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Viktig information

FÅR INTE DISTRIBUERAS I USA ELLER TILL SÅ KALLAD ”U.S. PERSON”

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om värdepapper i Pomegranate Investment. 
Rapporten får inte distribueras i USA eller till så kallad ”U.S. Person”, vilket innefattar 
medborgare i USA eller personer med ”green card” eller företag som är bildade i USA, vare 
sig dessa finns inom eller utanför USA. Pomegranates aktier representerar en investering i 
Iran som inte är lämplig för så kallade ”U.S. Persons”.
 
Rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden utöver uttalanden om 
historiska fakta i denna framställning, däribland, utan att vara begränsat till, sådana som 
avser Bolagets finansiella ställning, affärsstrategi, planer, målsättningar, mål, strategier och 
framtida verksamhet och resultat samt de underliggande antagandena för dessa uttalanden 
är framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar kända och 
okända risker och osäkerhetsfaktorer samt andra faktorer som är eller kan vara utanför 
Bolagets kontroll, vilket kan leda till att de faktiska utfallen, resultaten eller prestationerna 
av Bolaget, eller branschresultat, väsentligt avviker från framtida utfall, resultat eller 
prestationer som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Sådana fram-
åtblickande uttalanden baseras på ett antal antaganden rörande Bolagets nuvarande eller 
framtida affärsstrategier och omgivning i vilken Bolaget kommer att bedriva verksamhet i 
framtiden. Vissa sifferuppgifter som presenteras här har varit föremål för avrundning. Där-
med kan det hända att sifferuppgifter i form av summeringar i vissa figurer eller tabeller 
inte är exakt aritmetiska summor av de sifferuppgifter som föregick dem.
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Pomegranate Investment i korthet

Det här gör vi
Pomegranate Investments affärsidé
Pomegranate bidrar tillsammans med sina lokala partners till 
att utveckla snabbväxande företag i Mellanöstern (inklusive 
Iran) inom konsumentteknik, e-handel och emellanåt även i 
traditionell detaljhandel. Pomegranates grundare och ledande 
befattningshavare är alla personligen investerare i företaget och 
bidrar med att överföra sina erfarenheter och sin kunskap till  
de lokala företagen. Inom området traditionell detaljhandel 
samarbetar Pomegranate också med välrenommerade interna-
tionella team. Pomegranates mål är att uppnå ömsesidig tillväxt 
för alla sina intressenter och bolaget har ett långsiktigt perspek-
tiv på sina investeringar.

 Läs mer om våra framgångsfaktorer på sidan 5.

Affärsidé

Vision

Strategier

1. SEB*
2. Nordea Bank AB*
3. Pareto Securities AB*
4. Euroclear Sweden AB*
5. Zebra Holdings and Investments 

(Guernsey) Limited

Substansvärde per aktie,  
(efter utspädning)
Substansvärde per aktie 

Totalt substansvärde 

Substansvärde per aktie Totalt substansvärde

Vårt tillvägagångssätt
Pomegranate Investment har använt sin unika kompetens inom utveckling  
på tillväxtmarknader och portföljförvaltning och identifierat, analyserat,  
investerat i och utvecklat affärsmöjligheter i tidiga skeden med stor potential 
inom e-handel och nära liggande konsumentsektorer på den iranska marknaden.

Tydliga möjligheter
Pomegranate har investerat i väldefinierade affärsverksamheter
• Sektorfokus: Konsumentteknik, e-handel och traditionell  

detaljhandel.

• Geografisk fördelning: Den växande iranska marknaden och  
näraliggande geografiska marknader.

Pomegranate har tillämpat tillväxtinriktade investeringskriterier
• Affärsverksamheter med marknadsledande ställning  

(plats 1–3 på relevant marknad).

• Affärsverksamheter med en betydande kundbas och stort nätverk.

• Affärsverksamheter med lättillgängliga stordriftsfördelar.

Betydande innehav i portföljföretagen
• Minoritetsinnehav men med aktivt styrelsedeltagande.

Välutvecklade specialistkompetenser
• Ledningsgruppen har kompetens inom tillväxtmarknader.

• Närvaro och nätverk med kontakter i Iran och på nära liggande marknader.

• Möjligheter som första aktör tack vare tidig entré på den iranska  
marknaden.

• Gedigen kunskap om e-handel och nära liggande konsumentsektorer.

• En professionell organisation med fokus på affärer och finansiering,  
med en stark ekonomisk bas.

Det här vill vi vara
Pomegranate Investment är redan ett etablerat namn, som skall fortsätta  
att erbjuda en unik exponering mot de exceptionella investerings- och tillväxt-
möjligheterna i den region där det är verksamt.

En stark  
investerings- 

portfölj
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Drivkrafterna för Pomegranate Investment 
och dess portföljföretag

Fördelen med att vara  
först på plan
Pomegranate bildades redan 2014 av 
specialister på tillväxtmarknader med 
mycket gedigna meriter. Sedan 2014 

har Pomegranates portfölj vuxit väsent-
ligt. Pomegranate anser att bolaget, genom 

att ha gått in i Iran tidigare än de flesta, har 
fått ett viktigt försprång i landet och befinner sig i ett bra läge för att 
fortsätta expandera i Irans snabbt framväxande konsumentteknik- 
och e-handelssektor. 

60 MEUR tillfördes i finansiering under 2016 och ytterligare  
investeringar under året visar på fördelen med ett försprång.

