som
aktualiseras med anledning av Erbjudandet är baserad på nu
gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som
allmän information för investerare i SJR som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen
omfattar inte situationer där värdepapperna innehas som
lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Inte heller
omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i
bolag som tidigare varit fåmansföretag. Den skattemässiga
behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror
delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför
rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som
Erbjudandet kan medföra för dennes del inklusive tillämpligheten
och effekten av utländska regler och skatteavtal för att undvika
dubbelbeskattning. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla
källskatt. 

Allmänt

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och
kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift).
Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet används
genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för
en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för
aktier av samma slag och sort. Som ett alternativ till
genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier
schablonregeln användas. Denna regel innebär att
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter
(till exempel teckningsrätter och betalda tecknade aktier) är fullt
avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier samt mot
kapitalvinst på andra marknadsnoterade delägarrätter utom
andelar i svenska värdepappersfonder som innehåller endast
svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Kapitalförlust som
inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot
annan inkomst av kapital. Om kapitalförlusterna således är större
än kapitalvinsterna får överskjutande förlust dras av mot andra
kapitalinkomster med 70 procent.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den
del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21

procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent
skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på
samma sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan.
För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier endast
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter.
En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas
mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under ett visst år, får
sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden. Särskilda regler gäller för vissa speciella
företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis
investeringsfonder och investmentföretag. 

Förmögenhetsskatt
Aktier anslutna till First North är enligt nu gällande
förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra länder
för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt
VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren
avdrag för kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas
normalt inte i Sverige för vinst vid avyttring av svenska aktier.
Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för
kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bl.a. svenska
aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio
kalenderår som närmast föregått det kalenderår då avyttringen
ägde rum varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för
kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till
ett så kallat fast driftställe i Sverige.
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Aktiekapitalets utveckling
SJR: s aktiekapital uppgår till 3 miljoner kronor fördelat på 300 tusen A-aktier med ett
kvotvärde motsvarande 1 krona per aktie samt 2,7 miljoner B-aktier. Bolagets
aktiekapital skall utgöra lägst 3 miljoner kronor och högst 12 miljoner kronor, vilket
innebär lägst 3 miljoner aktier och högst 12 miljoner aktier. A-aktierna medför 10 röster
per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 1 200 000, och B aktierna medför 1 röst
per aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 10 800 000. Varje aktie medför lika rätt
till andel i Koncernens tillgångar och resultat samt till överskott vid likvidation.
Aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats genom händelser som redogörs för i
tabellen ”Aktiekapitalets utveckling” nedan. 

Aktiekapitalet i SJR kommer efter slutförandet av Erbjudandet att uppgå till 3,5 miljoner
kronor, fördelat på 3,5 miljoner aktier; envar aktie med ett kvotvärde om 1 kronor. Aktierna
har utfärdats enligt Aktiebolagslagen (2005:551) och är dominerade i svenska kronor.
Värdepapper kan fritt överlåtas.

Bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser utöver vad som stadgas i
aktiebolagslagen avseende vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter.

Enligt Bolagsordningen gäller att vid en ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag
som finns sedan tidigare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission ge ut nya aktier
av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut
äger. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning. Se Bolagsordningen för vidare information angående
aktiekapitalet.

Teckningsoptioner
På bolagsstämma 29 december, 2006 beslutades om emission av 186 000
teckningsoptioner. Dessa har förvärvats av de anställda samt styrelse. På årsstämma 8
februari 2007 fastställdes slutligen priset per option till 1,30 kronor med rätt att teckna 1
st B-aktie för 32 kronor per aktie (lösenpris). Teckningslikvid 2008-01-06- -02-06.
Teckningsoptionerna kommer innebära en utspädning med 5,3 procent på befintliga aktier.

Det föreligger inga konvertibla skuldebrev eller andra finansiella instrument i Bolaget än
de teckningsoptioner som beskrivs ovan som är registrerade hos Bolagsverket. 

Aktieägare 
SJR har innan erbjudandet totalt 6 stycken aktieägare. I tabellen nedan presenteras
ägandeförhållandet i Bolaget per den 31 december 2006.

AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Totalt antal aktier Ökat belopp, SEK Aktiekapital 

1992 Bolagsbildande 50 000 50 000 50 000

1996 Fondemission  200 000 150 000 200 000

1998 Fondemission 400 000 200 000 400 000

1999 Fondemission 1 000 000 600 000 1 000 000 

1999 Fondemission 3 000 000 2 000 000 3 000 000

2003 Konverterat 3 000 000 3 000 000

2007 Föreliggande nyemission 3 500 000 500 000 3 500 000
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Information om säljarna
I Erbjudandet säljer huvudaktieägarna Per Ogunro och Fredrik Lidberg delar av sitt ägande i
SJR. Huvudaktieägaren Per Ogunro är grundare till SJR och arbetar idag som verkställande
direktör i Bolaget. Fredrik Lidberg har arbetat i Bolaget sedan starten och är idag
försäljningschef och vice VD i Bolaget. Huvudaktieägarna, Per Ogunro och Fredrik Lidberg,
säljer 800 tusen respektive 300 tusen antal B-aktier i enlighet med Erbjudandets villkor.
Totalt kommer säljarna att erbjuda 1,1 miljon aktier till försäljning. Huvudaktieägarna
kommer efter Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, att ha en
ägarandel motsvarande cirka 73 procent av rösterna och 53 procent av kapitalet i Bolaget.

Uttalande från huvudaktieägarna
Huvudaktieägarna Per Ogunro och Fredrik Lidberg har förbundit sig att inte utan skriftligt
medgivande från Avanza avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod om minst 12
månader från och med första handelsdagen. Huvudägarna har för avsikt att fortsätta verka
aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i SJR.  

Bemyndigande
Vid en extra bolagsstämma den 25 januari 2007 bemyndigades styrelsen att längst intill
tiden för årsstämman 2007, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädelserätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 800 tusen aktier. Betalning för aktierna
skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittering.

Deltagande i bolagsstämma 
För att ha rätt att deltaga i bolagsstämma i SJR måste aktieägare dels vara införd i
Bolagets aktiebok på avstämningsdagen, dels ha anmält sig till bolagsstämman senast
den dag som angivits i kallelsen.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i dels Post- och Inrikes Tidningar
samt Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie årsstämma och extra bolagsstämma där
beslut om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall ske tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast
sex veckor och senast två veckor före stämman.

Utdelningspolicy 
SJR har historiskt lämnat utdelning. Styrelsen för SJR AB (publ) har antagit en
utdelningspolicy som fastställer att styrelsen till framtida årsstämmor skall föreslå en
utdelning motsvarande minst 60 procent av nettovinsten. Detta med förbehåll för Bolagets
kapitalbehov och med beaktande av förväntade framtida förändringar i Bolagets finansiella
ställning. Bolaget tillämpar utdelningspolicy i enlighet med Aktiebolagslagen. 

Aktieägarlista

Namn Antal aktier Aktieslag Kapital, % Röster, %

Per Ogunro, VD 300 000 A-aktier

2 103 000 B-aktier

Totalt 80,1 89,5

Fredrik Lidberg, vVD 550 000 B-aktier 18,3 9,6

Ewa-Marie Brandin 12 000 B-aktier 0,4 0,2

Björn Sprängare 15 000 B-aktier 0,5 0,3

Björn Kårfalk 10 000 B-aktier 0,3 0,2

Christina Liffner 10 000 B-aktier 0,3 0,2

Totalt 3 000 000 100 100



Bolagsstyrning
Bolaget följer för närvarande ej Svensk kod för bolagsstyrning
(SOU 2004:130). Endast bolag noterat på börsen och med ett
börsvärde över 3 000 miljoner kronor gör sig skyldiga att följa
bolagskoden.

Styrelsearbetet
Bolagets styrelse består av 5 ledamöter valda av årsstämman.
Styrelsen har under räkenskapsåret 2006 haft 5 ordinarie
styrelsemöten.

Styrelsen behandlade vid dessa möten de ordinarie ärenden som
förelåg vid respektive möte enligt fastställd arbetsordning, såsom
budget, årsbokslut, delårsrapporter och affärsläge med mera.
Därutöver behandlades övergripande frågor rörande exempelvis
geografisk expansion, möjliga förvärv, strategisk inriktning och
varumärket. Styrelsen har idag ej etablerat en
kompensationskommitté som bereder ärenden för beslut i
styrelsen. I SJR finns ingen utsedd revisionskommitté.

De årsstämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget
fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Det
finns inga andra avtal mellan Bolaget och ledamöterna till exempel
någon form av underkonsultavtal.

Några särskilda bestämmelser avseende förvaltnings-, lednings-
eller kontrollorgan finns inte i SJR: s bolagsordning.

Styrelsesammansättning
Avsikten är att vid varje årsstämma föreslå nästkommande års
styrelsesammansättning.

Styrelseledamöter

n Björn Sprängare 
Styrelseordförande, född 1940.

