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2 Erbjudande till aktieägarna i Nobina AB (publ)

VIKTIG INFORMATION
Allmänt
Ride BidCo AB, under namnändring från Goldcup 29086 AB, ett svenskt privat aktiebolag, med organisationsnummer 559342-1901, med säte i Stockholm (”Ride 
BidCo”), har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Nobina AB (publ), med organisationsnummer 556576-4569 (”Nobina” eller ”Bolaget”), 
i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”). Ride BidCo är ett nybildat bolag som indirekt helägs av Basalt Infrastructure 
Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., samtliga agerande 
genom deras general partner och förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limited1) (”Basalt”) och dess investerare från tid till annan.

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Ride BidCo och aktieägarna i Nobina med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i 
enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller avtal som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid 
Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av 
Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés 
Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Ride BidCo har, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden, den 9 december 2021 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) att följa ovan nämnda regler och uttalanden, samt 
att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq vid överträdelse av Takeover-reglerna. Ride BidCo har den 13 december 2021 informerat Finansin-
spektionen (”FI”) om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot Nasdaq.

Denna erbjudandehandling har godkänts av och registrerats hos FI i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden och 2a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av erbjudandehandlingen och registreringen hos FI 
innebär inte någon garanti från FI att sakupp gifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska 
den svenskspråkiga versionen av erbjudandehandlingen äga företräde.

Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av erbjudandehandlingen. Det 
lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna 
eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig Ride BidCo uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende erbjudandehandlingen. 
Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. 

N.M. Rothschild & Sons Limited (”Rothschild & Co”), som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien, är ensam finansiell 
rådgivare till Basalt och ingen annan i samband med Erbjudandet. Rothschild & Co ansvarar inte gentemot någon annan än Basalt för rådgivning i samband med 
Erbjudandet och Rothschild & Co ansvarar inte heller för att tillhandahålla det skydd som ges till Rothschild & Co:s klienter till någon annan person i samband 
med sådant Erbjudande och inte heller för rådgivning i relation till Erbjudandet. Att en person mottar denna erbjudandehandling ska inte anses utgöra investe-
ringsrådgivning från Rothschild & Co till någon sådan person, och inte heller utgör en sådan person en kund till Rothschild & Co.

Informationen i erbjudandehandlingen, som inte gör anspråk på att vara heltäckande, har tillhandahållits av Basalt och härrör, såvitt avser de delar som avser 
Bolaget, från Nobinas offentligt tillgängliga information. Informationen i erbjudandehandlingen har inte blivit självständigt verifierad av Rothschild & Co och 
utgör inte en rekommendation från Rothschild & Co till mottagaren eller till någon annan person. Rothschild & Co åtar sig ingen skyldighet att tillhandahålla 
ytterligare information eller att uppdatera informationen i denna erbjudandehandling eller att korrigera eventuella felaktigheter som kan uppenbaras. Informa-
tionen i denna erbjudande handling bör inte förlitas på i något syfte och bör inte på något sätt användas istället för andra eftersökningar och procedurer som i 
annat fall skulle (eller borde) vidtas.

Varken Rothschild & Co eller något av dess närstående, eller dess anställda, styrelseledamöter, ledande befattningshavare, leverantörer, rådgivare, medlem-
mar, efterträdare, representanter eller ombud ger någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller implicit, vad gäller korrektheten eller fullständigheten av informa-
tionen som finns i erbjudandehandlingen, och i den mån det är tillåtet enligt lag, frånsägs allt ansvar (inklusive direkt, indirekt, följdskada eller annan skada) för 
dess riktighet eller tillräcklighet, för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter, försumlighet eller annat relaterat därtill. I synnerhet, men inte begränsat till 
(med förbehåll för ovanstående) lämnas inget löfte eller garanti, uttrycklig eller implicit, för åstadkommande eller rimligheten av, och ingen förlitan bör läggas på, 
några prognoser, mål, uppskattningar eller förutsägelser och ingenting i denna erbjudandehandling är eller bör betraktas som en utfästelse eller ett löfte eller en 
garanti om framtiden. Följaktligen (med förbehåll för ovanstående) ska varken Rothschild & Co, eller dess respektive styrelseledamöter, ledande befattningsha-
vare, anställda eller rådgivare hållas ansvariga för någon direkt, indirekt eller följdskada eller annan skada som åsamkats någon person som ett resultat av att ha 
förlitat sig på något uttalande i eller utelämnande från denna erbjudandehandling eller någon annan skriftlig eller muntlig kommunikation med mottagaren eller 
dess rådgivare i samband med Erbjudandet (förutom i det fall en beskrivning utgör bedrägeri eller uppsåtlig underlåtenhet) frånsägs sådant ansvar uttryckligen. 

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. All information i 
erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Nobina är baserat på 88 355 682 emitterade aktier och 86 325 5902) utestående aktier i Nobina.

Framtidsinriktad information
Information i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utveck-
lingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att 
den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäker-
hetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning 
ligger utom Ride BidCos och Nobinas kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den 
framtids inriktade informationen. 

All framtidsinriktad information lämnas endast per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, 
frånsäger sig Ride BidCo uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i erbjudandehand-
lingen på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon 
framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Ride BidCo eller Nobina har gjort eller kan 
komma att göra.

ERBJUDANDERESTRIKTIONER
Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, 
eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt 
tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare 
undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet 
”Erbjudanderestriktioner” på sidorna 56–57. 

Denna erbjudandehandling har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and 
Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridningen av denna erbjudandehandling till personer i Storbritannien är undantagen från restriktionerna för finansiell mark-
nadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att 
förvärva aktier i en juridisk person, och att trans aktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet 
i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i denna erbjudandehandling är föremål för svensk rätt. Det är viktigt att amerikanska aktieägare är medvetna om att denna erbjudan-
dehandling är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Såsom tillämpligt, kommer Ride BidCo 
att följa Regulation 14(E) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad (the ”Exchange Act”) i samband med Erbjudandet. I USA kommer Erbjudandet 
att behandlas som ett erbjudande enligt vilket undantaget i Rule 14d – 1(d) ”Tier II-undantaget” i Exchange Act är tillämpligt.

VARKEN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, ELLER NÅGON ANNAN AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET 
ELLER REGULATORISK TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, UTTALAT SIG OM HURUVIDA ERBJUDANDET 
ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, ELLER AVGJORT HURUVIDA DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIG. ALLA 
PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudandebegränsningar – USA” på sidorna 58–59.

1) Fonden består av fyra så kallade limited partnerships; Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C 
L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga är registrerade och har sitt säte i England och sin registrerade adress på Guernsey. Fondens general partner 
och förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limited är ett aktiebolag som är registrerat och har sitt säte på Guernsey och har sin registrerade adress på Guernsey.

2) Exklusive 2 030 092 egna aktier som innehas av Nobina. 
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Erbjudandet i sammandrag

1) Om Nobina före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbju-
dandet att justeras i motsvarande mån.

Vederlag:  108 kronor kontant för varje aktie i Nobina1) 

Acceptperiod:  14 december 2021–14 januari 2022  

Beräknad likviddag:  25 januari 2022
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Erbjudande till aktieägarna i Nobina

1) Fonden består av fyra så kallade limited partnerships; Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastruc-
ture Partners III C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga är registrerade och har sitt säte i England och sin registrerade adress 
på Guernsey. Fondens general partner och förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limited är ett aktiebolag som är registrerat och har sitt säte på 
Guernsey och har sin registrerade adress på Guernsey.

2) Ride BidCo är ett nybildat bolag (Goldcup 29086 AB under namnändring till Ride BidCo AB), med organisationsnummer 559342-1901, med säte i Stock-
holm, som indirekt helägs av Basalt och dess investerare från tid till annan.

3) Exklusive 2 030 092 egna aktier som innehas av Nobina.
4) Källa för Nobinas aktiekurser: Nasdaq Stockholm.
5) Baserat på 88 355 682 emitterade aktier i Nobina exklusive 2 030 092 egna aktier som innehas av Nobina.

Inledning
Den 13 december 2021 offentliggjorde Basalt Infra-
structure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure 
Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III 
C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., 
samtliga agerande genom deras general partner och 
förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limi-
ted1) (”Basalt”), genom Ride BidCo AB2) (”Ride BidCo”), 
ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bola-
get”) att överlåta samtliga aktier3) i Nobina till Ride 
BidCo (”Erbjudandet”). Aktierna i Nobina är noterade 
på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Vederlag
Aktieägarna i Nobina erbjuds 108 kronor kontant för 
varje aktie i Nobina.

Om Nobina före utbetalning av vederlag i Erbjudandet 
lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring 
till dess aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet 
att justeras i motsvarande mån. Vid händelse av något 
av ovanstående förbehåller sig Ride BidCo att avgöra 
om denna prisjusteringsmekanism eller villkor 7 för 
genomförandet av Erbjudandet (se avsnittet ”Villkor och 
anvisningar –  Villkor för Erbjudandets fullföljande”) ska 
åberopas.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av 
veder lag för de av Ride BidCo förvärvade aktierna i 
Nobina enligt Erbjudandet.

Budpremie
Priset för varje aktie i Erbjudandet motsvarar en premie 
om4):

 • 29,6 procent i förhållande till stängningskursen 
om 83,35 kronor den 10 december 2021 (vilket var 
den sista handels dagen före offentliggörandet av 
Erbjudandet);

 • 35,8 procent i förhållande till den volymvägda 
genomsnittliga betalkursen om 79,51 kronor under 
de senaste 90 handelsdagarna före offentliggöran-
det av Erbjudandet; och

 • 23,7 procent i förhållande till den högsta uppmätta 
stängningskursen om 87,30 kronor sedan Nobinas 
börs introduktion den 18 juni 2015.

Erbjudandets totala värde 
Erbjudandet värderar Nobina, baserat på samtliga 
86 325 5905) utestående aktier, till cirka 9 323 miljoner 
kronor. 

Finansiering av Erbjudandet 
Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet 
finansieras i sin helhet genom en kombination av medel 
som är tillgängliga för Ride BidCo genom så kallade 
equity commitments från dess ägare och dess närstå-
ende, samt skuld finansiering som tillhandahålls av ban-
kerna Banco Santander, S.A. och National Westminster 
Bank Plc på sedvanliga villkor för finansiering av offent-
liga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden.

Den ovannämnda finansieringen ger Ride BidCo 
tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget 
som ska betalas i Erbjudandet och följaktligen är fullföl-
jandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering 
erhålls. 

Acceptnivå i Erbjudandet
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av 
att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att 
Ride BidCo blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 
procent av det totala antalet utestående aktier i Nobina. 
Ride BidCo förbehåller sig rätten att frånfalla detta vill-
kor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. 
För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och 
anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”.
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 Erbjudande till aktieägarna i Nobina  

Uttalande från Nobinas styrelse 
och fairness opinion
Styrelsen för Nobina har utvärderat Erbjudandet och 
rekommenderar enhälligt Nobinas aktieägare att accep-
tera Erbjudandet. Vidare har styrelsen för Nobina erhål-
lit en så kallad fairness opinion från Lenner &  Partners 
Corporate Finance AB (”Lenner & Partners”), enligt 
vilken Erbjudandet är skäligt för Nobinas aktieägare 
ur ett finansiellt perspektiv. Rekommendationen och 
den fairness opinion som Nobina erhållit återfinns i sin 
helhet längre fram i erbjudandehandlingen.

Ride BidCos aktieägande i Nobina
Varken Ride BidCo eller någon av dess närstående bolag 
eller närstående parter innehar några aktier eller finan-
siella instrument i Nobina som ger en finansiell expo-
nering mot aktier i Nobina vid tidpunkten för denna 
erbjudande handling. 

Varken Ride BidCo eller någon av dess närstående 
bolag eller närstående parter har förvärvat aktier eller 
åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella 
instrument i Nobina som ger en finansiell expone-
ring jämförbar med innehav av aktier i Nobina under 
de senaste sex månaderna före offentliggörandet av 
 Erbjudandet.

Ride BidCo kan komma att förvärva, eller vidta 
åtgärder för att förvärva, aktier i Nobina på annat sätt än 
genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av 
aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att 
offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Granskning av information i 
samband med Erbjudandet
Styrelsen för Nobina har låtit Ride BidCo genomföra 
en begränsad undersökning av Nobina (en så kallad 
due  diligence) av bekräftande slag i samband med för-
beredel serna inför Erbjudandet. Nobina har informerat 

Ride BidCo att ingen insider information har lämnats till 
Ride BidCo i samband med denna undersökning. 

Godkännanden från myndigheter
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av 
att alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut 
och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, 
inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, 
erhålls, i varje fall på villkor som enligt Ride BidCo är 
acceptabla. Enligt Ride BidCos bedömning kommer 
Erbjudandet inte att kräva några godkännanden från 
myndigheter. 

Tillämplig lag och tvister 
Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås 
mellan Ride BidCo och aktieägarna i Nobina till följd av 
Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med 
svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller 
som uppkommer med anledning därav, ska avgöras 
exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tings-
rätt ska utgöra första instans. 

Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-
reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden 
och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa 
regler, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknads-
nämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gäl-
lande Näringslivets Börskommittés Regler om offent-
liga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på 
Erbjudandet. Vidare har Ride BidCo, i enlighet med lag 
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden, den 9 december 2021 skriftligen åtagit sig 
gentemot Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) att följa de 
ovan angivna reglerna och uttalandena samt att under-
kasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq vid 
överträdelse av Takeover-reglerna. Ride BidCo har den 
13 december 2021 informerat Finansinspektionen om 
Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot 
Nasdaq.
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Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Basalt har identifierat den nordiska bussmarknaden som ett attraktivt investeringsområde och har utifrån detta 
aktivt följt Nobina under en lång tid. Under månaderna fram till dess första kontakt med Nobinas styrelse har Basalt 
tillbringat mycket tid och lagt mycket resurser på att utvärdera Nobina och dess marknad genom en omfattande 
undersökning av Bolaget (en så kallad outside-in due diligence). Denna process, såväl som den efterföljande due 
diligence-undersökningen av bekräftande slag, har förstärkt Basalts intresse för Nobina och dess framtida möjlighe-
ter i en privatägd miljö.

Basalt ser Nobina som en mycket viktig busstransportleverantör med en ledande marknadsposition i Norden, ett 
av regionens mest kompletta utbud av kompetens, service och tjänster inom kollektivtrafik, och en mycket stark 
ESG-profil med ambitiösa hållbarhetsmål som inkluderar övergång till 100 procent förnybar bränsleförbrukning år 
2030. Nobinas goda utsikter underbyggs av dess starka infrastrukturliknande egenskaper, inklusive stabil mark-
nadstillväxt och långa, tidsbestämda kontrakt.

Basalt tror att allmänhetens efterfrågan på hållbara transportlösningar kommer driva en omfattande transforme-
ring av transportsystemen i Norden under de kommande åren. Både kunder och offentliga myndigheter som upp-
handlar kollektivtrafiktjänster efterfrågar lösningar som uppfyller de högsta miljö- och kvalitetsstandarderna, vilket 
kräver tekniska framsteg och investeringar i elektrifiering och nya mobilitetslösningar och tjänster. I en bransch 
med fundamentalt höga kapitalkrav kommer denna transformering kräva ytterligare investeringar och kompetens. 
Basalt anser att dessa investeringar är nödvändiga för att Nobina ska fortsätta leda denna transformation, behålla 
sin ledande position i Norden och lyckas med sin allt mer aktiva förvärvsagenda, som kräver betydande kapital och 
ett långsiktigt perspektiv. 

Basalt har en stor erfarenhet av att framgångsrikt stödja verksamheter och ledningsgrupper under perioder där 
det görs betydande investeringar och tror att ett tillgångsintensivt bolag, såsom Nobina, skulle ha en klar fördel 
av att verka under privat ägande med en aktiv aktieägare som investerar i deras strategi med fokus på den gröna 
omställningen och långsiktigt värdeskapande. Basalt ser en stor möjlighet att genom Ride BidCo fortsätta utveckla 
Nobina under de kommande åren och att ytterligare befästa dess position som ledande på den nordiska marknaden 
och samtidigt ligga i framkant vad avser branschens hållbarhetsarbete. Därtill är Basalt en långsiktig investerare 
med omfattande erfarenhet av att leda och växa företag inom infrastruktursektorn, och har en gedigen erfarenhet av 
att utveckla infrastrukturlösningar i aktivt partnerskap med offentliga intressenter. Med Basalts starka europeiska 
närvaro, erfarenhet av att stödja växande kapital intensiva bolag, omfattande professionella nätverk och tillgängliga 
kapital, är Basalt väl positionerat för att stödja Nobina i dess nästa utvecklingsfas. 

Basalt är imponerade av kompetensen hos Nobinas ledningsgrupp och anser att de, tillsammans med övriga 
anställda, har haft en nyckelroll i den tillväxtresa som Bolaget hittills har gjort. Ride BidCos planer för den framtida 
affärs- och allmänna strategin såsom beskriven ovan, innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avse-
ende de platser där Nobina bedriver sin verksamhet, dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. 
Vidare finns det inga anställda i Ride BidCo vilket innebär att Erbjudandet inte kommer att innebära några föränd-
ringar för anställda och ledning i Ride BidCo.

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som har upprättats av styrelsen för 
Ride BidCo i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Nobina på sidorna 15–51 i erbjudandehandlingen har gran
skats av Nobinas styrelse. Styrelsen för Ride BidCo försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i erbjudande
handlingen beträffande Ride BidCo är korrekta.

Stockholm, 13 december 2021

Ride BidCo AB 
Styrelsen
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Pressmeddelande 2021-12-13 

Uttalande från styrelsen för Nobina med anledning 
av Ride BidCos offentliga uppköpserbjudande 
Styrelsen för Nobina har, efter noggranna överväganden, enhälligt beslutat att 
rekommendera aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Ride 
BidCo. 
Styrelsen för Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) gör detta uttalande i enlighet 
med punkten II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”). 
Bakgrund 
Basalt1, genom Ride BidCo AB (”Ride BidCo”), har i dag offentliggjort ett offentligt 
uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta samtliga sina aktier i Nobina till 
Ride BidCo för 108 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). 
Erbjudandet värderar samtliga aktier i Nobina till cirka 9 323 miljoner kronor.2 Det 
erbjudna vederlaget per aktie motsvarar en premie om: 

• 29,6 procent i förhållande till stängningskursen om 83,35 kronor den 10 december 
2021 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), 

• 35,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 79,51 
kronor under the senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, 
och 

• 23,7 procent i förhållande till den högsta uppmätta stängningskursen om 87,30 kronor 
sedan Nobinas börsintroduktion den 18 juni 2015. 

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas börja den 14 december 2021 och sluta den 
14 januari 2022, med förbehåll för eventuella förlängningar. 
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan 
utsträckning att Ride BidCo blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Nobina. 
Ride BidCo har förbehållit sig rätten att frånfalla ett eller flera av fullföljandevillkoren för 
Erbjudandet. 
Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Basalt och Ride BidCo, medgivit Basalt och 
Ride BidCo att genomföra en bekräftande granskning av information (s.k. due diligence) 
rörande Nobina i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Basalt och Ride BidCo 
har inte erhållit någon insiderinformation rörande Nobina i samband med denna 
granskning. 
Mer information om Erbjudandet finns tillgänglig på Ride BidCos webbplats, 
www.offertoride.com. 
Styrelsens utvärdering av Erbjudandet 
Styrelsen har vid utvärderingen av Erbjudandet tagit hänsyn till ett antal faktorer som 
styrelsen anser är relevanta, däribland Bolagets nya strategi och affärsplan, Bolagets 
nuvarande finansiella position, rådande marknadsförhållanden och utmaningar på de 
marknader där Bolaget bedriver verksamhet, Bolagets förväntade framtida utveckling och 
möjligheter och risker relaterat till detta, värderingsmetoder som normalt används för att 

 
1 Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. 

och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga agerar genom dess general partner och förvaltare Basalt 
Infrastructure Partners III GP Limited (”Basalt”). 