En diversifierad ekonomi som möjliggör tillväxt
Trots att Iran har en av världens största reserver av naturgas och 
den fjärde största reserven av råolja, är landets ekonomi mycket 
diversifierad. Olje- och gassektorn stod endast för 23 procent av 
bruttoförädlingsvärdet 2014, jämfört med 30 procent i Förenade 
Arabemiraten och 50 procent i Kuwait. Andra betydande sektorer 
innefattar detaljhandel, fastigheter, bygg och professionella tjäns-
ter, som sammantaget står för en större del av ekonomin än vad  
olja och gas gör. 

En diversifierad ekonomi har banat väg för en växande grupp 
konsumenter – över 55 procent av Irans befolkning har en årlig 
köpkraftsparitetsjusterad inkomst på över 20 000 USD. Detta är 
dubbelt så högt som i Kina eller Indien, bara Ryssland ligger före 
bland BRIC-länderna. Dessutom är detaljhandelsförsäljningen i 
Iran större än i Turkiet, Malaysia eller Mexiko, efter justering för 
köpkraftsparitet.

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING 2016

Unikt attraktiv  
demografi
Iran har en befolkning på 
närmare 80 miljoner, vilket 
är en av de största i regio-

nen och motsvarar Tysklands 
befolkning i storlek. Dessutom  

 är Irans befolkning ung. Över 60 
procent av invånarna är för närvarande under 35 år och i 
början eller mitten av sina karriärer. Iranierna har också 
hög utbildning och högst läskunnighet i MENA-regionen. 
Cirka 80 procent går motsvarande gymnasieutbildning 
och andelen som satsar på eftergymnasial utbildning 
ligger bland de högsta i världen, före Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland. Irans urbaniseringsgrad på  
73 procent är dubbelt så hög som i Indien (33 procent), 
klart över Italien (69 procent) och ligger inte långt efter 
länder som Tyskland (75 procent) och Frankrike (80 pro-
cent) – en bra startpunkt för att införa ny infrastruktur.

Unik demografi med en stor, ung och välutbildad urban 
befolkning stöder Pomegranates investeringar i de 
utvalda sektorerna konsumentteknik, e-handel och 
traditionell detaljhandel.

Stark ökning av internet- och 
smarttelefonpenetration
Internetpenetrationen i Iran ligger på över 
50 procent vilket fortfarande är relativt lågt, 
men högre än länder som Indien (26 procent) 
och Egypten (36 procent). Ökningen är dock 
betydande, med en årlig tillväxttakt på 11 procent 
de senaste två åren. 60 procent av befolkningen hade 
tillgång till 3G-/4G-nät i slutet av 2015 – en ökning med 30 gånger jämfört 
med 2013, vilket kan vara ett tecken på att Iran tar ett språng in i den 
moderna ICT-infrastrukturen. Till skillnad från internetpenetrationen är 
Irans mobilpenetration väl utvecklad, med 142 telefoner per 100 invånare. 
Smarttelefonpenetrationen i Iran har ökat från 50,4 procent första kvarta-
let 2016 till 56,4 tredje kvartalet 2016, vilket är en ökning med 12 procent 
på bara nio månader.

Med en ökande internet- och smarttelefonpenetration samt moderni-
sering av inhemska regelverk inom området är det rimligt att anta att 
konsumtion via internet kommer att öka

Strategisk placering, redan stor export
Irans centrala placering i Mellanöstern med grannländer med 

en sammanlagd befolkning på över 400 miljoner invånare, 
däribland närmare 40 miljoner hushåll, med en tillväxt-
prognos på 5,2 procent per år fram till 2025, ger landet 
en möjlighet att bli ett regionalt handelsnav. 

Trots effekterna av sanktioner och tillbakahållen aktie-
marknad och ett tillbakahållet flöde av utländska direkt- 

investeringar har Iran idag en större export än Egypten, 
Pakistan och Marocko tillsammans.

Q1 Q2 Q3

50,4%

52,2%

56,4%
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Investeringsportföljen
Portföljöversikt, EUR

Sarava investerar i lovande iranska  
entreprenörer som skapar värde inom 
Irans internet/high-techekonomi med  

olika slags finansiering. 

 Läs mer på sidan 10.

Griffon Capital är en Iran-fokuserad kapital- 
förvaltnings- och private equitygrupp  

inrättat för att investera i landets private  
equity och aktiemarknader.

 Läs mer på sidan 15.

Sheypoor är Irans näst största online- 
radannonsbolag som erbjuder en plattform  

för sina användare att köpa och sälja  
produkter snabbt och enkelt gratis.

 Läs mer på sidan 14.

Carvanro är Irans första digitala  
samåkningstjänst med en plattform  
som kopplar samman passagerare  

och godkända förare.

 Läs mer på sidan 16.