Styrelseordförande i SJR sedan:
2000. 
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ordförande i LKAB och i
Konserthusstiftelsen. Ledamot i IVA
(Ingenjörsvetenskapsakademin) och
KSLA (Kungliga Skogs- och

Lantbruksakademin). Styrelseordförande i stiftelsen
Skogssällskapet. Tidigare styrelseuppdrag se tabell sid 31.
Aktieinnehav: 15 000 aktier av serie B. Optionsrätter
motsvarande 12 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Sjötullsbacken 27 A, 115 25 Stockholm.

n Björn Kårfalk 
Styrelseledamot, född 1944. Är idag VD i Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor.
Styrelseledamot i SJR sedan: 2000.

Nuvarande styrelseuppdrag:
styrelseledamot i Wassumgruppen
och Ryda Bruk AB , verkställande
tjänsteman i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB samt
styrelseordförande i P G Stockholm
Finans AB. Tidigare styrelseuppdrag

se tabell sid 31.
Aktieinnehav: 10 000 aktier av serie B. Optionsrätter
motsvarande 12 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Mynttorget 4, 103 15 Stockholm.

n Christina Liffner
Styrelseledamot, född 1950.

Styrelseledamot i SJR sedan:
2000. 
Nuvarande styrelseuppdrag:
Ordförande i Svensk Adressändring
AB, styrelseledamot i Sveaskog AB,
Prevas AB, Vasakronan AB och
Länsförsäkringar Bergslagen, vice

ordförande i AB Svensk Exportkredit, ordförande i Svenska
Endometriosföreningen, samt ledamot i Västerås Friidrottsklubb.
Tidigare styrelseuppdrag se tabell sid 31.
Aktieinnehav: 10 000 aktier av serie B. Optionsrätter
motsvarande 12 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Domherrevägen 4, 722 23 Västerås.

n Fredrik Lidberg
Styrelseledamot och verksam som Vice verkställande direktör i

SJR, född 1965. 
Styrelseledamot i SJR sedan:
1993.
Övriga styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 550 000 aktier av
serie B.
Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr,

Box 7420, 103 91 Stockholm.

n Per Ogunro
Styrelseledamot, grundare och verksam som Verkställande direktör

i SJR, född 1961.
Styrelseledamot i SJR sedan:
1993.
Övriga styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 300 000 aktier av
serie A och 2 103 000 aktier av serie
B.

Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm.
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Personer i ledande befattning 

n Per Ogunro
Styrelseledamot, grundare och verksam som Verkställande direktör

i SJR, född 1961.
Styrelseledamot i SJR sedan:
1993.
Övriga styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 300 000 aktier av
serie A och 2 103 000 aktier av serie
B.

Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm.

n Fredrik Lidberg
Styrelseledamot och verksam som Vice verkställande direktör i

SJR, född 1965. 
Styrelseledamot i SJR sedan:
1993.
Övriga styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 550 000 aktier av
serie B.
Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr,

Box 7420, 103 91 Stockholm.

n Ewa-Marie Brandin
Född 1954. Regionchef för SJR i Malmö. Tidigare var Brandin

personalansvarig på Manpower inom
området ekonomi från 1996 till 1999.
Anställd sedan: 1999.
Nuvarande/tidigare
styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: 12 000 aktier av serie
B. Optionsrätter motsvarande 10 000

aktier av serie B.
Kontorsadress: Gustav Adolfs Torg 8 c, 211 39 Malmö.

n Hendrik Dahlgren
Född 1969. Chef för konsultverksamheten i SJR Stockholm och är

anställd i SJR sedan 1998. Dahlgren
var från 1995 till 1998 chef för Wasa
Telefonbank. 
Anställd sedan: 1998.
Nuvarande/tidigare
styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: Optionsrätter

motsvarande 10 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm

n Jessica Runerlöv
Född 1970. Chef för
rekryteringsverksamheten i SJR
Stockholm. Runerlöv var innan
studietiden vid Stockholms
Universitet redovisningsekonom på
Centrum Invest från 1988 till 1992.
Anställd sedan: 1996.

Nuvarande/tidigare styrelseuppdrag: -
Aktieinnehav: Optionsrätter motsvarande 10 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Sturegatan 34, 4 tr, Box 7420, 103 91 Stockholm.

n Anders Dareholt
Född 1971. Tf chef för rekryteringsverksamheten i SJR Stockholm.

Dareholt har sedan 1990 arbetat på
Sparbanken, Wasabanken, HSB Bank
samt som privatrådgivare på
Handelsbanken.
Anställd sedan: 1999.
Nuvarande/tidigare
styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: Optionsrätter motsvarande: 10 000 aktier av serie B.
Kontorsadress: Sturegatan 34 4tr, Box 7420, 103 91 Stockholm.