2 Baserat på 86 325 590 aktier, dvs. exklusive de 2 030 092 egna aktier som Nobina innehar. 
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utvärdera offentliga uppköpserbjudanden avseende börsnoterade företag, inklusive hur 
Erbjudandet värderar Nobina i förhållande till jämförbara börsnoterade företag och 
jämförbara transaktioner, budpremier vid tidigare offentliga uppköpserbjudanden på 
Nasdaq Stockholm samt aktiemarknadens förväntningar på Nobina. 
Som en del av sin utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även undersökt andra 
möjligheter och beaktat tidigare framställda intressen från andra potentiella budgivare. 
Inför sin rekommendation till aktieägarna i Nobina att acceptera Erbjudandet har 
styrelsen även beaktat ett utlåtande från Lenner & Partners, enligt vilket Erbjudandet är 
skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Nobina. Lenner & Partners utlåtande finns 
tillgängligt som en bilaga till detta uttalande. Lenner & Partners erhåller en fast ersättning 
för utlåtandet som inte påverkas av utfallet av Erbjudandet. 
Styrelsen har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. 
Styrelsens rekommendation 
Styrelsen för Nobina har, baserat på ett kort till medellångt finansiellt perspektiv, 
enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Flera 
styrelseledamöter är av uppfattningen att Nobina – baserat på Bolagets framtidsutsikter, 
nya strategi och affärsplan samt ställning som Nordens största kollektivtrafikföretag – har 
potential för en accelererad tillväxt, både organisk och icke-organisk, som kan skapa 
större värden än Ride BidCos offentliga uppköpserbjudande och därför kan vara 
intressant för investerare med ett långsiktigt perspektiv. Med detta sagt noterar styrelsen 
att det kan ta tid innan aktiemarknaden uppmärksammar Nobina för dess nuvarande 
strategi och affärsplan. 
Inverkan på Nobina och dess anställda m.m. 
Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Ride BidCo uttalar i sitt 
offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som 
genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och 
sin uppfattning om Ride BidCos strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa 
planer kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver 
verksamhet. I sitt offentliggörande av Erbjudandet uttalar Ride BidCo: 
”Basalt är imponerade av kompetensen hos Nobinas ledningsgrupp och anser att de, 
tillsammans med övriga anställda, har haft en nyckelroll i den tillväxtresa som Bolaget 
hittills har gjort. Ride BidCos planer för den framtida affärs- och allmänna strategin såsom 
beskriven ovan, innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de 
platser där Nobina bedriver sin verksamhet, dess ledning och anställda, inklusive deras 
anställningsvillkor.” 
Styrelsen utgår från att detta uttalande är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen 
anledning att ha en annan uppfattning.  

* * * 
Detta uttalande från styrelsen för Nobina ska regleras och tolkas i enlighet med svensk 
rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. 
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Stockholm, 13 december 2021 
Nobina AB (publ) 

Styrelsen 
 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Nobina AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande av nedanstående kontaktperson 2021-12-13 klockan 07:45 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Bygge, styrelseordförande 
+46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2019 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 
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Fairness opinion från Lenner & Partners 

 

Lenner & Partners 
Jakobsbergsgatan 7, S-111 44 Stockholm 

+46 (0)8 54 50 61 00 
 

Stockholm den 11 december 2021 
 
 
Till styrelsen för Nobina AB (publ) 
 
 
Basalt1 avser att offentliggöra ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nobina AB 
(”Nobina”) att förvärva samtliga utestående aktier. 
 
Erbjudandet som avses lämnas, värderar varje aktie i Nobina till 108,0 kronor och det 
totala kontanterbjudandet motsvarar cirka 9 323 miljoner kronor2 (”Erbjudandet”).  
 
Styrelsen för Nobina har anlitat Lenner & Partners Corporate Finance AB (”Lenner & 
Partners”) för att avge ett utlåtande om skäligheten ur finansiell synvinkel av 
Erbjudandet som avses lämnas till aktieägarna i Nobina. 
 
I analysen av Erbjudandet har Lenner & Partners bland annat tagit del av: 

 
• offentligt tillgänglig information, så som årsredovisningar, kvartalsrapporter, 

presentationer och analytikerrapporter avseende Nobina; 
• handelsstatistik och viss finansiell och aktiemarknadsrelaterad information 

avseende Nobina samt liknande information avseende vissa andra jämförbara 
noterade bolag; 

• vissa utvalda företagsförvärv och samgåenden som bedömts vara jämförbara 
med Erbjudandet; 

• diskussioner med ledningen för Nobina; 
• Erbjudandet och utkast till pressmeddelande från Basalt. 

 
Lenner & Partners har använt ett flertal allmänt accepterade värderingsmetoder som 
vanligtvis används för denna typ av analyser. Analyserna har tagits fram enbart i syfte 
att möjliggöra för Lenner & Partners att tillhandahålla styrelsen för Nobina detta 
utlåtande vad avser skäligheten, ur finansiell synvinkel, av Erbjudandet.  
 
Lenner & Partners uppdrag innefattar inte att yttra sig om de relativa fördelarna med 
Erbjudandet jämfört med alternativa affärsstrategier som kan finnas för Nobina, 
inklusive huruvida någon annan transaktion potentiellt skulle kunna vara mer 
fördelaktig för aktieägarna i Nobina eller effekten av någon annan transaktion vari 
Nobina skulle kunna vara part. 
 
Lenner & Partners har inte genomfört en så kallad ”due diligence” för att kontrollera 
riktigheten av den erhållna informationen utan har förlitat sig på informationen som 
erhållits från Nobina. Informationen har antagits vara rättvisande, korrekt och komplett. 

                                                 
1 Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure 
Partners III C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., var och en agerar genom Basalt 
Infrastructure Partners III GP Limited (”Basalt”). 
2 Baserat på 86 325 590 aktier i Nobina (exkluderat 2 030 092 aktier som Nobina äger). 
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 2 

Lenner & Partners utlåtande är baserat på nu rådande marknads-, ekonomiska, 
finansiella och andra förhållanden samt den information som tillhandahållits per denna 
dag. Detta utlåtande kan behövas omvärderas vid någon förändring i angivna 
omständigheter eller information. Trots att detta utlåtande kan komma att påverkas av 
efterföljande händelser, åtar sig Lenner & Partners inte någon skyldighet att uppdatera, 
revidera eller bekräfta detta utlåtande. 
 
Lenner & Partners utlåtande har tillhandahållits som information till och underlag för 
styrelsen för Nobina. Utlåtandet är inte en rekommendation huruvida aktieägare i 
Nobina skall acceptera Erbjudandet. 
 
Lenner & Partners erhåller en fast ersättning för detta utlåtande och ersättningen beror 
ej på utfallet av Erbjudandet. 
 
Baserat på ovanstående och sådana övriga omständigheter som Lenner & Partners anser 
vara relevanta är det Lenner & Partners bedömning att Erbjudandet per denna dag är 
skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Nobina.  
 
Svensk lag skall tillämpas på detta utlåtande. 
 
 
 
 
Lenner & Partners Corporate Finance AB 
 
 
Lars Lenner  Tom Wikström 
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Villkor och anvisningar

Vederlag
Aktieägarna i Nobina erbjuds 108 kronor kontant per 
aktie i Nobina.

Om Nobina före utbetalning av vederlag i Erbjudandet 
lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring 
till dess aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att 
justeras i motsvarande mån. Vid händelse av något av 
ovanstående förbehåller sig Ride BidCo att avgöra om 
denna prisjusteringsmekanism eller villkor 7 för genom-
förandet av Erbjudandet (se nedan) ska åberopas.

Inget courtage
Courtage utgår inte i samband med utbetalning av 
veder lag för de av Ride BidCo förvärvade aktierna 
utgivna av Nobina enligt Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets 
fullföljande
Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att 
Ride BidCo blir ägare till aktier som representerar 
mer än 90 procent av det totala antalet utestående 
aktier i Nobina;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande 
att förvärva aktierna i Nobina på villkor som för 
aktieägarna i Nobina är förmånligare än de villkor 
som gäller enligt Erbjudandet;

3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av 
förvärvet av Nobina, samtliga erforderliga godkän-
nanden, tillstånd, beslut, och andra åtgärder från 
myndigheter eller liknande, inklusive godkännan-
den från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje 
enskilt fall på för Ride BidCo acceptabla villkor;

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Nobina 
helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen 
försvåras av lagstiftning eller annan reglering, 
domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller mot-
svarande omständighet;

5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt 
negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt 
negativt påverka, Nobinas finansiella ställning eller 
verksamhet, inklusive Nobinas försäljning, resul-
tat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

6. att ingen information som offentliggjorts av 
Nobina, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för 
Ride BidCo av Nobina, är felaktig, ofullständig eller 
vilseledande, och att Nobina har offentliggjort all 
information som ska ha offentliggjorts; och

7. att Nobina inte vidtar några åtgärder som är ägnade 
att försämra förutsättningarna för Erbjudandets 
 lämnande eller genomförande. 

Ride BidCo förbehåller sig rätten att återkalla 
Erbjudandet för det fall det står klart att något av 
ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan 
uppfyllas. Såvitt avser villkor 2–7 ovan får emellertid 
ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske 
under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett 
sådant villkor är av väsentlig betydelse för Ride BidCos 
förvärv av Nobina eller om det annars har godkänts av 
Aktiemarknadsnämnden.

Ride BidCo förbehåller sig rätten att frånfalla, helt 
eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren 1–7 ovan, 
inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja 
Erbjudandet till en lägre acceptnivå.

Accept
Aktieägare i Nobina vars aktier är direktregistrerade hos 
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar 
acceptera Erbjudandet ska, under perioden från och 
med den 14 december 2021 till och med den 14 januari 
2022, klockan 15:00 CET, underteckna och lämna in 
korrekt ifylld acceptsedel enligt fastställt formulär till 
Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) till;

Aktieinvest FK AB
Emittentservice 
Box 7415
103 91 Stockholm

eller per e-post till; 

emittentservice@aktieinvest.se

Acceptsedeln måste inlämnas per e-post, alternativt 
sändas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god 
tid före sista acceptdag för att kunna vara Aktieinvest 
tillhanda senast klockan 15:00 CET den 14 januari 
2022. 

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Nobina per den 
13 december 2021 framgår av den förtryckta acceptsedel 
som sänts ut tillsammans med erbjudandehandlingen 
till direktregistrerade aktieägare i Nobina. 

Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta 
uppgifterna på acceptsedeln är korrekta.

Observera att felaktiga eller ofullständiga acceptsedlar 
kan komma att lämnas utan avseende.
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Förvaltarregistrerat aktieinnehav
Aktieägare i Nobina vars aktier är förvaltar registrerade, 
det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller 
varken erbjudandehandlingen eller förtryckt accept-
sedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin 
förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudandehand-
lingen. Accept ska ske i enlighet med instruktioner från 
förvaltaren.

Pantsatt innehav
Är aktier i Nobina pantsatta i Euroclear-systemet 
måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna 
acceptsedeln och bekräfta att panträtten upphör om 
Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara 
avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda 
aktier i Nobina när dessa ska levereras till Ride BidCo.

Erbjudandehandling och 
acceptsedel för aktieägare
Erbjudandehandling och acceptsedel finns tillgängliga 
på följande webbsidor:

 • Ride BidCo (www.offertoride.com);
 • Aktieinvest (www.aktieinvest.se/emission/

nobina2021); och
 • Finansinspektionen (www.fi.se) (dock endast 

erbjudandehandlingen på svenska). 

Acceptfrist och rätt till förlängning 
av Erbjudandet 
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 
14 december 2021 till och med den 14 januari 2022.

Ride BidCo förbehåller sig rätten att förlänga 
accept perioden liksom att senarelägga tidpunkten för 
ut betalning av vederlag. Meddelande om sådan förläng-
ning eller senareläggning kommer att offentlig göras 
av Ride BidCo genom pressmeddelande i enlighet med 
 tillämpliga regler och bestämmelser.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i Nobina har rätt att återkalla lämnade 
accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna 
göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit 
Aktieinvest, till ovan angiven adress, tillhanda innan 
Ride BidCo har offentliggjort att villkoren för Erbjudan-
det har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte 
sker under acceptperioden, senast klockan 15:00 CET 
den sista dagen av acceptperioden. Kvarstår villkor för 
Erbjudandet som Ride BidCo har förbehållit sig rätten 
att frånfalla, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla 
på motsvarande sätt även under sådan förlängning av 
Erbjudandet. Aktieägare i Nobina vars aktier är förval-

1) Exklusive 2 030 092 egna aktier som innehas av Nobina.

tarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept 
av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner 
från förvaltaren. 

Bekräftelse av accepter och 
överföring av aktier i Nobina till 
spärrade VP-konton
Efter det att Aktieinvest mottagit och registrerat korrekt 
ifylld acceptsedel kommer aktierna i Nobina att över-
föras till ett för varje aktieägare i Nobina ny öppnat spär-
rat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed 
skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det 
antal aktier i Nobina som utbokats från det ursprungliga 
VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier 
i Nobina som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-
kontot.

Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart 
Ride BidCo offentliggjort att villkoren för Erbjudandet 
har uppfyllts eller Ride BidCo eljest beslutat att fullfölja 
Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentlig-
görande sker senast den 17 januari 2022 , beräknas 
utbetalning av vederlag för aktier kunna påbörjas 
omkring den 25 januari 2022. Utbetalning sker genom 
att de aktieägare som accepterat Erbjudandet tillsänds 
en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat 
sker utbetalning genom respektive förvaltare.

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto 
som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Utbetalning 
av vederlag till aktieägare i Nobina som inte har något 
avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om 
angivet avkastningskonto är felaktigt, erhåller istället 
likvid genom utskick av utbetalningsavi. I samband med 
utbetalning av vederlag utbokas aktierna i Nobina från 
det spärrade kontot som därmed avslutas. VP-avi som 
redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot 
skickas inte ut.

Observera att även om aktierna i Nobina är pantsatta 
sker utbetalning till avkastningskontot som är kopplat till 
aktie ägarens VPkonto.

Tvångsinlösenförfarande och 
avnotering
Om Ride BidCo, i samband med Erbjudandet eller på 
annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 
90 procent av det totala antalet aktier i Nobina1), avser 
Ride BidCo att påkalla tvångsinlösen i enlighet med 
aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga 
resterande aktier i Nobina och verka för att aktierna i 
Nobina av noteras från Nasdaq Stockholm.
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Viktig information angående LEI 
och NID vid accept
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/
EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med 
den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att 
kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa 
krav medför att juridiska personer behöver ansöka om 
registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och 
fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer 
(National ID eller National Client Identifier) för att 
kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är 
aktieägarnas juridiska status som avgör om en LEI-kod 
eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissions-
institut kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt 
personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom 
tillämpligt) inte tillhandahålls. 

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod 
kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på 
marknaden. Via följande webbplats hittas godkända 
institutioner för det globala LEI-systemet:  
www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-
issuing-organizations. 

För fysiska personer som enbart har svenskt med-
borgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” 
följt av personens personnummer. Om personen i fråga 
har något annat än svenskt medborgarskap, eller flera 
medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ 
av nummer.

Aktieägare i Nobina som vill delta i Erbjudandet bör 
ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska perso-
ner) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i 
god tid då denna information behöver anges i acceptse-
deln vid accept.

Övrig information
Aktieinvest utför vissa administrativa tjänster i förhål-
lande till Erbjudandet för aktierna. Detta innebär inte 
i sig att en person som accepterar Erbjudandet (”Del-
tagare”) betraktas som kund hos Aktieinvest. Vid 
accept av Erbjudandet betraktas Deltagaren som kund 
endast om Aktieinvest har lämnat råd till Deltagaren 
eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angå-
ende Erbjudandet, eller om Deltagaren har accepterat 
Erbjudandet via Aktieinvests kontor, internetbank eller 
telefonbank. Om Deltagare inte betraktas som kund, 
är inte reglerna om skydd för investerare i lagen om 
värdepappersmarknaden (lag (2007:528) om värdepap-
persmarknaden) tillämpliga på dennes accept. Detta 
innebär bland annat att varken så kallad kundkatego-
risering eller så kallad passandebedömning kommer 
att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren ansvarar 
därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter 
och kunskaper för att förstå de risker som är förenade 
med Erbjudandet.

Information om 
personuppgiftshantering
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna 
personuppgifter, t.ex. namn, adress och personnum-
mer, till Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för 
sådan personuppgiftsbehandling. Personuppgifter som 
tillhandahålls Aktieinvest kommer att behandlas i data-
system i den utsträckning som krävs för att adminis-
trera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från 
andra källor än direkt från kunder kan också komma 
Aktieinvest tillhanda och komma att behandlas. Person-
uppgifter kan också komma att behandlas i datasystem 
hos företag som Aktieinvest samarbetar med. Adress-
uppgifter kan komma att erhållas av Aktieinvest genom 
ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För 
ytterligare information om Aktieinvests behandling av 
personuppgifter och dina rättigheter, se Aktieinvests 
hemsida (www.aktieinvest.se).

Frågor om Erbjudandet
Vid frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta 
Aktieinvest på telefonnummer +46 8-5065 1795. Infor-
mation finns också tillgänglig på Aktieinvests webbplats 
för prospekt och erbjudandehandlingar (www.aktie-
invest.se/emission/nobina2021) och på Ride BidCos 
hemsida (www.offertoride.com).
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Beskrivning av Nobina 

Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Nobina. Informationen i 
denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information 
huvudsakligen hämtad från Nobinas hemsida, årsredovisning avseende räkenskapsåret 
2020/2021, delårsrapport för perioden 1 mars–31 augusti 2021 och prospektet för börs
noteringen från år 2015 och har granskats av styrelsen för Nobina (se avsnitt ”Uttalande 
från styrelsen för Nobina” på sida 52).

1) Samtliga procentsatser för omsättningen avser räkenskapsåret 2020/2021.

Allmänt 
Verksamhetsöversikt
Nobina är Nordens största kollektivtrafiksoperatör 
med en marknadsandel om cirka 16 procent. Nobina är 
verksamt i Sverige (70 procent av nettoomsättningen), 
Finland (11 procent av nettoomsättningen), Norge 
(10 procent av nettoomsättningen) och Danmark (8 pro-
cent av netto omsättningen)1). Nobina har cirka 12 000 
anställda och kör dagligen cirka en miljon passagerare 
till sina resmål. 

Hållbarhet är en integrerad del av Nobinas affärs-
modell, och dess hållbarhetsagenda är en nyckelkompo-
nent i dess strategiska ramverk. Nobina arbetar med en 
uppsättning ambitiösa hållbarhetsmål som inkluderar 
(men är inte begränsade till) att nå 100 procent förnybar 
bränsleförbrukning år 2030 (2020/2021: 84 procent). 

Affärsområden
Nobina Bus
Nobina Bus är Nordens största bussoperatör och stod 
för cirka 93 procent av Nobinas nettoomsättning under 
2020/2021. Vid utgången av räkenskapsåret 2020/2021 
förde Nobina Bus fram närmare 4 000 bussar genom 114 
kontrakt i 34 trafikområden i fyra länder. Nobina Bus 
verksamhet är konjukturstabil med långa kontrakt, och 
prioriteringar för affärsområdet inkluderar att stärka 
den marknadsledande positionen i Norden vad gäller 
storlek och lönsamhet, samt att expandera tilläggsverk-
samheten för att driva konkurrenskraft och lönsamhet 
ytterligare. 