Bolag
Verkligt värde, 

31 december 2016
% av netto- 

andelsvärde
Verkligt värde, 

31 december 2015
% av netto- 

andelsvärde

Sarava 97 414 031 73,5% 23 300 580 59,0%
Sheypoor 15 105 074 11,4% 4 162 107 10,5%
Griffon Capital (Equity) 2 772 647 2,1% 2 785 321 7,0%
Griffon Iran Flagship Fund 2 021 786 1,5% - -
Carvanro 650 000 0,5% - -
Totalt portföljbolag 117 963 538 89,0% 30 248 008 76,5%

Kassa och bank 29 009 273 21,9% 12 317 402 31,2%
Totala tillgångar 146 972 811 42 565 410

Övriga nettoskulder -14 355 877 -3 044 093
Totalt substansvärde 132 616 934 100,0% 39 521 318 100,0%

Substansvärde per aktie, EUR 31,92 23,89

Substansvärde per aktie, EUR  
(efter utspädning) 30,49 23,19

2%

Griffon Iran Flagship Fund, 2%

73%

11%

0,5%

Kassa och övriga skulder, 22%
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Bästa aktieägare,
2016 var ett mycket viktigt år för Bolaget, med många bedrifter och positiv 
utveckling. Vi säkrade nya banbrytande affärer, vi ökade innehaven i befint-
liga portföljföretag och bolaget står väl rustat för en eventuell börsnotering 
under 2017. Den globala politiska utvecklingen på senare tid har ökat upp-
fattad osäkerhet, men vi tror att detta bara gäller på kort sikt. Möjligheterna 
på lång sikt är oförändrade och vi måste fokusera på fakta, vilket jag alltid 
framhåller, för att kunna se och förstå den underliggande positiva utveck-
lingen i den iranska ekonomin, och även ytterligare betydande tillväxt i våra 
portföljföretag med inriktning på den iranska konsumentmarknaden. Vi får 
inte heller glömma att det bara är ett år sedan sanktionerna lättades. 

Den iranska ekonomin och sanktionerna
EU:s och FN:s sanktioner hävdes 2016 medan de primära amerikanska 
sanktionerna fortfarande är i kraft och kan komma att finnas kvar under 
en längre tidsperiod – de har nyligen även utökats till ett 13 individer och 
12 företag. Men det handlar om en ekonomi som i över 30 år har varit mer 
eller mindre stängd för omvärlden och i synnerhet för handel med USA och 
Europa. Även om den långsamma utvecklingen kopplad till de amerikanska 
sanktionerna är frustrerande är den inte helt oväntad. Det finns dock gott 
om positiva faktorer som vi redan kan se:

• Betydande delar av frysta tillgångar har återförts.

• Inflationen har konsekvent legat under 10 procent – en enorm prestation 
sett i ett globalt perspektiv.

• Möjlighet att sälja olja som lagras i land och på fartyg, det vill säga  
ytterligare ökning av statens kassa och valutareserver.

• Företag har för första gången på nästan 40 år möjlighet att förhandla 
handelsvillkor direkt med leverantörer.

• Större allmän tillgång till och högre kvalitet på industrimaskiner/-delar, 
vilket leder till långsiktiga effektivitetsvinster i den totala ekonomin.

• Irans banknätverk är återkopplat till SWIFT.

• Tillgång till handelsfinansiering – bara under det senaste halvåret!

• Bankreformer kommer att bli verklighet och en återgång till enhetlig 
valutakurs är på gång, dock med viss eftersläpning. Vi ska inte glömma 
att den här utvecklingen tog över tio år på marknader som Sydafrika.

Totalt sett ökar aktiviteten i snabb takt i Irans ekonomi, samtidigt som det 
fortfarande finns många problem att lösa och många hinder under resans 
gång. Men det finns ändå ett stort intresse, särskilt hos myndigheter och 
företag i Europa, för att göra mer affärer och ha en konstruktiv relation med 
Iran.
 Internet- och beteendetrender bland iranska konsumenter 2016 inne- 
håller positiva signaler för de sektorer och produkter där våra portföljföre-
tag verkar, och de har en exceptionell tillväxt i antal användare och Gross 
Merchandise Value (GMV).
 Givet den till viss del uppfattande motvinden på vissa områden så 
fokuserar vi än mer på att utnyttja vårt försprång. Vi fortsätter att investera 
i tillväxtmöjligheter i den iranska konsumentsektorn genom att bistå med 
kapital, kunnande och erfarenhet från både utvecklade marknader och 
tillväxtmarknader.

Vi levererar på våra mål
Det är mitt första hela år som VD och det gläder mig att vi uppnått  
flera av de mål som jag satte för mindre än ett år sedan.

   Vi älskar våra befintliga investeringar. Ökat innehav i alla  
våra företag, samtidigt som vi ligger kvar under 50 procent.
A) Sarava ökade till 15 procent (från 9,6 procent).

B) Sheypoor ökade till 44,1 procent (från 27 procent).

C) Carvanro ökade till 40 procent (från 25 procent. En lokal  
 investerare gick in som aktieägare med oss).

D) Griffon oförändrat med 15 procent (ökade vår exponering  
 med ytterligare 2 MEUR likviditet i Flagship Fund).

   Säkrat finansiering för ökning av våra innehav och säkrat  
pipeline av intressanta investeringsmöjligheter under 2017
Vi tog in 50 MEUR i mars samt utnyttjade en övertilldelningsoption  
om ytterligare 10 MEUR, med ett betydande deltagande av befintliga  
aktieägare i denna tredje runda. Det huvudsakliga målet var att öka  
våra procentuella innehav, säkra pipeline för 2017 samt att bygga  
upp en förstklassig ledningsgrupp bestående av entreprenörer med  
erfarenhet av tillväxtmarknader.