Övriga upplysningar avseende styrelse och personer i
ledande befattning
Ingen av personerna i SJR: s styrelse och ledning har, med
nedanstående undantag, under de senaste fem åren dömts i
bedrägerirelaterande mål eller varit inblandade i konkurser och
likvidationer av bolag. Det förekommer inga anklagelser och/eller
sanktioner från i lag eller förordning bemyndigade myndigheter
mot någon person i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan under de senaste fem åren och inte heller har någon
person i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande
eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de
senaste fem åren.

Bolaget Warnit AB försattes i konkurs i februari 2006. Björn
Sprängare, styrelseordförande i SJR, var under perioden fram till
konkursen styrelseordförande i bolaget.

Proverum Fondkommission AB försattes den 15 februari 2006 i
likvidation på den utländske ägarens begäran att avveckla
verksamheten. Björn Kårfalk var fram till likvidationen
styrelseledamot i bolaget.

Avseende styrelseledamöterna och personer i ledande befattning
föreligger inga intressekonflikter gentemot Bolaget som har
betydelse för Erbjudandet. Avtal om förmåner från medlemmar i
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har inte slutits med
varken Bolaget eller dotterbolag därtill.

Det förekommer heller inga familjeband mellan medlemmarna av
Emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Det
föreligger inga avtal mellan Bolaget och medlem av förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget
avslutats.
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Revisorer

Christer Eriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS, hos
Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB, har varit vald revisor i SJR
AB (publ) sedan 2003. 

Kammakargatan 7
Box 1306
111 83 Stockholm
Tel 08-534 80 300
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Styrelseledamöters uppdrag utöver vad som framgår styrelsepresentationen

Namn Nuvarande uppdrag Funktion Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Björn Sprängare LKAB
Konserthusstiftelsen

IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin)
KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin)

Skogssällskapet

Ordförande
Ordförande

Ledamot
Ledamot

Ordförandet

Telefos AB
Warnit AB

Business Innovation Center Mid Swe

Björn Kårfalk P G Stockholm Finans AB
Wassumgruppen AB

Ryda Bruk AB

Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot

Proverum Fondkommission AB

Christina Liffner Svensk Adressändring AB 
Sveaskog AB

Prevas AB
AB Svensk Exportkredit

Vasakronan AB
Länsförsäkringar Bergslagen

Svenska Endometriosföreningen
Västerås Friidrottsklubb

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Ordförande
Ledamot

Nordbanken AB/Nordea AB
Svenska Friidrottsförbundet

AB Vin & Sprit
Tredje AP-fonden

Kebne International AB
LOC EM i Friidrott 2006



Allmänt
SJR AB (publ) organisationsnummer 556443-2929 bildades 16
januari 1993. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens säte är registrerat i
Stockholm med post- och besöksadress: Sturegatan 34, 4tr, Box
7420, 103 91 Stockholm, samt tel.08-407 55 00.

Enligt bolagsordningen är föremålet för Bolagets verksamhet att
bedriva personaluthyrning och personalrekrytering inom främst
bank- och finansbranschen, kamerala verksamhetsområden,
media- och reklambranschen, branscher med teknisk inriktning.
Bolaget skall vidare bedriva administrativ -, kameral-, och juridisk
uppdragsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga avtal 
Enligt ledningens bedömning är inte något enskilt avtal av
väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet i sin helhet.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående föreligger.

Bolagsstyrning 
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets
organisation och förvaltningen av dess affärer.
Styrelseledamöterna väljs och entledigas på bolagsstämma.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden 
Bolaget varken är eller har varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden under de senaste 12 månaderna. Ledningen
känner inte till någon existerande eller förväntad tvist som kan ha
väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat eller
finansiella ställning

Försäkringar
Bolaget innehar företagsförsäkring vars försäkringsbelopp
enligt ledningen är adekvata för den verksamhet som Bolaget
bedriver. 

Varumärken 
Bolaget bedriver verksamheten under två varumärken, SJR in
Scandinavia AB (”SJR”) samt Studentworkers in Scandinavia AB
(”Studentworkers”).

Aktieägaravtal
Inga aktieägaravtal föreligger. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
SJR: s bolagsordning samt alla rapporter, historisk finansiell
information och utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på
Bolagets begäran samt historisk finansiell information för Bolaget
finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget för inspektion under
prospektets giltighetstid. Information avseende SJR finns även
tillgänglig på Bolagets hemsida www.sjr.se. 

Valutapolitik
SJR har enbart sina intäkter och kostnader i den egna valutan och
har därför begränsad exponering för valutafluktuationer. Bolaget
redovisar resultat- och balansräkning i SEK.