Nobina Care
Nobina Care verkar inom särskild kollektivtrafik inom 
segmenten färdtjänst, skoltrafik, sjukvårdsresor och 
social omsorg. Nobina Care etablerade sig på markna-
den för särskild kollektivtrafik år 2018 genom förvärvet 
av Samtrans. Verksamheten har både vuxit geografiskt 
de senaste åren genom förvärv och utvecklats till att 
omfatta nya tjänster inom social omsorg. Strategiska 
initiativ innefattar att använda etableringen i Sverige för 
ytterligare konsolidering, både genom organisk tillväxt 
och en förvärvsagenda i Norden med Danmark som 
prioriterad marknad. 

Nobina Mobility
Nobina Mobility erbjuder resenärer en helhetslösning 
för mobilitet i en app, med visionen att underlätta för 
människor att klara sig utan privat bilägande. Nobina 
Mobilitys appar, inklusive Travis som lanserades för ett 
år sedan, har nu över 460 000 unika användare varje 
månad. Kollektivtrafik utgör kärnan i apparna och i 
Travis arbetar Nobina Mobility även med partners för 
att tillhandahålla transportsätt såsom el-scootrar och 
taxi för att erbjuda en omfattande ”dörr-till-dörr”-
lösning.  

Strategi
Samhället, kollektivtrafik, omsorgsresor och mobilitet 
utvecklas snabbt på ett sätt som ger Nobina möjlighet 
att växa sin verksamhet och skapa värde. Nobina avser 
att tillvarata dessa möjligheter genom insatser inom 
ramen för sina tre strategiska mål.

Maximera aktieägarvärde
Nobina strävar efter att öka sitt aktieägarvärde genom 
att fokusera på att skapa organisk tillväxt och driva en 
mer aktiv förvärvsagenda i Norden, samt upprätthålla 
förmågan att expandera i tilläggsaffärer och tillvarata 
nya affärsmöjligheter. 
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Maximera positiv effekt på miljö, resenärer 
och samhälle
Detta strategiska mål speglar Nobinas hållbarhets-
mål och det ökade fokuset på att nå klimatmålet som 
etablerats för de nordiska länderna. Som en del av 
detta kommer Nobina att lansera nya, konkreta mål för 
CO2-utsläpp, vilket är under pågående process för att 
valideras av Science Based Targets Initiative. Dessutom 
kommer Nobina att rapportera om utvecklingen för 
de viktigaste hållbarhetsmåtten, såsom andelen gröna 
förare, andelen förnybart bränsle och tillväxt i resenärs-
volymer.

Göra det möjligt för Nobinas medarbetare att 
med stolthet leverera på Nobinas reselöfte
Detta strategiska mål fokuserar på medarbetarengage-
mang och lyfter fram Nobinas medarbetare som grun-
den för Bolagets verksamhet.

Historik
 • År 1911: startade SJ Buss en busslinje mellan Tanum- 

Grebbestad i Bohuslän, i en 32-hästkrafters Büssing 
med plats för 13 resenärer. Varken vägar eller fordon 
var mogna för uppgiften, och trafiken lades ner efter 
en tid.

 • Fler linjer tillkom i Bohuslän under 1920-talet, i 
40-hästkrafters Daimler-vagnar på vilka en öppen 
släpvagn kunde kopplas för godstransporter. 

 • År 1932: startade företaget Trafikförvaltningen 
Göteborg- Dalarne-Gävle (GDG) en storskalig trafik-
rörelse med buss och lastbil. GDG var Sveriges största 
enskilda järnvägsbolag (och ett de genom tidernas 
mest lönsamma). Men samtidigt som järnvägen, efter 
förstatligandet år 1948, införlivades med SJ AB, så 
förblev busstrafiken kvar, som ett dotterbolag till SJ, 
och fick namnet GDG Biltrafik AB.

 • År 1990: skedde en avreglering i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland, som möjliggjorde upphandling av 
 regional kollektivtrafik.

 • År 1991: samlade SJ all sin lokala busstrafik under 
det nya namnet Swebus. Detta skedde genom en 
samman slagning av GDG och SJ Buss. Den läns över-
skridande veckoslutstrafiken som då hade pågått 
länge fortsatte i egen regi under namnet Swebus 
Express.

 • År 1994: sker den första expansionen utanför Sverige, 
när varumärket Swebus tas i bruk i Finland efter ett 
förvärv där.

 • År 1996: köpte Stagecoach Group loss företaget 
Swebus från SJ.

 • År 2000: köpte Concordia Bus Group Swebus från 
Stage coach Group.

 • År 2007: Den nordiska marknaden öppnades upp 
ytterligare tack vare EU:s trafikförordning för kol-
lektivtrafik.

 • År 2008: etablerade Nobina närvaro i Danmark 
genom kontrakt i Köpenhamn.

 • År 2009: Concordia Bus Group bytte namn till 
Nobina. Namnet Swebus Express användes endast för 
expressbusstrafiken.

 • År 2015: Nobina-koncernen noterades på Nasdaq 
Stockholm, den 18 juni.

 • År 2018: Swebus såldes till Flixbus.

 • Från 2018–2021 har Nobina genomfört fem förvärv, 
inkluderande De Blaa Omnibusser (2018, Danmark), 
Örslev (2019, Danmark), KE’s Bussar (2020, Sverige), 
Göteborgs Buss (2020, Sverige) och Telepass (2021, 
Sverige). 
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Nobinas finansiella information i 
sammandrag

Nedanstående information avseende Nobina har hämtats från de reviderade årsredo
visningarna avseende räkenskapsåren 2021/2020, 2020/2019 och 2019/2018 såväl som 
delårsrapporten för perioden 1 mars–31 augusti 2021 (vilken varken har granskats eller 
reviderats av Nobinas revisor) med jämförbara siffror för sexmånadersperioden som 
avslutades den 31 augusti 2020. 

Koncernredovisningar har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS), 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpreta-
tions Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU. 
Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner från Rådet för finan-
siell rapportering och årsredovisningslagen (1995:1554) 
tillämpats.

Delårsrapporter för Nobina är utformade i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisnings-
lagen.

Reviderade årsredovisningar samt delårs rapporten 
för Nobina finns att tillgå på Bolagets webbplats 
(www.nobina.com).

För fullständiga uppgifter om Bolagets resultat-
utveckling och dess finansiella ställning hänvisas till 
årsredovisningarna för 2018/2019–2020/2021. Angivna 
belopp i detta avsnitt ”Nobinas finansiella information i 
sammandrag” redovisas avrundade till miljoner kronor 
medan beräkningarna är utförda med ett större antal 
decimaler. Avrundning kan således medföra att vissa 
sammanställningar inte summerar korrekt.

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

2021 2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019
MSEK (om inte annat indikeras) 1 mar–31 aug 1 mar–31 aug 1 mar–28 feb 1 mar–29 feb 1 mar–28 feb

Nettoomsättning 6 314 5 073 10 787 10 645 9 734
Rörelsens kostnader –5 002 –4 226 –8 836 –8 881 –8 419
Summa EBITDA 1 312 847 1 951 1 764 1 315

Realisationsresultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar –3 –1 2 2 –32
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar –721 –567 –1 196 –1 104 –705
Summa EBITA 588 279 757 662 578

Förvärvsrelaterade intäkter och 
kostnader –7 –2 –4 –2 –25
Avskrivningar/nedskrivningar av 
immateriella anläggningstillgångar –38 –32 –64 –63 –20
Rörelseresultat (EBIT) 543 245 689 597 533

Finansnetto –85 –76 –155 –198 –138
Resultat före skatt (EBT) 458 169 534 399 395

Inkomstskatt –93 –34 –89 –94 –92
ÅRETS RESULTAT FÖR 
KVARVARANDE VERKSAMHET – – 445 305 303

Periodens resultat från avvecklande 
verksamheter – – – – 56
PERIODENS RESULTAT 365 135 445 305 359
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

31 aug 31 aug 28 feb 29 feb 28 feb
MSEK (om inte annat indikeras) 2021 2020 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar 8 806 8 182 8 162 7 904 6 712
Summa omsättningstillgångar 2 308 1 828 2 414 1 483 2 341
SUMMA TILLGÅNGAR 11 114 10 010 10 576 9 387 9 053

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Totalt eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 1 842 1 491 1 795 1 380 1 454
Summa långfristiga skulder 6 249 5 705 5 456 5 262 4 622
Summa kortfristiga skulder 3 023 2 814 3 325 2 745 2 977
Summa skulder 9 272 8 519 8 781 8 007 7 599
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 11 114 10 010 10 576 9 387 9 053
 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

2021 2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019
MSEK (om inte annat indikeras) 1 mar–31 aug 1 mar–31 aug 1 mar–28 feb 1 mar–29 feb 1 mar-28 feb

Periodens kassaflöde 19 491 760 –753 324
Kursdifferens 5 –12 –18 2 14
Likvida medel vid periodens början 1 049 307 307 1 058 720
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 1 073 786 1 049 307 1 058

Nyckeltal och data per aktie
 

2021 2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019
NYCKELTAL 1 mar–31 aug 1 mar–31 aug 20 mar–21 feb 19 mar–20 feb 18 mar–19 feb

Summa justerad EBT 503 203 602 464 440
Summa EBITA 588 279 757 662 578
Summa EBITDA 1 312 847 1 951 1 764 1 315
Summa räntebärande skulder 6 906 6 306 6 207 5 841 5 089
Summa nettoskuld 5 833 5 520 5 158 5 534 4 031
Nettoskuld/EBITDA 2,4x 3,2x 2,6x 3,1x 3,1x

DATA PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning 
(SEK), hänförlig till moderbolagets 
aktieägare 4,23 1,53 5,03 3,47 4,06
Eget kapital/stamaktie, SEK 16,9 20,8 20,3 15,6 1) 16,4 1)

1) Källa: Reviderade årsredovisningen avseende räkenskapsåren 2021/2020.
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Nobinas aktiekapital och ägarstruktur

1) Källa: Monitor.

Allmänt
Aktierna i Nobina är noterade på Nasdaq Stockholm, 
Mid Cap. 

Aktier och aktiekapital
Nobinas registrerade aktiekapital uppgår per dagen för 
denna erbjudandehandling till 318 080 456,71 kronor 
för delat på totalt 88 355 682 emitterade aktier med 
ett kvotvärde om 3,6 kronor per aktie. Nobina har ett 

aktieslag. Varje aktie ger innehavaren en röst på bolags-
stämma och alla aktier har lika rätt till Bolagets vinst 
och tillgångar. 

Aktieägare
Antalet aktieägare i Nobina uppgick till 29 009 den 
30 november 2021. De tio största ägarna per den 
30 november 2021 framgår av tabellen nedan.1)  

Ägare Antal aktier 
% av aktiekapitalet  

och rösterna

Lazard Asset Management 4 690 210 5,3
Swedbank Robur Fonder 3 910 620 4,4
Artemis 3 290 131 3,7
Invesco 3 093 898 3,5
ERSTE Asset Management 2 294 670 2,6
Tredje AP-fonden 2 200 000 2,5
Dimensional Fund Advisors 2 169 664 2,5
Nobina AB (publ) 2 030 092 2,3
Avanza Pension 1 864 812 2,1
Länsförsäkringar Fonder 1 776 561 2,0
Övriga aktieägare 61 035 024 69,1
Totalt 88 355 682 100,00

Konvertibler och teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående konvertibler eller teck-
ningsoptioner.

Långsiktiga incitamentsprogram
Nobina har tre utestående aktieincitamentsprogram 
som omfattar ledande befattningshavare och nyckel-
personer i Bolaget. Samtliga incitamentsprogram löper 
på tre år. Inom ramen för senast beslutade incitaments-
programmet finns även bemyndigande för styrelsen 
att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier för 
att möjliggöra utdelningar enligt aktiesparprogrammet 
som beslutades av årsstämman 2021 och att överlåta 
egna aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostna-
der för sociala avgifter som kan uppstå i samband med 
aktiespar programmen. 

Utdelningspolicy
Nobina förväntar sig att, under normala omständighe-
ter, betala en utdelning på minst 60 procent av resultatet 
(EBT) efter betald skatt.

Vid årsstämman den 31 maj 2021 beslutades att 
distri buera 3,77 kronor per aktie som utdelning till 
aktieägarna för räkenskapsåret 2020/2021. 

Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades att inte 
distribuera någon utdelning till aktieägarna för räken-
skapsåret 2020/2019. 

Vid årsstämman den 29 maj 2019 beslutades att 
distri buera 3,80 kronor per aktie som utdelning till 
aktieägarna för räkenskapsåret 2018/2019. 

Aktieägaravtal
Nobinas styrelse har inte kännedom om några aktie-
ägar avtal eller andra avtal mellan aktieägare i Nobina 
med syfte att skapa ett gemensamt inflytande över 
Nobina. 

Innehav av egna aktier
Nobina innehar 2 030 092 egna aktier. 

Bemyndiganden 
På årsstämman den 31 maj 2021 beslutade aktieägarna 
att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om 
emission av aktier eller konvertibler mot kontant betal-
ning, med bestämmelse om apport eller kvittning, eller 
eljest med villkor och med möjlighet att avvika från 
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begrän-
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sat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission 
av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande 
av eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio 
procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emis-
sionsbeslutet. 

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, under 
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfäl-
len, inom ramen för det på årsstämman beslutade aktie-
sparprogrammet, förvärva och överlåta egna aktier. 

Väsentliga avtal
Enligt Nobinas årsredovisning för räkenskapsåret 
2020/2021 är Bolaget part till avtal med leasingbolag 
vilka kan komma att påverkas, ändras, eller sägas upp 
till följd av att kontrollen över Bolaget förändras som ett 
resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.
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Nobinas styrelse, koncernledning och 
revisor

1) Eget innehav och/eller genom närstående parter.
2) Bolaget pressmeddelade den 2 december 2021 att Martin Pagrotsky kommer att tillträda som VD för Nobina Sverige AB från och med den 1 januari 2022.
3) Bolaget pressmeddelade den 2 december 2021 att Petra Axelsson även kommer att bli ansvarig för Bolagets nya affärsområde Mobility från och med den 1 

januari 2022.
4)  Bolaget pressmeddelade den 2 december 2021 att Henrik Dagnäs kommer att avgå från tjänsten som VD i Nobina Sverige AB och tillträda rollen som COO 

och vice koncernchef för Nobina från och med den 1 januari 2022.

Styrelsen
Johan Bygge (född 1956) (Ordförande)
Styrelseledamot i Nobina sedan 2019 och styrelse
ordförande sedan 2020. 
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Lant-
männen Ek Fören, CapMan Plc, Tredje AP- fonden och 
Scandi Standard AB (publ) m fl. 
Aktier i Nobina: 20 000 aktier.1)

Liselott Kilaas (född 1959)
Styrelseledamot i Nobina sedan 2017.
Utbildning: MBA från IMD Business School samt 
magisterexamen i matematik och statistik från Oslo 
Universitet/Norges teknisk-naturvetenskapliga univer-
sitet. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Orkla, Norska 
pensionsfonden Nordic, Norsk Hydro, Peab, Ambea, 
Avonova, Implantica och CoalaLife. 
Aktier i Nobina: Liselott Kilaas innehar inga aktier i 
Nobina.1)

Graham Oldroyd (född 1961)
Styrelseledamot i Nobina sedan 2014.
Utbildning: Civilingenjör, Cambridge University och 
MBA, INSEAD Business School. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ideal Standard 
International NV och i MCF UK Limited. Styrelseleda-
mot i BMO Global Smaller Companies plc (publ) och 
Tunstall Integrated Healthcare Holdings Ltd. 
Aktier i Nobina: 34 375 aktier.1)

Bertil Persson (född 1961)
Styrelseledamot i Nobina sedan 2018.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner 
Tech Trade AB, Troax AB och Bufab AB. Senior Advisor 
 Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.
Aktier i Nobina: Bertil Persson innehar inga aktier i 
Nobina.1)

Malin Frenning (född 1967)
Styrelseledamot i Nobina sedan 2021.
Utbildning: Basår och Maskinteknik, Luleå tekniska 
universitet. Hedersdoktor i teknik, Luleå tekniska uni-
versitet, 2011.
Övriga uppdrag: Executive vice president och chef för 
division Infrastructure på AFRY (ÅF Pöyry AB), expert 
i Samverkansprogrammet för näringslivets klimatom-
ställning och insynsråd i Havs- och vattenmyndigheten.
Aktier i Nobina: Malin Frenning innehar inga aktier i 
Nobina.1)

Koncernledningsgrupp
Magnus Rosén (född 1962)
Koncernchef och verkställande direktör i Nobina AB. 
Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet, 
EMBA från Handelshögskolan i Stockholm. 
Aktier i Nobina: 87 517 aktier.1) 

Pernilla Walfridsson (född 1973)
Ekonomidirektör i Nobina AB.
Utbildning: MBA från Växjö universitet. 
Aktier i Nobina: 24 144 aktier.1) 

Martin Pagrotsky (född 1974)
Chefsjurist och Chief Compliance Officer i Nobina AB.2)

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms univer-
sitet. 
Aktier i Nobina: 42 500 aktier.1) 

Petra Axelsson (född 1988)
Strategi och hållbarhetsdirektör i Nobina AB.3)

Utbildning: Master of Science Industrial Engineering 
and Management, Linköpings Tekniska Högskola. 
Aktier i Nobina: 3 457 aktier.1) 

Henrik Dagnäs (född 1970)
VD i Nobina Sverige AB.4)

Utbildning: Officershögskola Flygvapnet, strategisk 
planering, Lunds universitet. 
Aktier i Nobina: 26 379 aktier.1) 
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Jan Volsdal (född 1975)
VD i Nobina Norge AS.
Utbildning: Civilingenjör NTNU, industriell ekonomi. 
Aktier i Nobina: 19 919 aktier.1) 

Petri Auno (född 1973)
VD i Nobina Finland Oy.
Utbildning: Civilingenjör, Oulu universitet. 
Aktier i Nobina: 20 000 aktier.1) 

Revisor
Vid årsstämman den 31 maj 2021 valdes det registrerade 
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revi-
sor i Nobina för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Nicklas Renström (född 1974), auktoriserad revisor och 
medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), 
utsågs till huvudansvarig revisor.

Övrigt
Det finns inga avtal mellan Bolaget och dess styrelse-
ledamöter eller anställda som föreskriver rätt till ersätt-
ning om deras anställning upphör till följd av ett offent-
ligt uppköpserbjudande att förvärva aktier i Bolaget. 

1) Eget innehav och/eller genom närstående parter.
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Nobinas bolagsordning

NOBINA AB (PUBL) 
BOLAGSORDNING 2021-05-31 

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nobina AB (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet 
inom affärsområdena personbefordran och godstrans-
port och tillhandahålla IT-, personal- och lokaltjänster 
liksom juridiska tjänster till koncernbolag inom nämnda 
affärsområden samt bedriva annan härmed förenlig 
verksamhet (dock ej verksamhet som stadgats i lagarna 
om bankrörelse och kreditmarknadsbolag).

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100.000.000 kronor och 
högst 400.000.000 kronor. 

5. Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 60.000.000 
stycken och till högst 240.000.000 stycken.

6. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscen-
traler och kontoföring av finansiella instrument.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) 
ledamöter.

8. Revisorer
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer 
med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i 
förekommande fall, revisorssuppleant skall utses aukto-
riserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som 
kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens 
Industri upplysa om att kallelse har skett.