Verkställande direktörens ord

  Inflationen har konsekvent   
  legat under 10 procent –  
en enorm prestation sett i ett  
globalt perspektiv.
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• Henrik Stenlund, Chief Operating Officer, rekryterades till Pomegranate 
från Kinnevikägda MTG tidigare under året.

• Portföljförvaltare Leo Kia och Rickard Strömgren började hos oss för ett 
par månader sedan och har båda lång erfarenhet av IT-företag i Norden 
samt av olika tillväxtmarknader, från Rocket Internet och Kinnevik.

• I februari 2017 fick vi en ny CFO – Gustav Wetterling, som har lång 
erfarenhet av börsnoteringar och tillväxtmarknader.

   Förberett företaget för notering
Vi har redan vidtagit en mängd nödvändiga åtgärder på vägen mot en  
notering. Vi har infört kvartalsrapportering, byggt en webbplats och ut- 
arbetat en målfokuserad PR-strategi. Vi har omvandlat bolaget från ett 
privat till ett publikt bolag. Vi har byggt upp en bredare ledningsgrupp och 
utökat styrelsen. Vi fortsätter att diskutera vår notering med ett antal börser 
i Europa. Sverige är förstahandsvalet, men det är en stegvis process som så 
mycket annat under vår gemensamma resa.

   Byggt en stabil grund för kommande investeringar
Det gläder mig särskilt mycket att få meddela att vi, i december 2016,  
tecknade två principavtal om investeringar. Båda kan räknas som milstolpar.

1. Hard Discount Concept – Planen är att bygga upp Irans största detalj- 
handelskedja i livsmedelssektorn. Små butiker (200–400 kvm). Projek-
tet leds av ett team bestående av de mest framgångsrika i livsmedels-
sektorn i EMEA-regionen (tidigare ledande befattningshavare på BIM). 
BIM var ett av de mest framgångsrika noterade detaljhandelsföretagen 
i livsmedelssektorn i EMEA-området i nästan 20 år. Pomegranate 
tecknade ett bindande, villkorat principavtal om en investering på upp 
till 30 MEUR över en period om fyra år, som fullt utnyttjade skulle ge ett 
innehav på 21,2 procent i den nya strukturen.

2. Globalt Joint Venture inom dagligvarusektorn – Våra samarbetspartner 
har undertecknat ett principavtal, med ett globalt konsumentvarumärke 
med gott anseende, om att tillverka och distribuera tre av deras produk-
ter i Iran. Vi har förhandlat det här avtalet i nästan tio månader och är 
oerhört glada över att det undertecknades före årsskiftet. 

Med dessa affärer har vi som mål att diversifiera vår portfölj med investe-
ringar som har liknande om inte högre avkastning som internetbranschen, 
med potentiellt lägre, om än annorlunda utföranderisk, vilken vi också 
försöka hantera genom att samarbeta med partners i världsklass.

     Säkrat den starka underliggande utvecklingen för portföljföretagen
Ser vi på Sarava har Digikala under året implementerat samtliga tre pelare 
för framtida tillväxt: större Fulfilment Center, mode- och marknadsplats 
och Café Bazaar började generera intäkter för sin app-butik i huvudsak 
genom globala storsäljande spel. Den digitala mediagruppen PPG som in-
kluderar Anetwork, ADRO och ADAD samt teknologiacceleratorn Avatech, 
tecknade ett banbrytande samarbetsavtal med världens största reklam-
byrå, WPP.
 WPP kommer att ge PPG tillgång till sitt globala nätverk och sina 
strategier för internetreklam i Iran.  
 Sist men inte minst kommer vi, i skrivande stund, att göra inves-
teringar i så gott som samtliga bilrelaterade vertikaler. Större delen 
av de övriga omkring 35 företagen utvecklas mycket bra, även om 
de värderas till noll.
Sheypoor – fördubblade storleken och knappade in på Divars 
försprång (till cirka 1/2).
Carvanro – första tecknen på att affärsmodellen fungerar.  
Lokala samarbetspartner anslöt.
Griffon – utvecklingen för Iran Flagship Fund har varit god, och 
den har utvecklats bättre än lokala marknader och konkurrenter.

Under året har vi varit mycket aktiva på styrelse- och investerings-
kommitténivå i våra företag, för att skapa värde. Flertalet faktorer 
ovan avspeglas ännu inte i substansvärdet, förutom att vi omvärderade 
Digikalas underliggande värde i Sarava per 31 december 2016, mot  
bakgrund av den kraftiga tillväxten. Numera tillämpar vi en modellbaserad 
värdering där vi tillämpat samma multipel som vid den senaste transaktio-
nen i bolaget.

När vi blickar framåt...
Jag är optimistisk inför 2017. Man måste naturligtvis vara medveten om 
den uppfattade politiska risken och andra risker. Men den iranska konsu-
mentmarknaden utgör fortfarande en unik attraktiv möjlighet, med oerhört 
mycket mer att göra och mycket mer tillväxt att tillvarata. Det är inte länge 
sedan sanktionerna lättades, men vi har fortfarande fördelen av att vara 
först på plan, vilket innebär att vi kan välja de bästa och mest attraktiva 
möjligheterna på marknaden. Tillsammans med de banbrytande affärer-
na 2016, som jag beskrev tidigare, arbetar vi också med ett antal mindre 
affärer. Vi fortsätter att utveckla verksamheten och arbeta hårt och vi ser 
fram emot att träffa er – kanske på en av våra aktieägarresor som vi gör två 
gånger per år, i maj/juni och under hösten.