Legal struktur
Samtliga juridiska personer är namngivna nedan och har sitt säte i
Stockholm.

Ersättningar till Styrelsen, VD och övriga ledande
befattningshavare

Styrelsens ledamöter har de senaste åren erhållit 120 tusen kronor
per år i styrelsearvode. På årsstämman den 8 februari 2007 beslöts
att arvodet till ledamöterna för innevarande mandatperiod skall vara
180 tusen kronor, varav ordföranden Björn Sprängare erhåller 60
tusen kronor. Ingen ersättning för styrelsearbete utgår för personer
verksamma i Bolaget.

Ersättning till verkställande direktören fastställs av styrelsen,
ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av
verkställande direktören. Ersättningen till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare utgörs av en grundlön samt
rörlig ersättning och övriga förmåner. Från och med januari 2007
ska Bolaget årligen avsätta tryggande till VD samt vVD:s pension
med ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årslönen. I
pensionsförsäkringen ingår sjukpension, familjepension samt
ålderspension. 

Anställningsavtalet för verkställande direktören kan sägas upp på
12 månader, för övriga i ledningsgruppen kan anställningsavtalet
sägas upp på 2-6 månader, oberoende av vilken part som säger
upp avtalet. Ersättning utgår under uppsägningstiden. Inga andra
avtal om avgångsvederlag eller andra ersättningar finns för
verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till revisor
För 2006 utgick ersättning om 224 200 kronor till Bolagets revisor,
för innevarande år utgår ersättning enligt godkänd räkning.
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Legal struktur

Studentworkers in Scandinavia AB
(100 %)

SJR AB (publ)
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Ersättningar till Bolagets styrelse, VD och andra ledande befattningshavare under
räkenskapsåret fördelar sig enligt följande;

Lön 
Arvode

Bonus
Tantiem

Övriga 
förmåner

Pensions
kostnad

2005

Styrelseordförande 40 000 - - -

Övriga ledamöter 80 000 - - -

VD 650 660 - 74 708 140 000 

Övriga ledande befattningshavare 2 001 913 192 862 92 024 428 898

2006

Styrelseordförande 40 000 - - -

Övriga ledamöter 80 000 - - -

VD 765 400 32 500 72 900 188 000

Övriga ledande befattningshavare 2 203 529 526 993 179 667 490 222

Aktie- och optionsinnehav av moderbolaget styrelse, VD och andra ledande befattningshavare

Optionsrätter Antal aktier, A och B

Per Ogunro - 2 103 000 B + 300 000 A

Fredrik Lidberg - 550 000 B-aktier

Björn Sprängare 12 000 15 000 B-aktier 

Björn Kårfalk 12 000 10 000 B-aktier

Christina Liffner 12 000 10 000 B-aktier

Ewa-Marie Brandin 10 000 12 000 B-aktier

Hendrik Dahlgren 10 000 -

Jessica Runerlöv 10 000 -

Anders Dareholt 10 000 -

Totalt 3 000 000



SJR in Scandinavia AB (publ)  
556443-2929

§ 1
Bolagets firma är SJR in Scandinavia AB (Publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och personalrekrytering
inom främst bank- och finansbranschen, kamerala
verksamhetsområden, media- och reklambranschen, branscher
med teknisk inriktning. Bolaget skall vidare bedriva administrativ-,
kameral- och juridisk uppdragsverksamhet samt därmed förenlig
verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000, högst 12 000 000 kronor.

§ 5
Antal aktier skall vara lägst 3 000 000, högst 12 000 000.

§ 6 Styrelsens sammansättning
Aktierna kan vara dels A-aktier med 10 röster per aktie, vilka kan
utges till ett antal av högst 1.200.000, dels B aktier med 1 röst per
aktie, vilka kan utges till ett antal av högst 10.800.000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av
serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av
serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att utge teckningsoptioner eller konvertibler
genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna
rätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att
bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller

kvittensemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad
som sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.

§ 7
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med
lägst noll och högst två suppleanter. Understiger styrelsen tre
ledamöter skall suppleant utses. Ledamöterna och suppleanterna
väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma. 

§ 8
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
bolagsstämma en revisor.

Mandattiden gäller till slutet av den årsstämma, enligt
aktiebolagslagen 7 kap 10 § första stycket, som hålles under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9
Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning avses att
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes
Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i

förekommande fall koncernredovisning och koncern- 
revisionsberättelse

7. beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,
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b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,

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

förekommande fall, revisor och revisorsuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse samt, förekommande år, revisor
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och
representerade aktier.