10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller 
två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande 
som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att 
aktieägarna ska kunna utlova sin rösträtt per post före 
bolagsstämman.

11. Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.
 6.  Föredragning av framlagd årsredovisning och 

revisionsberättelse samt, i förekommande fall, kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut
   a.  om fastställande av resultaträkning och balans-

räkning samt, i förekommande fall, koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning.

   b.  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

   c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.

 8.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt, förekommande fall, 
 revisorer och revisorssuppleanter.

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10.  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer 

samt eventuella revisorssuppleanter.
 11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0301-0228(29).
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Nyckeltal Kvartal Period Helår Rullande 12 mån

(MSEK, om inget annat anges) juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021 sep 2020–aug 2021

Nettoomsättning 3 040 2 564 6 314 5 073 10 787 12 028

EBITDA 721 481 1 312 847 1 951 2 416

EBITA 333 190 588 279 757 1 066

EBIT 307 175 543 245 689 987

EBT 267 138 458 169 534 822

EBT, justerat 1) 293 153 503 203 602 902

EBT-marginal, justerat 9,6% 6,0% 8,0% 4,0% 5,6% 7,5%

Resultat efter skatt 218 114 365 135 445 675

Periodens kassaflöde –89 86 19 491 760 288

31 aug 2021 31 aug 2020 28 feb 2021

Nettoskuld/EBITDA 2,4x 3,2x 2,6x

Nettoskuld/EBITDA, exklusive bussfinansiering 0,1x 0,2x 0,1x

Soliditet, % 16,6 14,9 17,0

31 aug 2021 31 aug 2020 28 feb 2021

Minskning av CO2-utsläpp2) 65% n/a 61%

En fullständig nyckeltalstabell med definitioner hittas på sidorna 25-26. 
1)  Justerat för intäkter, kostnader och avskrivningar relaterade till förvärvsrelaterade redovisningseffekter. 
2) Nobina vill minska sina koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80 procent fram till 2030, jämfört med 2015 års nivå. 
Klimatmålet avser växthusgasintensiteten mätt i koldioxidekvivalenter per körd kilometer.

Q2 NOBINA Q2  1 JUNI–31 AUGUSTI 2021

190 ST
ELBUSSAR 

 UPP STARTADE 
I  TRAFIK  

I KVARTALET

Andra kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 3 040 MSEK (2 564), en ökning  

med 18,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående  
år, varav +14,8 procent avser organisk  tillväxt, +4,0 procent avser 
 förvärv och –0,2 procent avser valutaeffekter.

• EBITA uppgick till 333 MSEK (190).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 307 MSEK (175). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 218 MSEK (114), och resultatet  

per aktie uppgick till 2,52 SEK (1,29) före utspädning. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 658 MSEK (483). 

1,7 MDKR
I NYA VUNNA 

 KONTRAKTSVÄRDEN 
I KVARTALET

Första halvåret
• Nettoomsättningen uppgick till 6 314 MSEK (5 073), en ökning  

med 24,5 procent varav +21,9 procent avser organisk tillväxt, 
+3,1% avser förvärv och –0,5 procent avser valutaeffekter.

• EBITA uppgick till 588 MSEK (279).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 543 MSEK (245). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 365 MSEK (135), och resultatet 

per aktie uppgick till 4,23 SEK (1,53) före utspädning. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 127 MSEK (1 051). 

Starkt resultat och minskat klimatavtryck
Det andra kvartalet 2021/2022 var mycket starkt för Nobina där vi noterar det högsta enskilda kvartalsresul-

tatet i koncernens historia. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark utveckling i  vår 

testverksamhet för covid-19, pandemianpassade avtal på plats i högre grad än motsvarande period föregå-

ende år, ökad ersättningstrafik samt positiva indexeffekter. Återhämtningen avseende resandevolym har 

fortsatt även under det andra kvartalet. Det är även glädjande att se den positiva utvecklingen avseende 

våra ambitioner att minska koncernens klimatavtryck vilket reflekteras i att vi under kvartalet tog ett stort 

kliv närmare vårt mål att minska våra koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80% fram till 2030. 

Viktiga händelser under och efter kvartalet
• Nytt 10-årskontrakt vunnet med Västtrafik i Vänersborg och Trollhättan 

värt 1,7 miljarder SEK. 
• I kvartalet startade Nobina upp ny trafik om totalt 244 bussar i Skåne, 

Helsingfors, Åbo, Piteå och Köpenhamn som en följd av de vunna 
 kontrakten från 2020.

• Från och med 1 juli 2021 är det strategiska förvärvet Telepass AB, 
 marknadsledaren inom omsorgsresor i Skåne, konsoliderat i 
 Nobinakoncernens verksamhet och räkenskaper. 

• Förnyade och utökade 10-årsavtal efter kvartalet med Movia 
i  Köpenhamn värda cirka 570 MDKK. 
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VD HAR ORDET

Även räkenskapsårets andra kvartal var mycket starkt för Nobina där vi 
noterar det högsta enskilda kvartalsresultatet i koncernens historia. 
Omsättningen, justerat för valutaeffekter, steg med 18,6 procent 
till drygt 3 miljarder kronor och det justerade resultatet före 
skatt, EBT, uppgick till 293 MSEK (153). Det starka resultatet 
skall dessutom ses mot bakgrund av att vi även gjort en 
nedskrivning av vår bussflotta med 72 MSEK i kvartalet 
som en följd av att vissa bussar, på grund av sin for-
donsspecifikation, har identifierats svåra att optimera 
samt fordon där produktionen upphört med påföl-
jande reservdelsproblematik. 

Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen 
av en stark utveckling i vår testverksamhet för covid-19 
som fortfarande var under uppstart i andra kvartalet 
föregående år. Under årets andra kvartal har Nobina i 
genomsnitt drivit cirka 250 stycken testlinjer att jämföra med 
motsvarande kvartal föregående år då vi i genomsnitt drev cirka 50 
stycken testlinjer. Vi noterar också att vår testningsaffär tenderar att ha 
en högre uthållighet än vad vi tidigare bedömt. Vår testkapacitet, i form 
av antal testlinjer, drogs visserligen under större delen av kvartalet ned 
något jämfört med första kvartalet i år vilket var i linje med våra förvänt-
ningar. I slutet av perioden vände dock utvecklingen och vi bedömer nu 
att testningsverksamheten i det tredje kvartalet kommer fortsätta på 
ungefär samma höga nivå som i andra kvartalet. Bedömningen är där-
med också att bidraget från testningsverksamheten i det tredje kvarta-
let kommer vara större än motsvarande kvartal föregående år vilket i så 
fall överstiger våra tidigare förväntningar. Förklaringen till utvecklingen 
ges bäst av berörda myndigheter, men vi ser indikationer på att det 
hänger samman med att inte tillräckligt många, i vissa områden, blivit 
vaccinerade och möjligen att många av hänsyn till kollegor och vänner 

Koncernchefen har ordet

fortsätter testa sig nu när samhället långsamt öppnar upp. Utveck-
lingen i den underliggande verksamheten i Samtrans, Göteborgs Buss 
och Telepass som vi förvärvade under det första kvartalet är positiv. 
Arbetet med att dra nytta av vår gemensamma kompetens pågår för 
fullt och bidrar till att cementera vår roll som marknadens ledande aktör 
inom omsorgsresor.  

Även inom bussverksamheten utvecklas den underliggande verksam-
heten väl under perioden och återhämtningen avseende passagerar-
volymen som vi noterade tidigare i år har fortsatt även under det andra 
kvartalet. Under kvartalet erhöll vi även ersättningar i enlighet med våra 
covid-anpassade incitamentsavtal vilka vi omförhandlat som en följd av 
pandemin och som var något högre än under motsvarande period före-
gående år. Utöver detta bidrog vår framgångsrika och lönsamma verk-
samhet inom ersättningsbussar samt positiva indexeffekter till resultat-
förbättringen. Vår bedömning är att den svenska grundverksamheten 
kommer att ha en fortsatt stark återhämtning i det tredje kvartalet.

Omställningen till elbussar fortsätter i stor skala inom kollektivtrafi-
ken och Nobina är definitivt med och driver den utvecklingen där vi 
bara i andra kvartalet, genom att starta upp 190 stycken nya, i princip 
fördubblade vårt antal elbussar i trafik. Elektrifieringen passar oss och 
vår hållbarhetsagenda  väl och vi lägger stor kraft på att anpassa vår 
egen flotta till den nya verkligheten. Nobina har bestämt sig för att 

ytterligare accelerera sitt hållbarhetsarbete. Det är därför glädjande 
att se den positiva utvecklingen att minska koncernens klimat-

avtryck vilket reflekteras i att vi under kvartalet tog ett 
stort kliv närmare vårt mål att minska koncernens koldi-

oxidutsläpp per körd kilometer med 80 procent fram till 
2030. 

Under kvartalet visade vi åter prov på vår konkur-
renskraft genom att få förnyat förtroende att driva 
kollektivtrafik i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet 
till ett totalt kontraktsvärde om cirka 1,7 miljarder SEK. 

Därutöver valde Movia i Danmark att, efter kvartalet, 
ge Nobina förnyat förtroende i två nya avtal där det ena 

kontraktet även innebär en utökning av nuvarande samar-
bete och ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 780 

MSEK. Totalt innefattar kontrakten 89 tursatta bussar, varav merparten 
drivs på el och några på biogas  vilket kommer bidra ytterligare till vår 
resa mot minskad klimatpåverkan. 

Vidare kan jag konstatera att den senaste tidens stabila och fram-
gångsrika utveckling av verksamheten förstås har stärkt bolagets finan-
siella position ytterligare vilket ger oss ökat utrymme att snabbt och 
flexibelt kunna agera på en marknad där de goda långsiktiga tillväxtför-
utsättningarna kvarstår för att fortsätta skapa värden för samtliga våra 
intressenter. Vi inleder hösten 2021 med goda förhoppningar om att vi 
åter ska bli det naturliga valet för alla som reser – såväl ung som gam-
mal. Det ser vi fram emot. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

”Vi noterar också att 
vår testningsaffär ten-
derar att ha en högre 
uthållighet än vad vi 

tidigare bedömt” 
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FINANSIELL UTVECKLING

Nettoomsättning
Andra kvartalet
Nobinas nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 3 040 MSEK 
(2 564), vilket var en ökning med 18,6 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Organiskt var ökningen 14,8 procent. Utveck-
lingen av nettoomsättningen förklaras framförallt av Samtrans positiva 
utveckling inom tjänster relaterade till covid-19, pandemianpassade 
avtal i Sverige samt positiva indexeffekter. Förvärv inom den svenska 
verksamheten  ökade omsättningen med 4,0 procent. Valutaeffekter 
uppgift till –0,2 procent i kvartalet.

Första halvåret
Nobinas nettoomsättning för första halvåret uppgick till 6 314 MSEK 
(5 073), vilket var en ökning med 24,5 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Organiskt var ökningen 21,9 procent. Ökningen är 
främst hänförlig till covid-19-relaterade affärer inom Samtrans, men också 
positiva index-effekter, pandemianpassade avtal i Sverige samt positiv 
kontraktsmigrering. Förvärv ökade omsättningen med 3,1 procent och 
valutaeffekten uppgick till –0,5 procent för det första halvåret. 

Nobinas finansiella utveckling
Andra kvartalet (1 juni 2021–31 augusti 2021) och första halvåret (1 mars–31 augusti 2021)

Resultat
Andra kvartalet
EBITA för andra kvartalet uppgick till 333 MSEK (190), en ökning med 
75,3 procent vilket primärt förklaras av Samtrans utveckling, positiva 
indexeffekter i Sverige samt pandemianpassade avtal på plats i den 
svenska verksamheten. Nedskrivning om –72 MSEK av bussar som på 
grund av sin fordonsspecifikation har identifierats svåra att optimera 
samt fordon där produktionen upphört med påföljande reservdels -
problematik påverkade resultatet negativt. Rörelseresultatet (EBIT) för 
andra kvartalet uppgick till 307 MSEK (175), en ökning med 75,4 procent. 
Resultat efter skatt uppgick till 218 MSEK (114). Justerat resultat före 
skatt uppgick till 293 MSEK (153).

Första halvåret
EBITA för första halvåret uppgick till 588 MSEK (279), en ökning med 
110,8 procent. Ökningen förklaras främst av den starka utvecklingen 
inom Samtrans, positiva indexeffekter samt pandemianpassade avtal 
på plats. Även förvärv bidrog positivt medan nedskrivning av bussar 
(–72 MSEK) och en omvärdering av bussar till försäljning till följd av 
minskad kommersiell trafik relaterat till covid-19 (–30 MSEK), som båda 
redovisas som avskrivningar, hade negativ påverkan jämfört med före-
gående år. Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret uppgick till 543 
MSEK (245), en ökning med 121,6 procent. Resultat efter skatt uppgick 
till 365 MSEK (135). Justerat resultat före skatt uppgick till 503 MSEK (203). 
   

Nobina accelererar sitt hållbarhetsarbete, bland 
annat genom att införa ännu mer strukturerade 
arbetssätt i organisationen och genom att höja 
ambitionerna. En sådan ambition är att ytterligare 
minska koncernens klimatavtryck och energiförbruk-
ning. Nyligen blev det klart att Nobina anslutit sig till 
The Science Based Target-initiativet (SBTi), efter att 
ha påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga 
koncernens utsläpp utifrån Scope 1, 2 och 3. När 
kartläggningen är klar finns ett underlag som kan 
användas i ansökningsprocessen för att sätta ett 
utsläppsmål i linje med SBTis riktlinjer, det vill säga 
ett vetenskapligt baserat mål i linje med Parisavtalet. 
    – Nobina bidrar redan idag till en bättre planet 
genom att få människor att välja buss framför bil, vil-
ket ger minskad trängsel och lägre utsläpp. Men vi vill 
och kan göra mer. Därför accelererar vi arbetet och 
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Vi höjer ambitionerna 
sätter nya ambitiösa mål, bland annat inom klimatom-
rådet, säger Petra Axelsson, Director of Strategy and 
Sustainability på Nobina. 
    Sedan tidigare finns mål om att senast 2030 minska 
CO

2
-utsläppen per körd kilometer med 80 procent, 

jämfört med 2015, samt att driva alla bussar med enbart 
förnybara drivmedel. De nya mål som nu tas fram 
omfattar inte bara fordonsflottan utan alla delar av 
verksamheten som ger en direkt klimatpåverkan, inklu-
sive förvärvade bolag. Dessutom sker en utvärdering av 
utsläppen längs Nobinas värdekedja, exempelvis från 
busstillverkare. Petra:

 – Vi vill visa att vi menar allvar med våra ambitioner 
inom hållbarhetsområdet och då ingår det att ha kun-
skap och kontroll över alla delar som på något sätt 
berör koncernen. Till vår hjälp har vi effektiva verktyg 
för analys och uppföljning, något som redan gett Nor-

dens mest kompletta utbud av kompetens, service 
och tjänster inom hållbara publika transporter. Vårt 
långsiktiga åtagande till Science Based Targets visar 
vår vilja att leda vår bransch mot en ännu mer hållbar 
framtid och kommer ytterligare förbättra vår konkur-
renskraft.

 Läs mer om SBTi på sciencebasedtargets.org.

1)  I omsättningen för kvartalet ingår 33 MSEK (27) i retroaktiva förhandlingsintäkter, varav 14 
MSEK avser första kvartalet och 19 MSEK avser föregående verksamhetsår. För första halvåret 
ingår 49 MSEK (0) i retroaktiva förhandlingsintäkter. Nobina redovisar vanligtvis incitaments-
avtal, även under pandemin, baserat på bestämmelserna i det avtal som gällde vid den tiden 
och kommer bara att intäktsföra baserat på passagerare som registrerats som resande. Vid 
överenskommelser med en uppdragsgivare om alternativa åtgärder för kontrakten sker detta 
normalt retroaktivt och Nobina identifierar eventuella retroaktiva effekter på intäkterna.
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Kvartal Period Helår

juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Investeringar i nya bussar –890 –313 –1 101 –956 –1 377

Övriga investeringar –38 –19 –59 –38 –108

Summa investeringar –928 –332 –1 160 –994 –1 485

Leasingfinansierade investeringar 17 27 17 27 27

Icke-leasingfinansierade investeringar –911 –305 –1 143 –967 –1 458

Varav lånefinansierade investeringar 868 253 1 071 825 1 192

Summa kontantinvesteringar 1) –43 –52 –72 –142 –266

1) Investeringstabellen inkluderar investeringar i bussar och övrig utrustning men exkluderar förvärvsfinansiering.  

Kassaflödeseffekter avseende investeringar 

Inkomstskatt
Nobinas inkomstskatt i resultaträkningen för andra kvartalet består av 
aktuell skatt, 0 MSEK (1), och förändring av beräknad uppskjuten skatt om 
49 MSEK (23). Effektiv skatt uppgick till 18,5 procent (17,4). Betald skatt 
för andra kvartalet uppgick till 0 (0). Nobinas inkomstskatt för  första 
halvåret består av aktuell skatt om 1 MSEK (4) och förändring av beräkna 
uppskjuten skatt om 92 MSEK (30). Effektiv skatt uppgick till 20,3 procent 
(20,1). Betald skatt för första halvåret uppgick till 6 (4). 

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 1 073 MSEK (786) vid periodens utgång. 
Nobina har en tillgänglig bankkredit på 300 MSEK (300) per den 31 
augusti 2021. Nobinas räntebärande skulder uppgick till 6 906 MSEK 
(6 306), främst fördelat på nyttjanderättsskulder om 2 498 MSEK (2 975) 
och övriga externa skulder, främst lån för bussfinansiering, om 4 016 
MSEK (2 836). Bussfinansieringen inkluderar även Nobinas gröna obliga-
tion om 703 MSEK (500).  Nobinas skuldsättning är till största del relate-
rad till finansiering av investeringar i bussar och utrustning som används 
i verksamheten men inkluderar även viss strategisk skuldsättning i form 
av två lån relaterade till förvärvsfinansiering uppgående till totalt 312 
MSEK (428), se not 1. Som säkerhet för de två förvärvslånen har Nobina 
pantsatt aktierna i Samtrans Omsorgsresor AB samt Nobina  Danmark 
Holding ApS, se not 3. Netto skulden  uppgick till 5 833 MSEK (5 520) vid 
periodens slut, och nettoskuld/EBITDA var 2,4x (3,2x). Det egna kapitalet 
uppgick till 1 842 MSEK (1 491). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 
16,6 procent (14,9).

Investeringar och avyttringar
Andra kvartalet
Bussinvesteringar i andra kvartalet uppgick till 890 MSEK (313) och 
övriga investeringar var 38 MSEK (19). Nobina tecknade nyttjande-
rättsavtal om –17 MSEK (–27) samtidigt som nya lån tecknades om 
–868 MSEK (–253). Nobinas kontantinvesteringar för inköp av bussar, 
tillbehör samt övriga anläggningstillgångar uppgick till 43 MSEK (52). 
Nobina avyttrade bussar och övriga anläggningstillgångar till ett värde 
av 50 MSEK (2). Under andra kvartalet har omvärdering av bussar och 
övriga materiella anläggningstillgångar som är till försäljning skett med 
–19 MSEK(–13) och nedskrivning om –72 MSEK av bussar som på grund 
av sin fordonsspecifikation identifierats som svåra att optimera samt 
fordon där produktionen upphört med påföljande reservdelsproblematik. 
Se mer information not 2.