Bästa hälsningar,
Florian Hellmich

  Jag är optimistisk  
  inför 2017 … med  
så mycket mer att göra  
och oerhört mycket mer  
tillväxt att tillvarata.



POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING 2016

9

Verksamhet
Pomegranate Investment AB (publ), organisationsnum- 
mer 556967-7247 (”Pomegranate” eller ”Bolaget”), är 
ett aktiebolag med säte i Stockholm. Pomegranate är ett 
investmentbolag med den huvudsakliga affärsidén att 
investera direkt eller indirekt i fast och lös egendom  
huvudsakligen i mellanöstern samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet.  
 Denna årsredovisning omfattar räkenskapsåret 2016, 
motsvarande perioden 2016-01-01–2016-12-31. 

Viktiga händelser under året
Under 2016 genomförde Bolaget ytterligare kapital- 
anskaffningar enligt styrelsebeslut den 18 februari 2016 
och den 16 mars 2016, varvid Bolaget tillfördes ytter- 
ligare 60 miljoner euro genom nyemission av totalt  
2 500 000 aktier till teckningskursen 24 euro per aktie. 
Aktierna tecknades till cirka 19,3 procent (11,6 miljoner 
euro) av befintliga ägare och till resterande del av nya 
aktieägare.

Teckningsoptioner
Bolaget beslutade vid två extra bolagsstämmor den 18 
februari 2016 och den 28 november 2016 om nyemission  
av högst 35 000 respektive 112 500 teckningsoptioner, 
till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att höjas 
med totalt 147 500 euro. Samtliga teckningsoptioner 
tilldelades Bolagets VD och styrelseledamöter jämte andra 
nyckelpersoner, förutom 3 000 teckningsoptioner  
som tilldelas bolagets nya CFO i februari 2017.

Förvaltningsberättelse

Resultat
Resultat efter skatt uppgick till 35,4 miljoner euro inklusive  
resultat på 38,2 miljoner euro från värdering av finansiella  
tillgångar till verkligt värde.

Likviditet 
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till  
29 miljoner euro. 

Eget kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till  
132,6 miljoner euro, motsvarande 32 euro per aktie.  
 Antal aktier uppgick på balansdagen till 4 154 601.

Förslag (och motivering) till vinstdisposition
Till årsstämmans förfrågande står följande vinstmedel 
(belopp i euro):

Balanserat resultat 18 992 295

Årets resultat 35 386 826

Optioner 790 920

Överkursfond 73 233 795

128 403 835

Styrelsen föreslår att årets resultat för 2016 om  
35 386 826 euro balanseras i ny räkning.
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Sarava är en pionjär inom internet- och  
e-handelsinvesteringar i Iran och utmärker sig 
tack vare sina unika meriter att ha hjälpt  
entreprenörer bygga upp några av de mest 
framgångsrika konsumentteknikföretagen i 
landet och regionen.

 Sarava bildades 2011 av dess VD, iranskfödde 
Said Rahmani, tidigare på Naspers, och utnyttjar 

en bred strategi för att bli marknadsledande, med 
målet att etablera framgångsrika företag i attraktiva 

marknadssegment för att uppnå en hög och varaktig 
lönsamhet. 

 Saravas investeringsfokus är företag vars verksamhet har koppling till 
internet, mobilanvändning, e-handel, spel och molnbaserad programvara 
(SaaS eller Software as a Service). För närvarande har Sarava investerat i 
över 30 företag, vilket innefattar marknadsledande företag inom sektorerna 
e-handel och radannonser på internet i Iran. Företaget är ett av få tekno-
logibaserade investmentbolag i Iran och det enda av den storleken. Sarava 
stödjer sina start-up-bolag med mentorskap och förstklassiga lokala tjänster 
exempelvis inom strategi, implementering, marknadsföring, design, besluts-
stöd, teknologi, rekrytering av nyckelkompetens samt erbjuder bolagen legal 
rådgivning. 
 Sarava och dess dotterbolag Nouava (startup, teknologi och affärsråd- 
givning) har cirka 60 medarbetare och organisationen är uppbyggd kring 
flera team, vilka innefattar portföljförvaltnings-, investerings, corporate  
finance- och operativa enheter. Sarava är en aktiv ägare i sina portföljföre-
tag och en betydande del av verksamheten är inriktad på stöd och kunskaps-
överföring inom företagets nätverk.
 I likhet med Pomegranate har Sarava, som finansiellt holding-företag, 
inte någon struktur för förvaltningsavgifter. Aktieägarnas rättigheter är 
jämnt fördelade mellan alla investerare i företaget med en stark bolags- 
styrningskultur. 
 Sarava har ett antal tillgångar, däribland ett betydande innehav i den 
ledande iranska e-handelsaktören Digikala, den största persiska Android- 
appbutiken Café Bazaar, vilket innefattar Divar, ett företag som arbetar med 
radannonser på internet, det första innehavet kring digital marknadsföring 
i Iran – PPG (som inkluderar A-Network, ADRO och ADAD) och teknologi-