§ 11
Rätt att delta vid årsstämma har den aktieägare som på dagen för årsstämma är införd i
aktieboken.

Vid årsstämma må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom
företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

Även den som inte är aktieägare skall ha rätt att närvara vid årsstämma.

Aktieägare skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, har rätt att på annat sätt, t.ex.
genom elektronisk datoruppkoppling, följa förhandlingarna vid årsstämma. Även den som
inte är aktieägare skall ha denna rätt.

§ 12
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande
direktör, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljemän enligt lag om
skiljeförfarande (1999:116).

§ 14
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om (1998:1479)
Kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma den 20 september 2006.
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Allmän information
Räkenskaperna för år 2005 och 2006 gäller koncernen till skillnad från räkenskaperna för
tidigare år då räkenskaperna endast gäller moderbolaget.

RÄKENSKAPER
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Resultaträkning
2006 2005 2004

Belopp i SEK Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 1 75 188 261 45 263 695 33 633 841

Övriga rörelseintäkter 256 532 108 817 178 847

Rörelseintäkter 75 444 793 45 372 512 33 812 688

Rörelsekostnader

Uppdragskostnader -5 146 269 -2 540 279 -1 078 506

Övriga externa kostnader 2,3 -6 355 853 -4 165 105 -2 972 004

Personalkostnader 4 -52 796 800 -33 962 987 -26 849 802

Avskrivningar enligt plan 6 -576 365 -528 920 -517 039

Övriga rörelsekostnader - - -

Rörelsekostnader -64 875 287 -41 197 291 -31 417 351

Rörelseresultat 10 569 506 4 175 221 2 395 337

Finansiella poster

Ränteintäkter 117 790 36 423 22 838

Räntekostnader -388 -1 700 -59 377

Resultat efter finasiella poster 10 686 908 4 209 944 2 358 798

Skatt på årets resultat 5 -3 074 146 -1 225 204 -157 314

Årets resultat 7 612 762 2 984 740 2 201 484
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Balansräkning
2006 2005 2004  

Belopp i SEK Not 31-Dec 31-Dec 31-Dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 1 597 304 1 535 423 1 111 345
Finansiella tillgångar
Aktier i dotterbolag 7 - - 100 000

Summa anläggningstillgångar 1 597 304 1 535 423 1 211 345

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 316 591 7 091 972 4 115 379
Skattefordran - - 681 553
Övriga fordringar 404 529 197 372 266 618
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 865 636 525 073 613 905

Kassa och bank 11 987 028 7 257 339 3 666 042

Summa omsättningstillgångar 24 573 784 15 071 756 9 343 497

Summa tillgångar 26 171 088 16 607 179 10 554 842

Eget kapital och Skulder

Eget kapital 9
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Bundna reserver 875 800 875 800 -

Summa bundet eget kapital 3 875 800 3 875 800 3 000 000

Fritt eget kapital
Fria reserver -292 244 -789 075 - 1 296 085
Årets resultat 7 612 762 2 984 740 2 201 484

Summa fritt eget kapital 7 320 518 2 195 665 905 399

Summa eget kapital 11 196 318 6 071 465 3 905 399

Avsättningar
Uppskjuten skatt 305 200 305 200 -

Summa avsättningar 305 200 305 200 -

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 858 007 854 989 895 165
Skatteskulder 3 068 936 654 147 -
Övriga skulder 3 049 984 3 614 892 2 311 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6 692 643 5 106 486 3 442 718

Summa kortfristiga skulder 14 669 570 10 230 514 6 649 443

Summa eget kapital och skulder 26 171 088 16 607 179 10 554 842

Ställda säkerheter och ansvarförbindelser
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Summa ställda säkerheter - - -

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalyser
2006 2005 2004

Belopp i SEK Not Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Periodens resultat 10 569 505 4 175 221 2 395 337

Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 595 266 469 526 517 039

11 164 771 4 644 747 2 912 376

Erhållen ränta 117 790 36 423 22 838

Erlagd ränta -387 -1 700 -9 389

Betald skatt 34 365 -69 872 -299

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11 316 539 4 609 598 2 925 526

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar -4 224 619 -2 976 592 -1 344 730

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -551 041 163 085 15 675

Ökning/minskning leverantörsskulder 1 005 018 -40 351 611 772

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 533 678 3 452 669 980 133

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 079 575 5 208 409 3 188 376

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -907 147 -1 142 007 -120 077

Sålda materiella anläggningstillgångar 250 000 248 400 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -657 147 -893 607 -120 077

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -2 190 000 -810 000 -

Emission av teckningsoptioner 228 800 - -

Emissionskostnader -731 540 - -

Minskning skuld till kreditinstitut - - -172 682

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 692 740 -810 000 -172 682

Årets kassaflöde 4 729 688 3 504 802 2 895 617

Likvida medel vid årets början 7 257 340 3 752 537 770 425

Likvida medel vid årets slut 11 987 028 7 257 339 3 666 042
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SJR in Scandinavia AB (publ)  
556443-2929

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges
detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

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

Avsättningar
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Skatter inklusive uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som
redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i
resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten
direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning upprättas av: 
SJR in Scandinavia AB, 556443-2929, Stockholm

Koncernens fria reserver uppgår till 7 320 518 kr.

Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för 

skatt i procent av genomsnittligt justerat eget 
kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning 
av räntekostnader dividerat med genomsnittligt 
sysselsatt kapital, beräknat som periodens 
ingående sysselsatt kapital plus utgående 
sysselsatt kapital dividerat med två.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till
marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys.



Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen

Not 2 Leasingavtal

Not 3 Arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på Bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2006 2005 2004

Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Andel av inköpen som avser koncernföretag 0,00 % 0,00 % 0,00 %

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 127 500 61 900 43 600

Andra uppdrag 96 700 37 500 5 000

224 200 99 400 48 600

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 17 494 0 0

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till
betalning enligt följande

Inom 1 år 20 993 0 0

Inom 2 till 5 år 24 491 0 0

Senare än 5 år 0 0 0

45 484 0 0



Not 4 Personal

VD har 12 månaders ömsesidig uppsägningstid med bibehållen
lön. Inga avtal om avgångsvederlag finns för övriga
befattningshavare.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Medelantal anställda
(Medelantalet anställda bygger på avBolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normalarbetstid) 2006 2005 2004

Medelantal anställda har varit, 113 77 62

varav kvinnor 81 50 42

KONCERNEN MODERBOLAGET

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2006 2005 2004

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 2,8 % 6,9 % 7,7 %

Andel av sjukfrånvaro som avser långtidsjukfrånvaro 9,9 % 69,1 % 69,9 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,4 % 8,5 % 8,7 %

Sjukfrånvaro för män 1,3 % 3,8 % 5,7 %

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 1,8 % 3,0 % 9,6 %

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 3,7 % 7,4 % 7,1 %

Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 1,1 % 16,0 % 5,9 %

KONCERNEN MODERBOLAGET

Löner, ersättningar med mera.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp 2006 2005 2004

Styrelsen och VD

Löner och ersättningar 1 605 000 1 431 520 807 160

Pensionskostnader 305 000 234 000 210 000

1 910 000 1 665 520 1 017 160

Övriga anställda

Löner och ersättningar 35 750 262 21 809 286 17 545 596

Pensionskostnader 1 867 110 1 830 080 1 299 667

37 617 372 23 639 366 18 845 263

Sociala kostnader 12 327 236 7 676 566 6 289 131

Summa styrelse och övriga 51 854 608 32 981 452 26 151 554



Pensionsförpliktelser till styrelse och VD: Bolaget har löpande
erlagt pensionsförsäkringspremier (2006 i storleksordningen 
305 000 kronor).

Not 5 Skatt på årets resultat

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider; Inventarier 5 år, Datorutrustning 3 år.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Könsfördelning i företagsledning 2006 2005 2004

Antal styrelseledamöter, 5 5 5

varav kvinnor 1 1 1

Antal övriga befattningshavare inklusive VD, 6 6 6

varav kvinnor 2 2 2

1 Skatteeffekt på emissionskostnader bokförda över eget kapital.

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Aktuell skatt -2 869 315 -920 004 -157 314

Uppskjuten skatt - -305 200 -

Skatt på emissionskostnader* -204 831 - -

Skatt på koncernbidrag - - -

-3 074 146 -1 225 204 -157 314

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 4 366 649 3 633 842 3 513 765

Inköp 907 147 1 142 007 120 077

Försäljningar/utrangeringar -328 153 -409 200 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 945 643 4 366 649 3 633 842

Ingående avskrivningar -2 831 226 -2 522 497 -2 005 458

Försäljningar/utrangeringar 59 252 220 191 -

Årets avskrivningar -576 365 -528 920 -517 039

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 348 339 -2 831 226 -2 522 497

Utgående redovisat värde 1 597 304 1 535 423 1 111 345



Not 7 Andelar i koncernföretag

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9 Eget kapital

Avdragna emissionskostnader avser förutbetalda kostnader
avseende förestående nyemission i februari 2007.
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Moderbolaget 2006 2005 2004