Första halvåret
Bussinvesteringar i första halvåret uppgick till 1 101 MSEK (956) och 
övriga investeringar var 59 MSEK (38). Nobina tecknade finansiella lea-
singavtal om –17 MSEK (–27) samtidigt som nya lån tecknades om –1 071 
MSEK (–825). Nobinas kontantinvesteringar för inköp av bussar, tillbehör 

samt övriga anläggningstillgångar uppgick till 72 MSEK (142). Nobina 
avyttrade bussar och övriga anläggningstillgångar till ett värde av 52 
MSEK (7). Försäljningen innebar ett realisationsresultat om –3 MSEK (–1). 
Under första halvåret har omvärdering av bussar och övriga materiella 
anläggningstillgångar som är till försäljning skett med –68 MSEK (–27) 
och nedskrivning om -72 MSEK av bussar som på grund av sin fordons-
specifikation identifierats som svåra att optimera samt fordon där pro-
duktionen upphört med påföljande reservdelsproblematik. Se mer infor-
mation not 2.      
 
Kassaflöde
Andra kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelse-
kapital uppgick till 713 MSEK (485) och påverkades främst av ett stärkt resul-
tat. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till –56 MSEK (–2) och avsåg 
främst effekter av uppskjutna slutregleringar avseende incitamentsavtal 
på grund av covid-19, reglering av semesterlöneskuld samt betalning av 
kundfordringar relaterade till Samtrans testningsverksamhet. 
    Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –953 MSEK 
(–350) och innehöll utbetalning av nettoköpeskilling om –91 MSEK 
 relaterat till förvärvet av Telepass samt investeringar i bussar och utrust-
ning, vilka finansierats med lån uppgående till 868 MSEK (253). 
    Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 206 MSEK (–47). 
 Kvartalets totala kassaflöde var –89 MSEK (86) och påverkades positivt 
av det stärkta resultatet men negativt av den återinförda utdelningen, 
högre amorteringar samt köpeskillingen för Telepass. 

Första halvåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelse-
kapital uppgick till 1 302 MSEK (848) och påverkades främst av ett stärkt 
resultat. Förändringen av rörelsekapitalet uppgick till –169 MSEK (207) 
och reflekterade främst effekter av uppskjutna slutregleringar avseende 
incitamentsavtal på grund av covid-19, reglering av semesterlöneskuld 
samt betalning av kundfordringar relaterade till Samtrans testningsverk-
samhet. 
    Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –1 198 MSEK 
(–1 007) och påverkades av utbetalning av nettoköpeskilling om –91 MSEK 
relaterat till förvärvet av Telepass samt investeringar i bussar och utrust-
ning med –1 143 MSEK (–967), vilka finansieras med lån uppgående till 
1 071 MSEK (1 025) vilket även inkluderade likviden om 200 MSEK från 
finansiering av tidigare förvärv. 
    Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 90 MSEK (447), vilket 
påverkats av den återinförda utdelningen som uppgick till –325 MSEK. 
Första halvårets totala kassaflöde var 19 MSEK (491) och påverkades 
positivt av det stärkta resultatet men negativt av främst den återinförda 
utdelningen, högre amorteringar samt att föregående års period var 
stärkt av likviden om 200 MSEK från finansiering av tidigare förvärv. 
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Resultatanalys för nettoomsättning och resultat

Resultatanalysen ovan förklarar ackumulerat utfall från före gående till 
innevarande år, avseende netto omsättning och justerad EBT.

Pris och volym visar effekterna av förändringar i befintliga trafikkontrakt 
som avser priser på utförd trafik samt ändrade trafikvolymer. I denna 
förklaringspost ingår samtliga aktiva trafikkontrakt som Nobina drivit 
under både föregående och innevarande period samt även effekter från 
förvärvade bolag.

Kontraktsmigrering visar effekterna av förändringar i kontrakts-
portföljen. Ett startat trafikkontrakt innebär ökad omsättning, men
ofta en initialt negativ resultateffekt till följd av uppstartskostnader
och lägre initial effektivitet. Ett avslutat trafikkontrakt ger minskad
omsättning och bortfall av kontraktets bidrag till resultatet. 

Indexering visar indexeringens påverkan på nettoomsättningen
i förhållande till underliggande kostnadsinflation vad gäller löner,
drivmedel, förbrukningsvaror etc. i befintliga kontrakt. Denna post
kan också innehålla effekter av att indexintäkter justeras i efterhand 
och med olika fördröjningsintervall beroende på trafikkontraktens 
utformning.

Rörelseeffektivitet visar resultateffekt av effektiviseringsutveckling
avseende drift i form av personalkostnader, underhåll, skador mm. 

Övrigt inkluderar fastighetskostnader, kostnader för marknad och
försäljning, övriga administrativa kostnader samt fleetverksamhetens
resultat vilket bl a innefattar resultateffekter av försäljning av bussar.

Finansnetto inkluderar resultateffekter av räntor, valutakurser
samt övriga finansiella poster.

Resultatanalys för verksamhetsåret

Av ledningen bedömda förklaringsposter för nettoomsättning och justerad EBT 

(MSEK) Nettoomsättning Just. EBT Kommentarer till utfallet

Period mars–augusti 2020 5 073 203

Pris och volym 942 488 Den positiva effekten från pris och volym på både omsättning och resultat är 
 framförallt hänförligt den starka utvecklingen inom Samtrans, främst teststationer 
för covid-19, och pandemianpassade avtal. Även förvärv har haft en positiv påverkan 
på både omsättning och resultat. Valutaeffekten påverkar omsättningen negativt.

Kontraktsmigrering 123 –41 Positiva kontraktmigreringseffekter på omsättning i framförallt Sverige. 
 Kontraktsomställningen har påverkat resultatet negativt, främst i Sverige och Danmark. 

Indexering och Rörelse-
effektivitet

176 –6 Index har haft positiv påverkan på omsättningen, främst i Sverige.  
Rörelseeffektiviteten något under föregående år. 

Övrigt –131 Denna post inkluderar övriga kostnader, huvudsakligen inom centrala  funktioner 
och centrala fleet-kostnader. Den negativa effekten på resultatet är främst hänförlig 
till omvärdering av bussar till försäljning under första kvartalet (–30 MSEK) till följd 
av minskad kommersiell trafik relaterat till covid-19 samt även en  nedskrivning av 
bussar under andra kvartalet (–72 MSEK).

Finansnetto –9 Årets resultat påverkas negativt av valutaeffekter i jämförelse med föregående år.

Period mars–augusti 2021 6 314 503

Ålders struktur andra kvartalet

8,8 (8,8)
VIKTAD GENOMSNITTLIG  
KONTRAKTSLÄNGD, ÅR 1)

Kontraktslängden varierar mellan 
länderna, och var i genomsnitt  
(viktad med antal bussar) 8,8 år.

5,4 (4,7)
VIKTAD GENOMSNITTLIG  

ÅLDER PÅ KONTRAKTS-
PORTFÖLJEN, ÅR

Den genomsnittliga kontraktsåldern 
(viktad med antal bussar) var 5,4 år.

6,3 (6,2)
GENOMSNITTLIG ÅLDER  

PÅ BUSSFLOTTAN, ÅR 

Nobinas bussflotta hade 
en snittålder på 6,3 år.

1)  I förra årets kvartalsrapport för Q2 presenterades 
felaktigt 7,6 år.
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Segment

EBITA per segment Kvartal Period Helår Rullande 12 mån

(MSEK) juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021 sep 2020–aug 2021

 Nobina Sverige 358 150 668 224 714 1 158

 Nobina Danmark 16 –4 10 6 21 25

 Nobina Norge 37 40 39 53 81 67

 Nobina Finland 7 24 22 45 70 47

Centrala funktioner & övriga poster –85 –20 –151 –49 –129 –231

Summa EBITA 333 190 588 279 757 1 066

Nettoomsättning per segment Kvartal Period Helår Rullande 12 mån

(MSEK) juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021 sep 2020–aug 2021

Nobina Sverige 2 206 1 729 4 666 3 414 7 575 8 827

 Produktionsavtal 1 440 1 164 3 105 2 284 5 111

 Incitamentsavtal 519 495 1 109 988 2 127

 Övriga intäkter 247 70 452 142 337

Nobina Danmark 224 224 445 465 903 883

 Produktionsavtal 213 219 424 446 867

 Incitamentsavtal – 2 1 4 7

 Övriga intäkter 11 3 20 15 29

Nobina Norge 322 320 611 583 1 120 1 148

 Produktionsavtal 268 246 527 498 967

 Incitamentsavtal – – – 1 1

 Övriga intäkter 54 74 84 84 152

Nobina Finland 291 292 600 619 1 202 1 183

 Produktionsavtal 278 304 568 608 1 170

 Incitamentsavtal 10 5 15 8 22

 Övriga intäkter 3 –17 17 3 10

Summa koncernen 3 043 2 565 6 322 5 081 10 800 12 041

 Produktionsavtal 2 199 1 933 4 624 3 836 8 115

 Incitamentsavtal 529 502 1 125 1 001 2 157

 Övriga intäkter 315 130 573 244 528

Centrala funktioner & övriga poster 1 – – – 2 2

Eliminering av försäljning inom koncernen –4 –1 –8 –8 –15 –15

Summa nettoomsättning 3 040 2 564 6 314 5 073 10 787 12 028



30 Erbjudande till aktieägarna i Nobina AB (publ)

  Nobinas delårsrapport för perioden  1 mars 2021–31 augusti 2021 

ORG. NR. 556576-4569 NOBINA Q2 1 JUNI–31 AUGUSTI 2021 • 7
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Sammanfattning
Nobinas andra kvartal visade högre omsättning samt högre rörelseresultat 
jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen påverka-
des positivt av Samtrans starka utveckling, pandemianpassade avtal på 
plats i Sverige samt positiva indexeffekter. Rensat för valutakursföränd-
ringar och förvärv ökade omsättningen med 14,8 procent. 
 EBITA ökade jämfört med föregående år vilket förklaras av Samtrans 
utveckling, positiva indexeffekter i Sverige samt pandemianpassade 
avtal på plats i den svenska verksamheten. Resultatet påverkades nega-
tivt av nedskrivning om -72 MSEK, hänförlig till bussar som på grund av 
sin fordonsspecifikation har identifierats svåra att optimera samt fordon 
där produktionen upphört med påföljande reservdelsproblematik. 

Sverige
Nobina Sveriges nettoomsättning för årets andra kvartal ökade jäm-
fört med motsvarande period föregående år framförallt som en följd 
av fortsatt positiv utveckling för Samtrans, där framförallt testverk-
samheten inom covid-19 fortsatt på en hög nivå även under det andra 
kvartalet. Den svenska verksamheten är också positivt påverkad av 
indexeffekter, att pandemianpassade avtal varit på plats samt förvär-
vade bolag.
 EBITA ökade i kvartalet, framförallt drivet av den positiva utveckling 
för Samtrans men även positiva indexeffekter, pandemianpassade 
avtal på plats samt en ökning inom extratrafik.

Danmark 
Nobina Danmarks nettoomsättning för andra kvartalet var oförändrad 
jämfört med motsvarande period förra året, påverkat av negativa valu-
taeffekter. Justerat för valutaeffeter ökade omsättningen något, med 
positiv påverkan från indexeffekter och ökad volym inom servicetrafik. 
 EBITA var högre än motsvarande period föregående år drivet av posi-
tiva indexeffekter och ökad extratrafik samt underliggande effektivi-
tetsförbättringar. 

Norge
Nobina Norges omsättning för andra kvartalet var något högre än 
 motsvarande period förra året, påverkat av positiva valutaeffekter. 
Organiskt var omsättningen något lägre, vilket förklaras av lägre andel 
ersättningstrafik. 
 Den lägre andelen ersättningstrafik hade även en negativ påverkan 
på EBITA som var lägre  än motsvarande period föregående år.
 
Finland
Nobina Finlands nettoomsättning för andra kvartalet var något lägre 
än motsvarande period förra året, påverkat av negativa valutaeffekter. 
Justerat för det ökade omsättning något, framförallt hänförligt till 
 positiva indexeffekter. 
 EBITA för kvartalet var lägre än motsvarande period förra året och 
påverkades negativt främst av kontraktsmigrering relaterad till två 
trafikstarter under kvartalet.

Centrala funktioner och övriga poster
Inom centrala funktioner och övriga poster redovisas i huvudsak 
centrala huvudkontorsfunktioner och centrala Fleet-kostnader. 
Den ökade kostnaderna i kvartalet i jämförelse med föregående år 
är främst hänförliga till en nedskrivning av bussar (-72 MSEK) som på 
grund av sin fordonsspecifikation har identifierats svåra att optimera 
samt fordon där produktionen upphört med påföljande reservdels-
problematik.
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ANBUD OCH KONTRAKTSFÖRÄNDRINGAR

Anbudsvolym, innevarande år, period mars–augusti 2021
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Kontraktsförändringar, innevarande år
Tabellen visar förändringen av antalet bussar i trafik till följd av startade 
och avslutade kontrakt. Under det första halvåret har Nobina startat 
kontrakt motsvarande 244 bussar och avslutat kontrakt motsvarande 
244 bussar.

Trafikförändringar under perioden 
(antal bussar)

mars 2021–augusti 2021 Påbörjade Avslutade

Sverige 125 130

Norge 0 0

Finland 110 95

Danmark 9 19

Summa 244 244

Anbudsresultat, innevarande år
Tabellen visar resultatet av upphandlingar där Nobina deltagit. Under 
innevarande år har anbud där Nobina deltagit motsvarande 970 bussar 
tillkännagivits och Nobina har vunnit kontrakt motsvarande 367 bussar. 
Kontrakt motsvarande 87 bussar är överklagade och inväntar beslut.

Upphandlingar under perioden 
(antal bussar)

mars 2021–augusti 2021 Avgjorda Vunna

Sverige 591 219

Norge 109 0

Finland 154 122

Danmark 116 26

Summa 970 367

Anbud och kontraktsförändringar

Trafikstarter och avslut kommande 12 månader september 2021–augusti 2022
Under den kommande tolvmånadersperioden planerar Nobina att starta trafik med 337 bussar. Av dessa förväntas 177 bussar nyanskaffas.  
Under samma period planerar Nobina att avsluta trafik med 452 bussar.

Trafikstarter Avslut trafik
Uppdragsgivare Antal år Trafik påbörjas Antal  bussar Nya bussar Uppdragsgivare Trafik avslutas Antal bussar

HSL,  
Finland 7 Augusti 2022 122 58

UL,  
Sverige Juni 2022 172

Västtrafik, 
Sverige 10 Juni 2022 63 33

SL,  
Sverige Augusti 2022 92

Östgötatrafiken, 
Sverige 10,5 Juni 2022 49 45

HSL,  
Finland Augusti 2022 86

Skånetrafiken,  
Sverige 8 Februari 2022 44 1

Skånetrafiken,  
Sverige December 2021 43

Sydtrafik,  
Danmark 12 Juni 2022 26 26

Östgötatrafiken,  
Sverige Juni 2022 27

Movia,  
Danmark 3,5 December 2021 18 5

Movia, 
Danmark December 2021 18

Movia,  
Danmark 10 December 2021 14 8

Skånetrafiken,  
Sverige December 2021 13

Movia,  
Danmark 2 December 2021 1 1 

Movia, 
Danmark December 2021 1

Summa bussar 337 1771) Summa bussar 452

1) Varav 130 st är nya elbussar.

Definitioner:
Inlämnat – Antal bussar i Nobinas inlämnade anbud 
Pågående – Antal bussar i anbud som är inlämnade minus avgjorda
Avgjort – Antal bussar i inlämnade anbud där resultatet har tillkännagivits
Vunnet – Antal vunna bussar av Nobina i avgjorda upphandlingar
Återstående – Antal bussar tillgängliga i anbud som avgörs under räkenskapsåret

Kommentar på årets anbudsresultat
Under det andra kvartalet har kontrakt motsvarande 87 bussar som körs 
av Nobina blivit upphandlade, varav 67 bussar har vunnits. Av den totala 
marknadsvolymen på 970 bussar som upphandlats under innevarande år 
där Nobina deltagit, har kontrakt motsvarande 394 bussar som körs av 
Nobina blivit upphandlade och Nobina har vunnit 367 bussar. Detta 
motsvarar en förnyelsegrad på 93% för det första halvåret.



32 Erbjudande till aktieägarna i Nobina AB (publ)

  Nobinas delårsrapport för perioden  1 mars 2021–31 augusti 2021 

ORG. NR. 556576-4569 NOBINA Q2 1 JUNI–31 AUGUSTI 2021 • 9

AKTIEN/FINANSIELLA MÅL

Nobina-aktien
Nobina-aktien (ticker: Nobina) är noterad på Nasdaq Stockholm och 
 tillhör där segmentet mid cap och sektorn industri. Per den 31 augusti 
2021 fanns sammanlagt 88 355 682 aktier i Nobina, med en röst vardera. 
Antal aktieägare vid periodens utgång uppgick till 28 626. Nobina har 
per bokslutsdagen 2 030 092 aktier i eget förvar. 

Aktiesparprogram
Nobina AB har för närvarande tre aktiesparprogram omfattande 
 sammanlagt högst 1 825 671 aktier, per den 31 augusti 2021, riktat till 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Nobinakoncernen. 
Samtliga aktiesparprogram baserades på egna investeringar. För mer 
information rörande LTIP 2019 och LTIP 2020, se motsvarande avsnitt i 
Nobina ABs års redovisning 2020/2021 och för LTIP 2021, se  protokollet 
från bolagsstämman 2021 på www.nobina.com.

Nobinas finansiella mål
Rullande 

12 mån 2020/21 Mål Definition

Årlig, ackumulerad, 
genomsnittlig, procentuell 
tillväxt av nettoomsättning

8,8% 5,3% 5% Nobina ska nå en ackumulerad, årlig, genomsnittlig ökning av 
 netto omsättningen om 5 procent med 18/19 som basår. 

EBT, justerat-marginal 1) 7,5% 5,6% 5% Nobina ska nå en marginal på resultat före skatt om 5 procent vid en 
genomsnittlig  kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga 
 kontraktslängden. 

Nettoskuld/EBITDA2) 2,4x 2,6x 3,0x–4,0x Under normala omständigheter avser Nobina att hålla en nettoskuld-
sättningsgrad inom 3,0x till 4,0x EBITDA inklusive strategisk skuldsättning.

Utdelnings policy 3) n/a 63%4) 75% av resultatet (EBT) 
efter betald skatt

Nobina räknar med att, under normala omständigheter, dela ut minst  
75 procent av  resultat (EBT) efter faktiskt betald skatt.

1) EBT, justerat definieras som resultat före skatt justerat för kostnader och avskrivningar relaterade till förvärvsrelaterade redovisningseffekter. 
2)  Periodens resultat före finansnetto, skatter, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och realisationsresultat vid avyttringar  

av  anläggningstillgångar. EBITDA senaste tolv månaderna. Skuldsättningen kan temporärt överskrida detta spann vid uppstart av nya stora kontrakt eller förvärv.
3)  Med beaktande av Nobinas kassaflöde, investeringsbehov samt generella verksamhetsförhållanden. 
4)  Stämmans beslutade utdelning baserad på styrelsens förslag blev 3,77 SEK/aktie vilket motsvarar 75 procent av koncernens nettoresultat eller 63 procent  

uttryckt i enlighet med befintlig utdelningspolicy.   
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ÖVRIG INFORMATION

Personal
Nobina hade i genomsnitt 12 832 (10 601) anställda (FTE) per augusti 
2021. Förändringen av  antalet anställda beror i huvudsak på kon-
traktsmigrering, förvärv av bolag och ökning av antalet anställda på 
grund av covid-19 testning. Nobina tillämpar kollektivavtal och har väle-
tablerade principer och traditioner för förhandlingar om  arbetstider, 
kompensationsvillkor, information och samarbete.