acceleratorn Avatech. För närvarande står Digikala och Café 
Bazaar för omkring 75 procent av Saravas totala substans-
värde. 
 Sarava har sina lokaler vid Argentine Square, mitt i 
Teherans finansdistrikt och Nouava är baserat i Pardis 
Innovation and Technology Park, som erhåller statligt 
stöd och är det mest framgångsrika centrat för forsk-
ning, innovation och teknik i Iran. De företag som finns 
i innovationsparken har också juridiska fördelar vid 
utländska investeringar och ekonomiska transaktioner, 
som till exempel parkens frizon. Området ligger i närheten 
av Teheran och Imam Khomeini International Airport. 
 Pomegranate har varit aktieägare i Sarava sedan 2014. 
Företaget har cirka 20 aktieägare, däribland ett konsortium 
av internationella investerare som ledda av Pomegranate,  
investerade i företaget vid Saravas senaste kapitalanskaffning 
2016 då man tog in cirka 169 miljoner euro.  
 Investerarkonsortiet, inklusive Pomegranate, investerade  
137 miljoner euro vid nyemission i Sarava till en värdering före  
investeringen på 243 miljoner euro för hela företaget. Affären medförde 
en fullständig översyn av Saravas företagsstruktur och dess portföljinne-
hav. Utländska investerare äger cirka 45 procent av Sarava (varav cirka 
15 procent ägs av Pomegranate) och återstående 55 procent kontrolleras 
av grundarna, ledningen samt övriga iranska aktieägare. Pomegranate är 
representerat i Saravas styrelse och dess investeringskommitté.
 Saravas portfölj bestod, per den 31 december 2016, av mer än 30 bolag 
varav de mest betydande är beskrivna på efterföljande sidor.

Värdering
Per den 31 december 2016 har Pomegranate ett minoritetsinnehav om 15 
procent i Sarava, vilket fortfarande utgör Bolagets största innehav. Investe-
ringen i Sarava är värderad enligt den senaste transaktionen i bolaget som 
slutfördes i början av 2016 justerat för en omvärdering av Digikala som 
värderas enligt en EV/Sales-multipel modell. Per den 31 december 2016 är 
Sarava värderat till 649,4 miljoner euro eller 97,4 miljoner euro för Pome-
granates andel i bolaget.

Sarava per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 649,4

Pomegranates ägarande, % 15,0% 

Verkligt värde för Pomegranates innehav 97,4

Andelar av Pomegranates portfölj, % 73,5%

Pomegranates totala investerade  
belopp, mEUR 49,8

Sarava

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.saravapars.com/en
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GMV-tillväxt,  
april-december 2016 vs. 2015.
(lokal valuta, IRR)

Digikalas webbtrafik-ranking i Iran

+82%

#13 #7
#3
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”Fulfillment Center” och en stor fordonsflotta bestående av lastbilar och 
motorcyklar. Digikalas genomsnittliga leveranstid är fyra timmar inom 
Teheran och företaget erbjuder också garanterad leverans nästkommande 
dag i tjugo större städer i Iran, vilket är möjligt tack vare Digikalas effektiva 
logistikplattform och Irans välutvecklade och underhållna motorvägsnät.
 Digikala genomförde med framgång sina tillväxtsatsningar 2016, vilka 
innefattade ett nytt större ”Fulfillment Center”, modebutiken Digistyle och 
en ”marketplace”-strategi. 

Fulfillment center: År 2016 investerade Digikala ytterligare i logistik- 
kapaciteten, vilket innefattade ett nytt helautomatiskt ”Fulfillment Cen-
ter”, nya distributionscenter och logistikinfrastruktur totalt sett. Det nya 
distributionscentret drog nyligen i gång verksamheten och Digikala har 
nu två, till stor del automatiserade, distributionscenter i Teheran och flera 
distributionscenter runt om i landet. Den kombinerade kapaciteten för de 
två ”Fulfillment Centers” uppskattas till cirka 80 000 beställningar per dag 
då de är fullt operationella. 

Digistyle: Digikala lanserade hösten 2016 en ny nischverksamhet, Digi-
style, som är en e-handelsbutik för mode. Preliminära data är lovande och 
antalet sålda artiklar per vecka ökade mer än sju gånger under tre månader 
fram till mitten av januari 2017. För närvarande säljs 65 olika internatio-
nella och välkända lokala varumärken via Digistyle. Debenhams är ett av 
många exklusiva varumärken som säljs, tillsammans med ett stort antal 
lokala modevarumärken. 

Marketplace: Digikala genomförde också en ”marketplace”-strategi  
under hösten 2016 och plattformen har uppvisat starka resultat i fråga om 
kundernas mottagande. För närvarande har Digikala mer än 100 företag 
som leverantörer, som säljer sina produkter via företagets marknadsplatt-
form. Digikala får provision av dessa tredjepartsleverantörer. Till exempel 
bygger Alibabas affärsmodell helt på en marknadsplatsstrategi och Amazon 
har också infört det. 

Värdering
Sarava gjorde sin första investering i Digikala i oktober 2012, och en upp-
följningsinvestering om cirka 92 miljoner euro 2016. Saravas nuvarande 
innehav på 60 procent värderas till cirka 454 miljoner euro, baserat på 
Digikalas uppskattade värde på cirka 757 miljoner euro per 31 december 
2016. Återstoden, 40 procent av Digikala, ägs av grundarna. Pomegranate 
ägde indirekt cirka 9 procent av Digikala genom Sarava per den 31 decem-
ber 2016. 