Kapital /Röstandelar i % Studentworkers in Scandinavia AB

Org. nr 556652-3980 100 100 100

100 100 100

Uppgifter om eget kapital och resultat Studentworkers in Scandinavia AB

Eget kapital 98 551 - 91 327

Resultat -94 959 - -8 673

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Förutbetald hyra 310 916 302 366 295 066

Förutbetalda kostnader 554 720 222 707 318 839

865 636 525 073 613 905

KONCERNEN 2006-12-31

Belopp i SEK Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 000 000 875 800 2 195 665

Emission av teckningsoptioner 228 800

Emissionskostnader -731 540

Skatt på emissionskostnader 204 831

Utdelning till aktieägare -2 190 000

Årets resultat 7 612 762

Belopp vid årets utgång 3 000 000 875 800 7 320 518

KONCERNEN 2005-12-31

Belopp i SEK Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 000 000 896 725

Överföring till reservfond 91 000 -91 000

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 784 800 -784 800

Utdelning till aktieägare -810 000

Årets resultat 2 984 740

Belopp vid årets utgång 3 000 000 875 800 2 195 665

MODERBOLAGET 2004-12-31

Belopp i SEK Aktiekapital Överkursfond Reservfond Balanserat resultat Resultat

Belopp vid årets ingång 3 000 000 206 250 600 000 43 553 -2 145 888

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma -206 250 -600 000 - 1 339 638 2 145 888

Årets resultat 2 201 484

Belopp vid årets utgång 3 000 000 - - -1 296 085 2 201 484



Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SJR in Scandinavia AB (publ)  
556443-2929

Stockholm 2007-01-23

Fredrik Lidberg
Vice verkställande direktör

Björn Kårfalk

Björn Sprängare
Styrelseordförande

Christina Liffner

Per Ogunro
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 januari 2007. Osborne
Johnsons Revisionsbyrå AB

Christer Eriksson
Auktoriserad revisor
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i SEK 2006 2005 2004

Upplupna lönekostnader 1 752 611 1 264 833 844 747

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 606 769 1 268 216 769 554

Upplupna sociala avgifter 1 838 911 1 352 670 1 195 519

Övriga interimsskulder 1 058 131 792 767 261 266

Upplupna kostnader Alecta, Collectum 436 221 428 000 371 632

6 692 643 5 106 486 3 442 718

Aktiekapitalet består av:

Belopp i SEK 2006 2005 2004

A-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 10 300 000 300 000 300 000

B-aktier kvotvärde 1 kr röstvärde 1 2 700 000 2 700 000 2 700 000





Revisionsberättelser
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Räkenskaperna för åren 2004-2006 har varit föremål för lagstadgad revision. Bolagets revisorer
har avlämnat revisionsberättelser. Dessa revisionsberättelser har inte innehållit några
anmärkningar eller kommentarer som avviker från standarden för revisionsberättelser. 

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter 

Till styrelsen i SJR AB (publ) Orgnr. 556443-2929. 

Jag har granskat de finansiella rapporterna för SJR AB (publ) på sidorna 36-46, som
omfattar balansräkningen per den 31 december 2004, 31 december 2005 och 31 december
2006 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dessa år samt ett sammandrag av
väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram
och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med Årsredovisningslagen samt
allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR och enligt kraven i
prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet
innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för
att ta fram och på lämpligt sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga
felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har
utfört min revision i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär
att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att
utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar
i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på min bedömning
av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på
oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är
relevant för bolagets framtagande och presentation av de finansiella rapporterna som en
grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter
men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innebär också att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att
utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna. 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande.

Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med
Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden
och FAR av SJR:s resultat, ställning och kassaflöde per 31 december 2004, 31 december
2005 och 31 december 2006. 

Stockholm den 8 februari 2007

Christer Eriksson
Auktoriserad revisor 

REVISIONSBERÄTTELSER

 



Adresser

SJR AB
Box 7420
103 91 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 34, 4 tr

Finansiell Rådgivare 
Bankaktiebolaget Avanza
Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3 tr 
111 93 Stockholm

Kontoförande Institut
VPC AB
Box 7822
103 87 Stockholm
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ADRESSER



SJR in Scandinavia AB (tidigare Skandinaviska Jour & Rekryteringsbyrån AB) är idag
ett av Sveriges ledande bemanningsföretag inom Ekonomi, Bank & Finans. Bolaget
har ända sedan starten valt att fokusera på sektorerna, Bank & Finans och senare

även Ekonomi. 2006 startades det helägda dotterbolaget Studentworkers som
specialiserar sig på arbetskraft i form av högskolestudenter, akademiker och övrig

kvalificerad personal med en arbetslivserfarenhet på 0-3 år.

 