Moderbolaget
Moderbolaget har 12 (10) anställda som är delaktiga i den över gripande 
ledningen av Nobinakoncernen, inklusive finansiell  analys, uppföljning 
samt finansiering. 

Moderbolagets nettoomsättning, som uteslutande utgörs av interna 
tjänster, uppgick under andra kvartalet till 13 MSEK (17). Resultat före 
skatt för andra kvartalet var –21 MSEK (–1). Periodens nettoomsättning 
och resultat före skatt för första halvåret uppgick till 26 MSEK (34) och 
252 (109). Moderbolagets resultat för andra kvartalet och för första halv-
året samt föregående års kvartal och första halvåret, har påverkats av 
koncerninterna utdelningar enligt not 4. Likvida medel uppgick i slutet av 
perioden till 988 MSEK (775). Investeringar i immateriella och materiella 
anläggnings tillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Eget kapital för moderbola-
get upp  gick till 2 644 MSEK (2 224) per den 31 augusti 2021. Soliditeten 
var 37 (38) procent. 

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har ägt rum under  verk samhetsåret. 

Säsongsvariationer
Utvecklingen av omsättning, resultat och kassaflöde varierar under nor-
mala omständigheter mellan kvartalen där det tredje kvartalet är det 
starkaste beroende på en högre trafikvolym, ett större antal  vardagar 
samt en hög resande aktivitet i samhället, medan det andra och det 
fjärde kvartalet är svagare på grund av lägre trafikvolym under semes-
ter- och helg perioder respektive högre kostnader under vinterperioden. 
Omsättnings- och resultat  för delning per kvartal visas i nyckeltalstabellen 
på sidan 26.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Nobina är exponerad för risker i samband med situationer där myndig-
heter rekommenderar allmänheten att undvika kollektivtrafik som exem-
pelvis vid terroristhot eller pandemier där resenärerna, på grund av den 
ökade smittrisken, temporärt kan rekommenderas att undvika kollektiv-
trafik. Behovet av att konfigurera om bussar och ändra rutiner för ett 
säkert resande i en pandemisituation kan innebära att passagerarbiljet-
ter kanske inte kan valideras och därför kan det faktiska passageraranta-
let underskattas. En sådan situation påverkar främst de incitamentskon-
trakt där intäkterna är rörliga och baserade på antalet ombordstigande 
passagerare. Nedgången i resandet och minskade intäkter kan även 
medföra att trafikhuvudmännen temporärt vill minska trafikproduktio-
nen. Detta kan medföra minskade intäkter för operatören samtidigt som 
kostnadsbasen inte minskar i samma omfattning. En tredje risk relaterad 
till pandemier är att Nobina på grund av material- eller förarbrist tvingas 
ställa in turer vilket då kan medföra utebliven ersättning och viten från 
trafikhuvudmännen. Samtliga ovan risker hanteras genom contract 
management och i dialog med berörda regionalkollektivtrafikmyndig-
heter (RKTM) i syfte att säkerställa en fungerande kollektivtrafik med  
ett stabilt finansiellt ramverk även under en pandemi.

Nobina är exponerad för ränterisk eftersom bolagets finansiella och 
operationella leasingskulder främst löper med rörlig ränta. Till stor del 
kompenseras ränterisken av intäktsindexering i trafikavtalen. Under 
kvartalet hade Nobina ingen räntesäkring. 

Nobina är exponerad för valutakursrisk vid omräkning av dotter-
bolagens balans- och resultaträkningar samt vid förvärvsfinansiering med 
annan valuta än SEK. Nobina har även en indirekt exponering mot USD/
SEK och EUR/SEK eftersom biodiesel (HVO) handlas i USD och biodiesel 
(RME) handlas i EUR på de internationella råvarumarknaderna. Nobinas 
finanspolicy fastslår att valuta risker kan säkras genom valuta derivat om 
behov föreligger. Under kvartalet hade Nobina ingen valutasäkring.

Nobina är exponerad för bränsleprisförändringar genom inköp av 
bränsle. Råvarupriset svarar för mindre än hälften av det totala biodiesel-
priset, medan resterande del utgörs av skatter, transport och förädling. 
Inom kontraktsverksamheten erhålls kompensation för förändringar 
i bränslepriser genom intäkts indexering i trafikavtalen. Indexkorgarna 
i  trafikavtalen är relativt väl matchade mot kostnads fördelningen, men 
kompensationen sker med en eftersläpning på en till sex månader,  vilket 
i ett uppåtgående kostnadsläge medför en negativ resultateffekt. Det 
kan också uppstå en obalans mellan kostnader som uppkommit i ett kon-
trakt och kompensation via index, om indexet inte speglar den faktiska 
kostnadsbilden, t ex om index baseras på biodieselpriset medan kontrak-
tet i fråga kräver att bussarna körs på biogas. Denna risk begränsas 
genom noggrann riskvärdering vid anbudsförfarandet. De flesta kontrak-
ten har nu ett index som matchar bränsleslaget. Nobina kan påverkas av 
resultaten från överklaganden avseende anbudsutfall. Påverkan är dock 
begränsad eftersom inga fordon beställs och inga övriga investeringar 
görs förrän trafikkontrakt är signerat. 

Nobina är exponerad för risker relaterade till förvärv där varje enskild  
förvärvsprocess medför nya risker. Utgångspunkter för värdering av 
 förvärvade bolag bygger bland annat på dokumenterade uppgifter om 
målbolagens finansiella ställning och historiska resultat men framför allt 
på bedömningar och antaganden om marknadernas framtida utveckling, 
Nobinas förmåga att utveckla bolagen, bolagens förmåga att vinna nya 
trafikavtal samt framtida intjäning. Risker kan uppstå om antaganden 
och bedömningar avviker från de förväntningar som förelåg vid förvärvs-
tillfället vilket kan komma att påverka synen på de förvärvade värdena.

För mer information rörande risker och osäkerhetsfaktorer, se mot-
svarande avsnitt i Nobina ABs årsredovisning 2020/2021.

Tvister
Nobina har inga pågående tvister.  

       
Ställda säkerheter      
Som säkerhet för de två förvärvslånen har Nobina pantsatt aktierna i 
Samtrans Omsorgsresor AB samt Nobina Danmark Holding ApS, se not 3. 

Bil- och transportbranschens arbetsförbund (AKT ry) har begärt att 
Arbetsdomstolen i Finland ska ta ställning till ett tvistemål gällande 
bussförarnas semesterlön. Tvisten är nu avslutad utan några ekonomiska 
förpliktelser för Nobina.     
       
Finansiering
Nobina har som huvudsaklig strategi att finansiera inköp av fordon med 
finansiell leasing eller avbetalningslån på tio års löptid till ett restvärde 
om tio procent. Leasingskulder bokförs som finansiell leasing och är 
 liksom lån synliga i balansräkningen. Utöver detta sker viss finansiering 
genom den gröna obligationsmarknaden där Nobina AB har ställt säker-
het. Nobinas skuldsättning är till största del relaterad till finansiering av 
investeringar i bussar och utrustning som används i verksam heten men  
inkluderar även strategisk skuldsättning.

Nobina hade en tillgänglig bankkredit på 300 MSEK (300) per den  
31 augusti 2021. 

Övrig information
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Finansiella mål och Utdelningspolicy
I samband med bolagets kapitalmarknadsdag den 9 oktober 2018 antog 
Nobinas styrelse nya finansiella mål samt utdelningspolicy vilka ersätter 
de som antogs inför börsintroduktionen 2015 (se sidan 9). 

Redovisningsprinciper
Nobina tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) 
såsom de antagits av EU och tillämpar RFR 1 ”Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner”. Nobina tillämpar samma redovisningsprinci-
per och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2020/2021. De 
finansiella rapporterna för moder bolaget, Nobina AB, och koncernen 
har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) 
och rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska  personer, samt 

uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport 
har upprättats i enlighet med IAS 34 och ÅRL och omfattar sidorna 1-28 
och delårsrapporten på sidorna 1-12 utgör således en integrerad del av 
denna finansiella rapport. Det finns inga nya av EU antagna IFRS-stan-
darder eller IFRIC-uttalanden som är tillämpliga på Nobina, eller ger en 
väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning under 2021/2022. 
       
Försäkran
Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger 
en sann och rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, 
ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. 

Stockholm, 30 september 2021

Johan Bygge
Styrelseordförande

Liselott Kilaas
Styrelseledamot

Graham Oldroyd
Styrelseledamot

Bertil Persson
Styrelseledamot

Malin Frenning
Styrelseledamot

Magnus Rosén
Verkställande direktör och koncernchef
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Finansiell kalender

Delårsrapport 1 september–30 november 2021 22 december 2021 
Bokslutskommuniké 2021/2022 7 april 2022
Årsstämma 2021/2022 31 maj 2022
Delårsrapport 1 mars–31 maj 2022 1 juli 2022
Delårsrapport 1 juni–31 augusti 2022 30 september 2022

Telefonkonferens  

Nobina presenterar delårsrapporten och svarar på frågor under en 
 telefonkonferens torsdagen den 30 september 2021 kl. 10.00 CEST. 
 Presentationen  kommer att finnas  tillgänglig på hemsidan i anslutning 
till telefon konferensen. Telefonnummer och webb-länk för deltagare 
återfinns på www.nobina.com.    

Kontaktpersoner

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Rosén, VD och koncernchef +46 8-410 65 000
Pernilla Walfridsson, Ekonomidirektör +46 8-410 65 180
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef +46 8-410 65 402

Nobina AB
Armégatan 38, 171 71 Solna, Sverige
www.nobina.com
Org. nr. 556576-4569
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GRANSKNINGSRAPPORT

Revisorns granskningsrapport

Nobina AB (publ) org nr 556576-4569

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinforma-
tionen i sammandrag (delårsrapport) för Nobina AB (publ) per 31 
augusti 2021 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slut-
sats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International 
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 
att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och 
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir med-
vetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identi-
fierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Stockholm den 30 september 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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Kvartal Period Helår

MSEK juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Nettoomsättning 3 040 2 564 6 314 5 073 10 787

Rörelsens kostnader

Drivmedel, däck och andra förnödenheter –460 –398 –948 –807 –1 691

Övriga externa kostnader –464 –392 –1 123 –744 –1 635

Personalkostnader –1 395 –1 293 –2 931 –2 675 –5 510

Summa EBITDA 721 481 1 312 847 1 951

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar, not 2 – – –3 –1 2

Avskrivningar/nedskrivning av materiella  anläggningstillgångar, not 2 –388 –291 –721 –567 –1 196

Summa EBITA 333 190 588 279 757

Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader –5 1 –7 –2 –4

Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar –21 –16 –38 –32 –64

Rörelseresultat (EBIT) 307 175 543 245 689

Resultat från finansnetto

Finansiella intäkter – – – – 2

Finansiella kostnader, not 1 –40 –37 –85 –76 –157

Finansnetto –40 –37 –85 –76 –155

Resultat före skatt (EBT) 267 138 458 169 534

Inkomstskatt –49 –24 –93 –34 –89

PERIODENS RESULTAT 218 114 365 135 445

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 218 114 365 135 445

Resultat per aktie före utspädning (SEK),  
hänförlig till moderbolagets aktieägare 2,52 1,29 4,23 1,53 5,03

Resultat per aktie efter utspädning (SEK),  
hänförlig till moderbolagets aktieägare 2,49 1,28 4,19 1,52 4,98

Medeltal antal aktier före utspädning (tusental) 86 325 88 356 86 325 88 356 88 356

Medeltal antal aktier efter utspädning (tusental) 87 293 89 405 87 200 89 405 89 235

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 86 325 86 147 86 325 86 147 86 147

Resultaträkning i sammandrag – koncernen
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Rapport över totalresultatet – koncernen

Kvartal Period Helår

MSEK juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Periodens resultat 218 114 365 135 445

Övrigt totalresultat 218 114 365 135 445

Poster som inte ska omklassificeras till periodens resultat

Omvärdering av förmånsbestämd pensionsplan – – – – 1

Skatt på poster som inte ska omföras till periodens resultat – – – – –

Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat

Valutakursförändringar på utländska verksamheter 2 –11 9 –32 –38

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 2 –11 9 –32 –37

Totalresultat för perioden 220 103 374 103 408

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN HÄNFÖRLIGT  
TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE 220 103 374 103 408
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MSEK 31 aug 2021 31 aug 2020 Helår 28 feb 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Goodwill 828 771 780

Övriga immateriella anläggningstillgångar 507 436 424

Fastigheter och förbättringsutgifter på annans fastighet 847 756 897

Inventarier, verktyg och installationer 165 166 148

Fordon 6 410 5 979 5 865

Uppskjutna skattefordringar 21 54 28

Tillgångar för pensionsåtaganden 22 15 15

Övriga långfristiga fordringar 6 5 5

Summa anläggningstillgångar 8 806 8 182 8 162

Omsättningstillgångar

Lager 65 58 65

Kundfordringar 678 689 838

Övriga kortfristiga fordringar 58 22 47

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 434 273 415

Likvida medel 1 073 786 1 049

Summa omsättningstillgångar 2 308 1 828 2 414

SUMMA TILLGÅNGAR 11 114 10 010 10 576

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 842 1 491 1 795

Långfristiga skulder 

Upplåning, not 1 5 776 5 378 5 101

Uppskjutna skatteskulder 406 261 295

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 30 29 23

Övriga avsättningar 37 37 37

Summa långfristiga skulder 6 249 5 705 5 456

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 502 544 636

Upplåning, not 1 1 100 899 1 083

Övriga kortfristiga skulder 300 261 268

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 121 1 110 1 338

Summa kortfristiga skulder 3 023 2 814 3 325

Summa skulder 9 272 8 519 8 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER, not 3 11 114 10 010 10 576

Balansräkning i sammandrag – koncernen
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Rapport över förändringar av eget kapital  
i sammandrag – koncernen

MSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Omräknings-

differenser
Balanserade 

 förlustmedel

Totalt eget  kapital 
hänförligt till moder-

bolagets aktieägare

Ingående eget kapital per 2020-03-01 318 3 212 68 –2 218 1 380

Periodens resultat – – – 445 445

Övrigt totalresultat – – –38 –2 –40

Transaktioner med ägare

Aktierelaterad ersättning – – – 10 10

Utgående eget kapital per 2021-02-28 318 3 212 30 –1 765 1 795

Ingående eget kapital per 2020-03-01 318 3 212 68 –2 218 1 380

Periodens resultat – – – 135 135

Övrigt totalresultat – – –32 – –32

Transaktioner med ägare

Aktierelaterad ersättning – – – 8 8

Utgående eget kapital per 2020-08-31 318 3 212 36 –2 075 1 491

Ingående eget kapital per 2021-03-01 318 3 212 30 –1 765 1 795

Periodens resultat – – – 365 365

Övrigt totalresultat – – 9 – 9

Transaktioner med ägare

Utdelning – – – –325 –325

Aktierelaterad ersättning – – – –2 –2

Utgående eget kapital per 2021-08-31 318 3 212 39 –1 727 1 842

Innehav utan bestämmande inflytande finns ej.
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Rapport över kassaflöden i sammandrag – koncernen

Kvartal Period Helår

MSEK juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 268 138 459 169 534

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 445 347 843 679 1 417

Kassaflöden från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital 713 485 1 302 848 1 951

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager –1 –2 – 4 1

Förändring av rörelsefordringar 304 73 199 100 –181

Förändring av rörelseskulder –359 –73 –368 103 379

Summa förändring i rörelsekapitalet –56 –2 –169 207 199

Erhållna ränteintäkter 1 – – – 2

Betald skatt – – –6 –4 –5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 658 483 1 127 1 051 2 147

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella och materiella 
 anläggningstillgångar –911 –305 –1 143 –967 –1 458

Rörelseförvärv –92 –47 –107 –47 –102

Försäljning av immateriella och materiella 
 anläggningstillgångar 50 2 52 7 18

Kassaflöde från investeringsverksamheten –953 –350 –1 198 –1 007 –1 542

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av nyttjanderättsskulder –137 –151 –276 –303 –607

Amortering av övriga externa lån –159 –107 –296 –190 –458

Nyupplåning av övriga externa lån 868 253 1 071 1 025 1 392

Finansieringskostnader – – – –1 –1

Betald ränta –41 –42 –84 –84 –171

Utdelning –325 – –325 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 206 –47 90 447 155

Periodens kassaflöde –89 86 19 491 760

Likvida medel vid periodens början 1 161 704 1 049 307 307

Periodens kassaflöde –89 86 19 491 760

Kursdifferens 1 –4 5 –12 –18

Likvida medel vid periodens slut 1 073 786 1 073 786 1 049
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FINANSIELLA RAPPORTER – MODERBOLAGET

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

Kvartal Period Helår

MSEK juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Nettoomsättning 13 17 26 34 69

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –6 –16 –17 –18 –33

Personalkostnader –25 –20 –43 –38 –47

Rörelseresultat (EBIT) –18 –19 –34 –22 –11

Resultat från andelar i koncernföretag, not 4 – – 293 117 603

Finansiella intäkter 2 23 5 30 18

Finansiella kostnader –5 –5 –12 –16 –1

Finansnetto –3 18 286 131 620

Resultat före skatt (EBT) –21 –1 252 109 609

Inkomstskatt – – – – –14

PERIODENS RESULTAT –21 –1 252 109 595

Eftersom det inte finns några poster hänförliga till övrigt totalresultat, redovisas ej övrigt totalresultat.
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FINANSIELLA RAPPORTER – MODERBOLAGET

MSEK 31 aug 2021 31 aug 2020 Helår 28 feb 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4 460 4 181 4 334

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 700 500 500

Uppskjutna skattefordringar – 14 0

Summa anläggningstillgångar 5 160 4 695 4 834

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 956 339 1 064

Övriga kortfristiga fordringar 4 8 5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 1

Likvida medel 988 775 1 005

Summa omsättningstillgångar 1 948 1 122 2 075

SUMMA TILLGÅNGAR 7 108 5 817 6 909

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 644 2 224 2 712

Långfristiga skulder

Upplåning 957 823 763

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 1 2

Summa långfristiga skulder 958 824 765

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 2 3

Upplåning 108 143 114

Skulder till koncernföretag 3 372 2 592 3 291

Övriga kortfristiga skulder 7 4 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 28 24

Summa kortfristiga skulder 3 506 2 769 3 432

Summa skulder 4 464 3 593 4 197

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 108 5 817 6 909

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
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FINANSIELLA RAPPORTER – MODERBOLAGET

Förändring i eget kapital i sammandrag  
– moderbolaget
MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond

Balanserade  
vinstmedel

Periodens   
resultat

Summa eget  
kapital

Ingående eget kapital per 2020-03-01 318 1 1 336 515 –63 2 107

Omföring av föregående års resultat – – – –63 63 –

Periodens resultat – – – – 595 595

Aktierelaterad ersättning – – – 10 – 10

Utgående eget kapital per 2021-02-28 318 1 1 336 462 595 2 712

Ingående eget kapital per 2020-03-01 318 1 1 336 515 –63 2 107

Omföring av föregående års resultat – – – –63 63 –

Periodens resultat – – – – 109 109

Aktierelaterad ersättning – – – 8 – 8

Utgående eget kapital per 2020-08-31 318 1 1 336 460 109 2 224

Ingående eget kapital per 2021-03-01 318 1 1 336 462 595 2 712

Omföring av föregående års resultat – – – 595 –595 –

Periodens resultat – – – – 252 252

Aktierelaterad ersättning – – – 5 – 5

Utdelning – – – –325 – –325

Utgående eget kapital per 2021-08-31 318 1 1 336 737 252 2 644

Innehav utan bestämmande inflytande finns ej.
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NOTER