Nyckeltal

Källa: Samtliga finansiella uppgifter ovan härrör från Digikalas 
interna system för rapportering och redovisning. Data om 
marknadsandel bygger på Digikalas interna bedömningar 
och uppskattningar av uppskattad daglig bruttoomsättning. 
Web-trafikräkning hämtad från Alexa.com.

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.digikala.com

Marknadsandel  
inom e-handel

Digikala per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 757

Pomegranates ägarandel genom Sarava, % 9%

Pomegranates innehav genom Sarava, mEUR 68

Saravas ägarandel, % 60%

Verkligt värde för Saravas innehav, mEUR 454

Andel av Saravas substansvärde, % 70%

1) Data om marknadsandel bygger på Digikalas interna bedömningar  
    och uppskattningar på uppskattningar av daglig bruttoomsättning.

2016

~90%

Digikala är ett e-handelsföretag och med en 
uppskattad marknadsandel på cirka 85-90 
procent är det också Irans största internet- 
företag1). Sarava, som enda investerare, gjorde 
en tilläggsinvestering i Digikala 2016 på  

cirka 92 miljoner euro och ökade ägarandelen från 51 procent till cirka 61. 
Investeringen var främst allokerad till ytterligare expansion och kapacitets- 
ökning, däribland en logistikplattform, marknadsföring och nya strategiska 
satsningar.
 Digikala, som betyder ”digitala produkter” på persiska, bildades 2007  
av bröderna Hamid och Saeed Mohammadi som en kombinerad webbplats 
för e-handel och produktrecensioner liknande Amazon. Mohammadi- 
brödernas egna behov och erfarenheter var avgörande för företagets bil-
dande. Bröderna fick först idén när de ville köpa en digitalkamera på nätet 
men inte kunde hitta en iransk webbplats med information och recensioner 
av olika modeller. Inledningsvis erbjöd företaget bara mobiltelefoner och 
produkter som digitalkameror. 
 I dag rankas Digikala som den tredje eller fjärde mest besökta webb- 
platsen i Iran enligt Alexa respektive SimilarWeb och har över 1 miljon  
unika besökare per dag, cirka 3,2 miljoner abonnenter och över 11 000  
behandlade beställningar per dag. Digikala siktar på att ge kunder kunskap 
att göra smartare köp och är särskilt känt för recensioner och produktinne-
håll på webbplatsen samt för möjligheter till prisjämförelser. 
 Digikala har åstadkommit en genomsnittlig årlig GMV-tillväxt om cirka 
98 procent sedan 2014 och har vuxit från omkring 800 anställda till över 
2 000. Digikalas nuvarande erbjudande omfattar över 60 000 produkter 
inom ett flertal produktkategorier. Digikala överväger att i framtiden even-
tuellt expandera verksamheten till grannländer i regionen. Digikala har en 
helt vertikalt integrerad och helägd logistiklösning, vilket är en betydande 
konkurrensfördel och ett inträdeshinder eftersom Irans logistiksystem är 

bristfälliga både inom offentlig och privat 
sektor. Logistik- 

verksamheten 
innefattar 

två  
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Café Bazaar är ett ledande iranskt konsument- 
inriktat internetföretag som driver den största  
marknadsplatsen för Android-appar för persisk- 
talande länder. Företaget kopplar samman 
miljontals smarttelefonanvändare, annonsörer 

och apputvecklare via dess skalbara och teknikbaserade plattformar som 
appbutiken Bazaar och annonsnätverket Adad, vilket nu ägs till 65 procent 
av PPG. Sarava äger 20 procent av Café Bazaar per den 31 December, 2016.
 Café Bazaar bildades 2010/2011 och var det första företaget som satsade 
på appdistribution i Iran. Före Café Bazaar var det problematiskt för iranier 
att ladda ned tillförlitliga program till mobilenheter och Café Bazaar har till 
stor del fyllt den luckan när det gäller Android-appar.
 I dag har företaget cirka 15 000 utvecklingspartners bestående av både 
företag och enskilda individer, av vilka cirka en fjärdedel är iranier.
 Café Bazaar har under 2016 bevarat sin marknadsandel på cirka 85  
procent trots att Google Play har gett sig in på marknaden. 
  För närvarande är spel det största enskilda segmentet i Café Bazaars 
appbutik och de står för omkring 80 procent av företagets intäkter. Före-
taget debiterar en avgift på omkring 30 procent på de spel som laddas ned 
via appbutiken. Spelföretagen marknadsför själva spelen och därför har 
inte Café Bazaar några marknadsföringskostnader avseende dessa spel. 

Utöver spel erbjuder appbutiken prenumera-
tionsinnehåll av flera olika typer. Café 

Bazaar äger också 100 procent 
av Irans största företag för 

radannonser på mobilen, 
Divar, som betyder 

”vägg” på persiska. 
Divar erbjuder en 

plattform där 
användare kan 

köpa och sälja 
produkter 
och tjäns-
ter genom 
annonser.  