NOT 1 FINANSIERING

Kvartal Period Helår

MSEK, om inget annat anges juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Upplåning

Lån för förvärvsfinansiering 312 428 312 428 360

Obligationslån 703 500 703 500 500

Aktiverade finanseringskostnader –4 –6 –4 –6 –5

Lån för bussfinansiering 3 313 2 336 3 313 2 336 2 622

Nyttjanderättsskulder 2 498 2 975 2 498 2 975 2 686

Ej utbetald villkorad köpeskilling 54 44 54 44 21

Summa 6 876 6 277 6 876 6 277 6 184

Varav kortfristig amorteringsdel av koncernens upplåning 1 100 899 1 100 899 1 083

Varav långfristig del av koncernens upplåning 5 776 5 378 5 776 5 378 5 101

Summa totala skulder 6 876 6 277 6 876 6 277 6 184

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader för nyttjanderättsskulder –21 –25 –43 –53 –104

Räntekostnader övriga lån –19 –17 –37 –32 –65

Övriga finansiella kostnader – –2 –3 –3 –5

Realiserade och orealiserade valutakursvinster  
och kursförluster, netto – 7 –2 12 17

Summa –40 –37 –85 –76 –157

Noter

Kvartal Period Helår

MSEK, om inget annat anges juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Försäljningsintäkter avseende bussar och övriga materiella  
tillgångar som försålts under perioden 50 2 52 7 18

Bokfört restvärde aveende bussar och övriga materialla  
tillgångar som  försålts under perioden –50 –2 –55 –8 –16

Summa 0 0 –3 –1 2

Avskrivning/nedskrivning av materiella  anläggningstillgångar

Avskrivningar –369 –278 –653 –540 –1 141

Omvärdering av bussar och övriga materiella  
anläggningstillgångar som är till försäljning –19 –13 –68 –27 –55 

Summa avskrivning/nedskrivning av materialla anläggningstillgångar –388 –291 –721 –567 –1 196

Resultat från avyttring av bussar som sålts och är till försäljning

Försäljningsintäkter avseende bussar och övriga materiella  
tillgångar som försålts under perioden 50 2 52 7 18

Bokfört restvärde aveende bussar och övriga materialla  
tillgångar som  försålts under perioden –50 –2 –55 –8 –16

Omvärdering av bussar och övriga materiella  
anläggningstillgångar som är till försäljning –19 –13 –68 –27 –55

Summa –19 –13 –71 –28 –53

NOT 2  REALISATIONSRESULTAT VID FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNING/NEDSKRIVNING  
AV MATERIELLA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR TILL FÖRSÄLJNING
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NOTER

NOT 4  RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Kvartal Period Helår

MSEK, om inget annat anges juni–aug 2021 juni–aug 2020 mars–aug 2021 mars–aug 2020 mars 2020–feb 2021

Nobina Sverige AB, koncernbidrag – – – – 34

Nobina Fleet AB, netto efter nedskrivning av koncernbidrag – – – – –2

Nobina Fastigheter AB, netto efter nedskrivning av koncernbidrag – – – – –5

Nobina Busco AB, netto efter nedskrivning av koncernbidrag – – – – 29

Nobina Sverige 2 AB, netto efter nedskrivning av utdelning och 
koncernbidrag – – 260 – 430

Nobina Oy, netto efter nedskrivning av utdelning – – 21 117 117

Nobina AS, utdelning – – 10 – –

Nobina Europe AB, netto efter nedskrivning av utdelning – – –2 – –

Nobina Sverige 3 AB, netto efter nedskrivning av utdelning – – 4 – –

Summa – – 293 117 603

NOT 3 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncern Moderbolag

MSEK, om inget annat anges 31 aug 2021 31 aug 2020 31 aug 2021 31 aug 2020

Ställda säkerheter 

Ställda panter avseende aktier/nettotillgångar i dotterbolag 1 837 1 411 906 906

Företagsinteckningar 150 150 – –

Övriga ställda säkerheter – – 279 326

Eventualförpliktelser

Garanti för leasingåtagande och övriga förpliktelser 6 293 4 729 6 272 5 207

Summa ställda säkerheter och eventualförpliktelser 8 280 6 290 7 457 6 439
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Nobina ingick i maj 2021 ett avtal om ett strategiskt förvärv av samtliga 
aktier i Telepass AB, den marknadsledande aktören inom omsorgsresor i 
södra Sverige. Förvärvet av Telepass innebär en ytterligare breddning 
som ger möjlighet att med gemensamma resurser kunna fortsätta att 
utöka och utveckla erbjudandet av omsorgsresor i hela Sverige, genom 
det helägda dotterbolaget Samtrans. Förvärvet omfattar en verksamhet 
om 310 medarbetare inom upphandlad särskild kollektivtrafik med en 
omsättning under kalenderåret 2020 med 343 MSEK och ett EBT resul-
tat om 35 MSEK, med likviddatum i juli 2021. Förvärvet är en del av Nobi-
nas strategi för att stärka och utveckla positionen inom den särskilda 
kollektivtrafiken. Den totala köpeskilling uppgår till 217 MSEK inklusive 
en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 45 MSEK (nominellt), vilken 
baseras på utfallet av vissa förutbestämda ekonomiska mål och progno-

ser och betalas ut som delbelopp under perioden 2021-2023. Förvärvet 
konsolideras i Nobina från den förste juli 2021 och rapporteras i seg-
ment Sverige. Omsättningen redovisas under segment Sverige och 
uppgick till 61 MSEK under perioden juli-augusti 2021. Förvärvsanalysen 
är preliminär och föremål för slutgiltig justering senast ett år efter för-
värvstidpunkten. Nobina betraktar kalkylen som preliminär under den 
tid det råder osäkerhet om exempelvis utfallet av garantier i förvärvsav-
talet rörande bolagets sysselsatta kapital. Goodwill och kundrelationer 
(trafikavtal) som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförlig 
till marknad, synergier och ingångna trafikavtal. Kundrelationer kommer 
att skrivas av under sju år. Eventuella nedskrivningar av goodwill är ej 
skattemässigt avdragsgilla.

NOT 5  RÖRELSEFÖRVÄRV

Preliminär förvärvskalkyl – förvärv av Telepass AB

Köpeskilling 217 MSEK Verkligt värde

Förvärvda tillgångar och skulder

Goodwill 46

Kundrelationer 108

Materiella anläggningstillgångar 60

Övriga omsättningstillgångar 46

Likvida medel 83

Upplåning –45

Uppskjuten skatteskuld –31

Övriga rörelseskulder –50

Summa 217

Förvärvens effekter på kassaflödet

Köpeskilling inklusive villkorad köpeskilling –217

Ej utbetald köpeskilling 43

Likvida medel i det förvärvda bolaget 83

Påverkan på likvida medel –91
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NYCKELTALSINFORMATION

Nyckeltal Beskrivning

Rullande 12 månader Summering av de senaste fyra kvartalen.

EBITDA Rörelseresultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, nedskrivningar, resultat från försäljning av 
anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal EBITDA i relation till nettoomsättning.

EBITA Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar med återläggning av 
verkligt värdejustering avseende villkorad köpeskilling och förvärvsrelaterade intäkter och kostnader.

EBITA-marginal EBITA i relation till nettoomsättning.

EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

EBIT-marginal EBIT i relation till  nettoomsättning.

EBT Rörelseresultat före skatt.

EBT-marginal EBT i relation till nettoomsättning.

EBT justerat Rörelseresultat före skatt justerat för avskrivning på immateriella anläggningstillgångar med åter-
läggning av verkligt värdejustering avseende villkorad köpeskilling och förvärvsrelaterade intäkter
och kostnader.

Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader Avser justering av verkligt värde avseende villkorad köpeskilling samt förvärvsrelaterade kostnader.  
I posten förvärvsrelaterade kostnader ingår pågående, genomförda och ej genomförda förvärv.

Förvärvstillväxt Tillväxt som utgörs av bidrag från förvärvade / avyttrade bolag som finns i Nobinas ägo endast 
under en del av två jämförelseperioder.

Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekt är viktiga 
att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder.

Räntebärande skulder Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder, operationella- och 
finansiella  leasingskulder).

Nettoskuld Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder, operationella- och 
finansiella  leasingskulder) med avdrag för likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder, operationella- och 
finansiella leasing skulder) med avdrag för likvida medel i relation till fyra sekventiella kvartals EBITDA.

Nettoskuld exklusive bussfinansiering/
EBITDA

Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder, operationella- och 
finansiella leasing skulder)  med avdrag för likvida medel och bussfinansiering.

Förnyelsegrad Alla vunna anbud/Alla anbud i egen ägo.

Kvarhållandegrad Försvarade anbud/Anbud i egen ägo.

Medeltalet anställda (FTE) Antalet betalda timmar dividerade med normtiden för heltidsarbetande.

Kontantinvesteringar Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgångar efter avdrag för lånefinansierade 
 investeringar.

Omfördelningsgrad Antalet bussar som omfördelats till ett nytt kontrakt under året/Totalt antalet bussar.

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full utspädning.

Eget kapital per stamaktier Eget kapital dividerat med antalet utestående stamaktier per bokslutsdatum.

Direktavkastning Utdelning i relation till bolagets aktiekurs per bokslutstillfälle.

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

Yield Intäkt per körd platskilometer.

Kontraktslängd Ett offentligt upphandlat avtal om produktion av trafiktjänster som ingåtts mellan en uppdrags-
givare och ett kollektivtrafikföretag. Kontraktet gäller normalt fem till åtta år med möjlighet till 
 förlängning på ett till två år och bygger på ett produktions- eller  incitamentsavtal.

Produktionstimmar Totalt producerade timmar i kontrakt.

Produktionskilometer Totalt producerade kilometrar i kontrakt.

Antal bussar Antalet ägda, nyttjanderättsavtal (finansiellt och operationellt leasade) och korttidsinhyrda bussar 
vid periodens utgång.

Definitioner 
Alternativa nyckeltal 
Nobina tillämpar ESMÁs riktlinjer för APM (alternativa nycketal) och 
nedan stående nyckeltal ger värde full och betydande information till 
investerare och bolagets ledning. Finansiella icke-IFRS mått har 
begränsningar som analytiskt verktyg och ska inte betraktas isolerade 
eller som ersättning för finansiella mått som är framtagna i överens-

Nyckeltalsinformation

stämmelse med IFRS. Finansiella icke-IFRS mått redovisas för att för-
bättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhetsresultat och 
ställning. De finansiella icke IFRS- mått som redovisas i denna rapport 
kan skilja sig från liknande mått som används av andra bolag. 
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NYCKELTALSINFORMATION

Nyckeltal

2020/2021 2021/2022 Helår

MSEK, om inget annat anges Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 mars 2020–feb 2021

Periodens nettoomsättning 2 564 2 854 2 860 3 274 3 040 10 787

EBITDA 481 603 501 591 721 1 951

EBITDA-marginal 18,8 % 21,1 % 17,5 % 18,1 % 23,7 % 18,1 %

EBITA 190 307 171 255 333 757

EBITA-marginal 7,4 % 10,8 % 6,0 % 7,8 % 10,9 % 7,0 %

EBIT 175 288 156 236 307 689

EBIT-marginal 6,8 % 10,0 % 5,5 % 7,2 % 10,0 % 6,4 %

EBT 138 251 114 191 267 534

EBT-marginal 5,4 % 8,8 % 4,0 % 5,8 % 8,8 % 4,9 %

EBT Justerat 153 270 129 210 293 602

EBT Justerat – marginal 6,0 % 9,5 % 4,5 % 6,4 % 9,6 % 5,6 %

Periodens resultat 114 199 111 147 218 445

Periodens kassaflöde 86 97 172 108 –89 760

Likvida medel 786 876 1 049 1 161 1 073 1 049

Soliditet, % 14,9 % 16,7 % 17,0 % 18,2 % 16,6 % 17,0 %

Eget kapital 1 491 1 682 1 795 1 950 1 842 1 795

Eget kapital/stamaktie, SEK 16,9 19,4 20,3 22,1 20,8 20,3

Antal bussar (per bokslutsdagen) 3 954 3 807 3 964 4 009 4 010 3 964

Beräknade heltidstjänster 10 601 10 674 10 982 12 406 12 832 10 711

Produktionstimmar 2 304 2 499 2 384 2 496 2 306 9 442

Produktionskilometer 68 921 73 840 71 571 74 333 69 674 281 976

Beräkning av alternativa nyckeltal för kvarvarande verksamhet

2020/2021 2021/2022 Helår

MSEK, om inget annat anges Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 mars 2020–feb 2021

Räntebärande  skulder:

Långfristig upplåning 5 378 5 207 5 101 5 113 5 776 5 101

Pensionsskuld 29 24 23 23 30 23

Kortfristig upplåning 899 901 1 083 1 048 1 100 1 083

Summa räntebärande skulder 6 306 6 132 6 207 6 184 6 906 6 207

Kassa –786 –876 –1 049 –1 161 –1 073 –1 049

Summa nettoskuld 5 520 5 256 5 158 5 023 5 833 5 158

Summa nettoskuld exklusive 
 bussfinansiering 390 375 202 63 134 202

EBITDA Q1 366 366 366 591 591 366

EBITDA Q2 481 481 481 481 721 481

EBITDA Q3 538 603 603 603 603 603

EBITDA Q4 357 357 501 501 501 501

Summa EBITDA helår 1 742 1 807 1 951 2 176 2 416 1 951

Nettoskuld/EBITDA 3,2x 2,9x 2,6x 2,3x 2,4x 2,6x

Nettoskuld exklusive bussfinansiering/EBITDA 0,2x 0,2x 0,1x 0,0x 0,1x 0,1x
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Med ca 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag 
inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att 
resa mer hållbart med oss. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Varför investera i Nobina?  
Nobina erbjuder den nordiska marknadens mest kompletta utbud av 
kompetens, service och tjänster inom publika transporter. Vi verkar inom 
busstransporter och omsorgstrafik och utvecklar digitala betalnings-
lösningar och planeringsverktyg för resor från dörr till dörr. 99 procent 
av våra bussar i Sverige och 84 procent i Norden drivs med grön el eller 
 förnybara drivmedel, vilket gör oss attraktiva hos våra uppdragsgivare 
och ökar tillgången till grön finansiering på konkurrenskraftiga villkor.  

Vår verksamhet inom kollektivtrafik fokuserar på växande orter. Vi kom-
binerar vår konjunkturstabila kontraktsaffär med tillväxt inom ersättnings-
trafik, extratrafik, buss-för-tågtrafik samt andra områden med attraktiv 
 lönsamhetsprofil och låg kapitalintensitet. Våra kunder utgörs främst av 
regioner med vilka vi har en nära relation och med vilka vi samarbetar för 
att, utifrån människors resvanor, optimera och öka  miljövänligt resande 
med hjälp av digitala lösningar, hög servicenivå och över tid eldrivna bussar.

Även vår verksamhet inom omsorgsresor växer kraftigt och med god 
 lönsamhet genom Samtrans som förvärvades 2018 samt Göteborgs Buss 
och Telepass som blev en del av Nobina 2020 respektive 2021. Den växande 
andelen äldre människor i Norden och en fragmenterad utförarmarknad ska-
par utmärkta förutsättningar för att fortsätta vår lönsamma tillväxt genom 
att konsolidera den nordiska marknaden för omsorgsresor, hälsorelaterad 
trafik och angränsande områden, såväl organiskt som genom förvärv.

Vi ser också stora möjligheter till långsiktig tillväxt inom området 
Smart mobilitet, där appen Travis lanserades 2019 och är början på ett 
tredje affärsben som utgår ifrån en kommissionsbaserad affärmodell 
och tredjepartssamarbeten. Satsningen, som görs tillsammans med 
utvalda samarbetspartners, utgör ett erbjudande inom reseplanering 
och betalningshantering för resor från dörr till dörr, inklusive bussar, 
autonoma fordon, tåg, tunnelbana, elcyklar och eltaxi. Våren 2020 
påbörjade vi utrullningen av tjänsten i Stockholm och vi siktar på att 
skapa en marknadsledande position i de 20 största städerna i Norden. 

Under de senaste fem åren steg Nobinas omsättning årligen i snitt 
5,3% och justerat EBT med 15,1%, och vår snabba tillväxt fortsätter. 
Under 2020/21 nådde vi 10,8 miljarder SEK i omsättning med en justerad 
EBT-marginal på 5,6%. 

Vår hållbarhetsagenda
Hållbarhet präglar Nobina inifrån och ut – varför vi finns, vad vi erbjuder 
och hur vi styr verksamheten. Vår hållbarhetsagenda omfattar särskilt 
tre områden som vi behöver fokusera på för att göra störst skillnad och 
lyckas hela vägen.

Busslösningar för ett hållbart samhälle 
Vi strävar efter att fler ska se kollektivtrafiken som ett tryggt och att-
raktivt färdsätt, och välja buss framför bil. Det ger mindre trafik och 
trängsel, utsläpp och stress.

Långsiktig resursanvändning 
Vi hushåller med resurser – i de stora besluten, likväl som i det dagliga 
gnetandet. Vi ska göra bra val då vi köper bussar, drivmedel och annan 
energi samt materiel, och vi ställer krav på och utmanar leverantörer 
samt agerar aktiv partner till uppdragsgivare.

Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör 
Vi är beroende av att många människor väljer Nobina som arbetsgivare. 
I gengäld erbjuder vi välkomnande, trivsamma och utvecklande jobb, 
för såväl unga som för personer som av olika skäl stått långt ifrån den 
nordiska arbetsmarknaden.

Vår marknad 
Den nordiska kollektivtrafikmarknaden med buss bedöms omsätta cirka 
52 miljarder SEK, varav Sverige står för närmare hälften av värdet. 
Gemensamt för de olika länderna är att priset för de regionala resorna 
i genomsnitt till hälften finansieras av de regionala offentliga förvalt-
ningarnas budgetar och resterande via biljettintäkter. I stort sett hela 
marknaden är idag konkurrensutsatt. Den regionalt upphandlade 
 kollektivtrafiken har uppvisat en god tillväxt under de senaste åren 
och bedöms fortsätta växa framöver, i takt med en politisk vilja att öka 
kollektivt resande och att fler resenärer väljer buss. I samtliga länder 
går dessutom trenden mot ett större inslag av kvalitet som 
utvärderings kriterium i samband med anbudsprocesser, och bättre 
ersättnings modeller där incitament baserat på antal resande och av 
kunderna  upplevd kvalitet blir vanligare. 

Nobina är nordisk marknadsledare med en andel om cirka 16 procent 
(bolagets bedömning 2020/2021). I Sverige präglas en ledande mark-
nadsposition av hög effektivitet och framgångsrikt arbete med att för-
valta och förädla kontraktsportföljen. I Finland är Nobina i egenskap av 
marknadsledare i Helsingforsregionen väl positionerat för att öka mark-
nadsandelarna på en växande marknad. Nobina är i utmanarposition på 
den norska och danska marknaden samtidigt som även dessa marknader 
växer i termer av volym och antal upphandlade kontrakt. Som Nordens 
största och mest erfarna kollektivtrafikföretag är förutsättningarna för 
lönsam tillväxt fortsatt goda.

Kort om Nobina

Bidrag till globala målen 
FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Nobinas hållbarhetsagenda.  
Mer specifikt har Nobina störst möjlighet att bidra positivt till mål 11, 12 och 8. 
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Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen
Målet syftar till att göra städer 
och bosättningar inkluderande, 

säkra, motståndskraftiga och hållbara. Nobina 
bidrar främst till delmål 11.2 som går ut på att 
tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt 
överkomliga, tillgängliga och hållbara trans-
portsystem för alla. 

Mål 12: Hållbar konsumtion  
och produktion 
Målet syftar till att säkerställa 
hållbara  konsumtions- och 

 produktionsmönster. Nobina fokuserar på 
delmål 12.2 som handlar om att uppnå hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor  
och  ekonomisk tillväxt
Målet syftar till att skapa varaktig, inklu-
derande och hållbar ekonomisk tillväxt, 

samt full och produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla. Nobina bidrar till delmål 
8.4 som syftar till att förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion samt delmål 8.8 som går 
ut på att skydda arbetstagares rättig heter och 
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. 
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Huvudkontor
Växel: +46 (0) 8 410 650 00 
Fax: +46 (0) 8 27 23 03
E-post: adm@nobina.se
Nobina AB

Armégatan 38
171 71 Solna
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Uttalande från styrelsen för Nobina

Beskrivningen av Nobina på sidorna 15–51 i denna erbjudandehandling har granskats av styrelsen för Nobina. 
 Styrelsen för Nobina anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, 
bild av Nobina.

Stockholm, 13 december 2021

Nobina AB (publ)
Styrelsen
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Information om Ride BidCo och Basalt 

Ride BidCo, under namnändring från Goldcup 29086 AB, är ett svenskt privat aktiebolag, med organisationsnum-
mer 559342-1901, med säte i Stockholm som indirekt helägs av Basalt och dess investerare från tid till annan. Ride 
BidCo bildades den 14 oktober 2021 och registrerades hos Bolagsverket den 21 oktober 2021. Ride BidCo har aldrig 
bedrivit och bedriver för närvarande inte någon verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbju-
dandet.

Basalt är en oberoende investerare som investerar i infrastruktur, med ett transatlantiskt fokus på medelstor 
infrastruktur, ett differentierat förhållningssätt till att hitta nya investeringsobjekt och en gedigen erfarenhet av 
specialiserade investeringar och värdeskapande inom infrastruktur, genom aktiv förvaltning sedan år 2011. Basalt 
fokuserar på medelstora infrastrukturtransaktioner inom sektorerna verktyg, energi, transport och kommunikation 
i Europa och Nordamerika. Basalt har, genom dess fonder Basalt I, Basalt II och Basalt III, omfattande erfarenhet 
av att stödja infrastrukturbolag genom hållbara transformationer. Basalt eftersöker tillgångar med låg volatilitet 
som antingen är i drift eller i ett sent konstruktionsstadie, som när de är färdigställda uppvisar traditionella infra-
strukturegenskaper. Basalts investeringar har vanligtvis egenskaperna: låg volatilitet, hållbarhet på lång sikt, höga 
rörelsemarginaler, höga inträdeshinder, utgör ett tillhandahållande av väsentliga tjänster, och möjlighet till så kallad 
”de-risking”.

Basalt förvaltar för närvarande tillgångar till ett värde om 5 miljarder dollar, med åtaganden från en bred bas av 
välrenommerade investerare, inklusive offentliga och privata pensionsfonder, statliga investeringsfonder, försäk-
ringsbolag, banker och kapitalförvaltare, och stöds av dess exklusiva investeringsrådgivare som för närvarande har 
ett team bestående av 32 personer som arbetar med investeringar.

För mer information, besök www.basaltinfra.com.
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Skattefrågor i Sverige

Följande är en sammanfattning av de svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma i 
samband med Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning 
och är endast avsedd som generell information till aktieägare med obegränsad skatt
skyldighet i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttöm
mande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i detta avseende. Till exempel 
behandlas inte de särskilda regler som gäller för aktier som förvärvats genom ett fåmans
företag. Vidare behandlas inte de regler som gäller för skattefri kapitalvinst på så kallade 
näringsbetingade andelar inom företagssektorn. Inte heller behandlas de regler som 
gäller för aktier som innehas av handelsbolag, som utgör lageraktier i en juridisk person 
eller som innehas via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Särskilda 
skattekonsekvenser kan även uppkomma för andra kategorier av aktieägare, såsom 
investmentföretag, investeringsfonder, banker, finansmäklare och andra som äger aktier 
för handel. Varje aktieägare rekommenderas att konsultera skatterådgivare avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, inklusive effek
terna av utländsk skattelagstiftning, bestämmelser i skatteavtal och andra regler som kan 
vara tillämpliga.

Generellt om beskattningen vid 
försäljning av aktier
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer sina 
aktier blir normalt föremål för kapitalvinstbeskatt-
ning. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas 
som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 
avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbelop-
pet. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsvärdet 
på aktierna och beräknas enligt ”genomsnittsmetoden”. 
Omkostnads beloppet för samtliga aktier av samma 
slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier 
(så som Nobina-aktierna) får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt ”schablonmetoden” till 
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter. 

Privatpersoner
En kapitalvinst på noterade aktier beskattas i inkomst-
slaget kapital med en skattesats om 30 procent. Enligt 
huvudregeln är 70 procent av en kapitalförlust avdrags-
gill mot all skattepliktig inkomst i inkomstslaget 
kapital. Kapitalförluster på noterade aktier och andra 
noterade värdepapper (som skattemässigt behandlas 
på samma sätt som noterade aktier) är dock fullt ut 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana 
tillgångar, på onoterade andelar i svenska aktiebolag 
och utländska juridiska personer. Om kapitalförluster 
är hänförliga till både noterade och onoterade andelar 

ska förluster som uppstått på noterade delägarrätter 
dras av före avdragsgilla förluster på onoterade an delar. 
Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt får 
dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i 
inkomstslaget kapital. Om ett underskott uppkommer i 
inkomstslaget kapital reduceras skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatten 
och den kommunala fastighetsavgiften. Sådan skatte-
reduktion medges med 30 procent av underskottet som 
inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av 
resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskat-
tas kapitalvinster på aktier vanligtvis i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 procent 
avseende beskattningsår som börjar efter den 31 decem-
ber 2020. För beräkning av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust, se avsnittet ”Generellt om beskattningen 
vid aktieförsäljningar” ovan. En avdragsgill kapitalför-
lust kan endast dras av mot kapitalvinster på aktier 
och andra värdepapper som beskattas på samma sätt 
som aktier. Sådana kapitalförluster kan dock, under 
vissa omständigheter, även kvittas mot kapitalvin-
ster på samma typ av värdepapper inom en koncern, 
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier eller andra 
värde papper som beskattas på samma sätt som aktier, 
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och som inte har dragits av från kapitalvinster under 
beskattningsåret, får sparas och dras av mot kapital-
vinster under efterföljande beskattningsår utan tids-
begräns ningar.

Aktieägare med hemvist utanför 
Sverige
Aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i  Sverige 
(begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verk-
samhet från fast driftställe i Sverige är vanligtvis inte 
föremål för svensk beskattning vid en försäljning av 
aktier. Sådana aktieägare kan dock bli föremål för 
beskattning i det land där de har sin skatterättsliga 
hemvist. Begränsat skatt skyldiga privatpersoner kan 
dock beskattas för en kapitalvinst på försäljning av vissa 
aktier om personen har varit bosatt eller stadigvarande 
vistats i Sverige vid något tillfälle under det kalenderår 
då försäljningen äger rum eller något av de föregående 
tio kalenderåren. Denna beskattning kan dock begrän-
sas genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
länder. Det utgår ingen svensk kupongskatt på kapital-
vinster till följd av Erbjudandet.
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Erbjudanderestriktioner

Viktig information till aktieägare utanför 
Sverige och för banker, fondkommissionärer, 
handlare, förvaltare och andra institutioner 
som innehar aktier för personer med hemvist 
utanför Sverige 
Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare 
sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller i 
någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt 
lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant 
jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de 
”Begränsade Jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige och som önskar delta i Erbjudandet 
måste genomföra närmare undersökningar avseende 
tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, 
i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, 
eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, 
men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och 
internet) som används vid nationell eller internationell 
handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats 
i de Begränsade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan 
inte accepteras på något sådant sätt eller med något 
sådant kommunikationsmedel i eller från de Begrän-
sade Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen 
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet 
kommer således, och ska inte, sändas, postas eller 
spridas på annat sätt i eller till de Begränsade Juris-
diktionerna.

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte 
sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de 
Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommis-
sionärer, handlare och andra förvaltare som innehar 
förvaltarregistrerade aktier för personer i de Begrän-
sade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra erbjudan-
dehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade 
dokument, till sådana personer. Personer som mottar 
sådana dokument eller sådan information (innefattande 
förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera 
eller sända dessa i eller till en Begränsad Jurisdiktion 
eller använda post, eller något annat kommunikations-
medel inom en Begränsad Jurisdiktion i samband med 
Erbjudandet.

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra 
ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de 
Begränsade Jurisdiktionerna. Det åligger alla perso-
ner som erhåller erbjudandehandlingen, acceptsedel 
eller andra dokument som rör erbjudandehandlingen 
eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i 
besittning av sådana dokument, att informera sig om 
och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare 

av erbjudandehandlingen som är osäker på sin ställ-
ning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera 
sin professionella rådgivare inom den relevanta juris-
diktionen.

Varken Ride BidCo, Basalt, N.M. Rothschild & Sons 
Limited (”Rothschild & Co”) eller Aktieinvest accep-
terar eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av 
någon person mot någon av dessa restriktioner.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att 
förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i 
Nobina som omfattas av Erbjudandet.

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör 
ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av 
de restriktioner som beskrivs i erbjudandehandlingen 
och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. 
Vidare kommer personer som har lämnat in aktier enligt 
Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om 
en sådan person är oförmögen att lämna de utfästelser 
och garantier som anges avsnittet ”Erbjudanderestriktio
ner – Intyg avseende restriktioner” nedan och eventuella 
motsvarande utfästelser och garantier i acceptsedeln. 

Accepter av Erbjudandet och inlämnande av aktier 
i Nobina som görs av en person som befinner sig inom 
en Begränsad Jurisdiktion, av någon förvaltare, före-
trädare, något ombud eller annan mellanman som 
agerar på icke diskretionär grund för en huvudman som 
ger instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, 
eller med hjälp av post eller något annat kommunika-
tionsmedel inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare 
sig direkt eller indirekt, kommer inte att accepteras (och 
bör inte accepteras av förvaltare, företrädare, något 
ombud eller annan mellanman som innehar aktier i 
Nobina för några personer).

Varje acceptsedel eller annan kommunikation avse-
ende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, 
har en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skick-
ats från de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte 
accepteras (och bör inte accepteras av någon förvaltare, 
före trädare, något ombud eller annan mellanman).

Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i 
Nobina kommer inte att accepteras (och bör inte att 
accepteras av någon förvaltare, företrädare, något 
ombud eller annan mellanman) om vederlaget för 
aktierna i Nobina behöver postas eller på annat sätt 
levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion eller 
om en adress inom en Begränsad Jurisdiktion tillhan-
dahålls för mottagandet av köpe skillingen för aktierna i 
Erbjudandet eller för återlämnandet av acceptsedeln.

Var och en av Ride BidCo, Basalt, Rothschild & Co och 
Aktieinvest förbehåller sig rätten att efter eget gottfin-
nande (och utan att det påverkar aktieägarens ansvar 
för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) 
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(a) avvisa inlämning av aktier utan närmare utredning 
med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning 
inte kan fastställas, eller (b) undersöka, med avseende 
på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om 
några sådana utfästelser och garantier som lämnats 
av en aktieägare är korrekta och, om sådan utredning 
genomförs och som ett resultat därav Ride BidCo (av 
någon anledning) fastställer att sådana utfästelser och 
garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning.

Denna erbjudandehandling har inte upprättats av, 
och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses 
i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets 
Act 2000 (”FSMA”). Spridningen av denna erbjudan-
dehandling till personer i Storbritannien är undantagen 
från restriktionerna för finansiell marknadsföring i 
bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett 
meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person 
som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en 
juridisk person, och att transaktionens ändamål rimli-
gen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den 
juridiska personens verksamhet i enlighet med  artikel 
62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 
(Financial Promotion) Order 2005.

Intyg avseende restriktioner
Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en 
vederbörligt undertecknad acceptsedel till Aktieinvest, 
intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell 
förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman 
som lämnar in acceptsedeln eller deltar i Erbjudandet på 
uppdrag av innehavaren, att denne:

 • inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medbor-
gare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten 
för mottagandet av erbjudandehandlingen, accept-
sedeln eller något annat dokument eller informa-
tion rörande Erbjudandet, och inte har postat, 
sänt eller på annat sätt distribuerat något sådant 
dokument eller information i eller till en Begränsad 
Jurisdiktion;

 • inte direkt eller indirekt, har använt post eller något 
annat kommunikationsmedel (varmed förstås, 
utan begränsning telefax, e-post, telex och  telefon) 
som används vid nationell eller internationell 
handel eller vid börserna eller handelsplatserna i en 
Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudan-
det; 

 • inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medbor-
gare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten 
för accepterandet av villkoren för Erbjudandet, vid 
tidpunkten för återsändandet av acceptsedeln eller 
vid tidpunkten för avlämnandet av instruktioner 
att acceptera Erbjudandet (vare sig muntligt eller 
skriftligt); och

 • om denne agerar i egenskap av förvaltare, före-
trädare, ombud eller i egenskap av annan mellan-
man, antingen (i) har full frihet att investera enligt 
eget gottfinnande med avseende på de aktier som 
omfattas av acceptsedeln eller (ii) den person för 
vars räkning denne agerar har godkänt att denne 
gör ovan nämnda utfästelser och inte befann sig i 
eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begrän-
sad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren 
instruerade sådan förvaltare, företrädare, sådant 
ombud eller annan mellanman att acceptera Erbju-
dandet å hans eller hennes vägnar, och en sådan 
förvaltare, företrädare, sådant ombud eller annan 
mellanman behandlar accepten inom ramen för sin 
normala ställning som mellanman. 
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Aktieägare med hemvist i USA (”Amerikanska Aktie-
ägare”) informeras om att aktierna inte är registrerade 
i enlighet med U.S. Securities Exchange Act från 1933, 
såsom ändrad (”Securities Act”), och att Bolaget inte är 
föremål för de löpande rapporteringskrav som framgår 
av U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad 
(”Exchange Act”) och är inte skyldigt att registrera, 
och registrerar inte några rapporter hos U.S. Securities 
Exchange Commission i enlighet med dessa krav. Erbju-
dandet är öppet för aktieägare i Bolaget bosatta i USA 
och lämnas på samma villkor som för övriga aktieägare i 
Bolaget till vilka Erbjudandet lämnas. Samtliga informa-
tionsdokument, inklusive denna erbjudandehandling, 
sprids till Amerikanska Aktieägare på grunder som är 
jämförbara med den metod enligt vilken dokument 
tillhandahålls till Bolagets övriga aktieägare.

Erbjudandet som beskrivs i erbjudandehandlingen 
avser aktier i Nobina, ett bolag bildat enligt svensk 
lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och 
förfarande regler, vilka skiljer sig från de regler som 
gäller i USA. Särskilt Bolagets finansiella rapporter, 
och all finansiell information som inkluderas häri, eller 
andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller 
kommer att upprättas i enlighet med IFRS och kan inte 
jämföras med finansiella rapporter eller finansiell infor-
mation för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella 
rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepte-
rade amerikanska redovisningsprinciper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med  Section 
14(e) och Regulation 14(E) i Exchange Act, enligt 
undantaget i Rule 14d – 1(d) (”Tier II-undantaget”) i 
Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som 
följer av svensk lag. Erbjudandet regleras således av 
andra offentliggörande- och förfaranderegler, inne-
fattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för 
Erbjudandet, förfarande för utbetalning av vederlag 
samt tidpunkt för betalning, än de som följer av ameri-
kanska lagar och regler avseende offentliga uppköps-
erbjudanden, och vissa regler tillämpliga på ameri-
kanska offentliga uppköpserbjudanden lämnade i USA 
är inte tillämpliga. Amerikanska Aktieägare uppmanas 
att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget baseras 
utbetal ningen av vederlag i Erbjudandet på tillämplig 
svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga för-
farandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt 
avseende tidpunkten för utbetalning. Erbjudandet, 
vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikan-
ska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk 
värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen 
därtill, särskilt Tier II-undantaget. I den utsträckning 
Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepappers-

lagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Ameri-
kanska Aktieägare och således inte medföra skyldighe-
ter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare 
bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut 
i kronor och att ingen justering kommer att göras mot 
bakgrund av valutakursförändringar. 

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare eller 
andra aktieägare att genomdriva sina rättigheter och 
eventuella krav som de skulle kunna ha enligt ame-
rikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstift-
ning med anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget 
och Ride BidCo är belägna utanför USA och vissa 
eller samtliga av deras ledande befattningshavare och 
styrelse ledamöter kan vara bosatta i andra länder än 
USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte 
att kunna stämma Bolaget eller Ride BidCo eller deras 
ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en 
icke-amerikansk domstol för överträdelser av ameri-
kansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt 
att få Bolaget, Ride BidCo och/eller deras närstående 
att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom 
från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga 
lagar eller regler, inklusive Rule 14e-5 i Exchange Act, 
kan Ride BidCo och dess närstående eller mäklare (i 
egenskap av agenter för Ride BidCo eller, om tillämpligt, 
dess närstående) från tid till annan efter denna dag, 
enligt Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, 
direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i 
Bolaget utanför USA, eller andra värdepapper som kan 
konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teck-
ning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske 
på den öppna marknaden till rådande pris eller genom 
privata transaktioner till förhandlat pris. Vidare kan 
Ride BidCos finansiella rådgivare också komma att 
delta i normal handel avseende värdepapper i Bolaget, 
vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende 
köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller 
arrangemang följer tillämplig lag, inklusive Rule 14e-5 i 
Exchange Act. All information beträffande sådana köp 
kommer att offentliggöras, på svenska och genom en 
icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Ame-
rikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, 
och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs 
enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förord-
ningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med 
Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma 
att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt 
federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämp-
liga amerikanska statliga och lokala, samt utländska 
och andra skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att 
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konsultera en självständig egen skatterådgivare angå-
ende de skatte mässiga konsekvenserna av att acceptera 
Erbjudandet. Varken Ride BidCo eller dess närstående 
och deras respektive styrelse ledamöter, ledande befatt-
ningshavare, anställda eller ombud eller annan företrä-
dare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig 
för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som 
uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

Varken U.S. Securities and Exchange Commission, 
eller någon annan amerikansk delstatlig värdepappers-
myndighet eller regulatorisk tillsynsmyndighet har 
godkänt eller avvisat Erbjudandet, uttalat sig om 
huruvida Erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt, eller 
avgjort huruvida denna erbjudandehandling är korrekt 
eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en 
brottslig handling i USA.
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Kontaktuppgifter

Ride BidCo AB
c/o Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2 
103 90 Stockholm 
Sverige

Basalt Infrastructure Partners LLP som  
exklusiv investeringsrådgivare till Basalt
4th Floor 25 Golden Square
London W1F 9LU
Storbritannien

N.M. Rothschild & Sons Limited
New Court
St. Swithin’s Lane
London EC4N 8AL 
Storbritannien

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2 
103 90 Stockholm 
Sverige

Latham & Watkins LLP
99 Bishopsgate
London EC2M 3XF
Storbritannien

Aktieinvest FK AB
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Sverige

Nobina AB (publ)
Armégatan 38 
171 71 Solna
Sverige 
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