Divar lanserades med fokus på användning i mobilen, och var den första 
plattformen att introducera en meddelandetjänst inuti appen för att under- 
lätta transaktioner. År 2016 började Divar generera intäkter, om än i  
begränsad skala. 
 Café Bazaars innehåll anpassas efter lokalt språk och intressen. Dess-
utom är plattformen enkel att använda och tillförlitlig, och användare kan 
enkelt göra betalningar. Företaget gör också flera genomgångar före lanse-
ring av en app, och kontrollerar bland annat säkerhet, integritetsskydd och 
kvalitet. 
 Café Bazaars huvudsakliga värdeerbjudande till apputvecklare omfattar 
tillgången till cirka 85 procent av landets lokala Android-användare, hög 
marknadspenetration vid lansering, enkel åtkomst till betalningar via lokala 
banker, särskild uppmärksamhet av persiska appar samt en hög recensions-
aktivitiet med mer än 15 000 dagliga recensioner och 6,6 miljoner recensio-
ner totalt.
 För annonsörer erbjuder Café Bazaar ett effektivt urval baserat på städer, 
lokala internetleverantörer, mobiloperatörer, enheter och geografisk plats. 
 Café Bazaar har det mest omfattande erbjudandet av lokala iranska app-
likationer. 

Café Bazaar’s uppskattning av användarstatistik 
• Installerat på 30 miljoner Android-telefoner

• 100 000 publicerade appar

• 40 procent av Irans invånare använder Café Bazaar

• Mer än 10 procent av all internettrafik i Iran 

• Fler än 24 miljoner aktiva användare per månad 

• 45 000 appar som genererar intäkter

• Café Bazaars totala besökstid en genomsnittlig dag,  
uppgår till över 500 000

Värdering 
Saravas innehav om 20 procent i Café Bazaar värderas till cirka 33,3  
miljoner euro baserat på Café Bazaars uppskattade värde på cirka 166,4 
miljoner euro per 31 december 2016. Café Bazaars grundare och företags-
ledning äger 40 procent av företaget medan ytterligare en Iransk investerare 
äger kvarvarande 40 procent av företaget. 

Källa: Samtliga uppgifter ovan härrör från Café Bazaars interna 
system för rapportering och redovisning. Data om marknads- 
andel bygger på Café Bazaars interna bedömningar och upp- 
skattningar.

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.cafebazaar.ir/en

Cafe Bazaar per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 166

Pomegranates ägarandel genom Sarava, % 3%

Pomegranates innehav genom Sarava, mEUR 5

Saravas ägarandel, % 20%

Verkligt värde för Saravas innehav, mEUR 33

Andel av Saravas substansvärde, % 5%

+24 m
månatliga aktiva användare

Nyckeltal – uppskattning

Marknadsandel inom 
Android App Store

2016

85%

Bruttointäkter,  
utvecklingen senaste 12 månader

+131%
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Pulse and Pixel Group (“PPG”) är ett 
holding företag i mediesektorn, som har  
konsoliderat flera internetreklamföretag,  
något som har varit en framgångsrik strategi 
på utvecklade marknader.

 PPG har nu över 200 medarbetare och består av över 15 ledande iranska 
digitala företag, däribland A-Network, ADRO, RASANEX, ADAD, DMC 
och antal andra ledande företag inom innehåll, teknik, mobilteknik och 
konsultverksamhet med inriktning på digitala miljöer. 
 Många stora globala konsumentvarumärken utvärderar hur de ska  
marknadsföra sina produkter i Iran och PPG står väl rustat inför ett  
samarbete med dessa företag. 
 WPP, världens ledande och största koncern inom kommunikations- 
tjänster, tecknade ett samarbetsavtal med PGG i slutet av 2016, enligt  
vilket de ska ge PGG tillgång till värdefull kunskap och kontakter inom 
marknadskommunikation. 
 A-Network startade verksamheten 2010 som annonsnätverk med  
kostnad per klick och växte på kort tid till att bli det största nätverket  
för digital reklam i Iran. År 2015 fattade A-Network det strategiska  
beslutet att utöka sina tjänster och bli den första reklambyrån med  
inriktning på digital reklam i Iran. 

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.pulseandpixel.com

Pulse and Pixel Group per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 14

Pomegranates ägarandel genom Sarava, % 11%

Pomegranates innehav genom Sarava, mEUR 2

Saravas ägarandel, % 75%

Verkligt värde för Saravas innehav, mEUR 11

Andel av Saravas substansvärde, % 2%

Avatech driver Irans största och mest fram-
gångsrika acceleratorprogram som erbjuder 
entreprenörer de verktyg som krävs för att 
lyckas. Mentorskap, entreprenörsutbildning, 

såddfinansiering, en kreativ arbetsmiljö och demodagar för investerare är 
några av de tjänster som Avatech erbjuder. 
 Avatech lanserade nyligen sitt pre-acceleratorprogram med 17 team för 
den första rundan 2017. Pre-acceleratorprogrammet kallas ”Avacamp” och 
är avsett att ta emot verksamheter innan företaget efter några månader  
väljer ut deltagare till det ordinarie programmet. I slutet av accelerations- 
perioden siktar Avatech vanligen på att äga cirka 8-15 procent av det  
deltagande företaget.
 Avatechs nätverk är Saravas huvudkanal i Iran när det gäller att  
identifiera nystartade företag i tidiga faser. När de nya företagen mognar 
kan Sarava välja att göra tilläggsinvesteringar i dem. Under de senaste två 
åren har 40 startup-företag genomgått acceleratorprogrammet Avatech.

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.avatech.ir

Avatech per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 10

Pomegranates ägarandel genom Sarava, % 5%

Pomegranates innehav genom Sarava, mEUR 0,5

Saravas ägarande, % 35%

Verkligt värde för Saravas innehav, mEUR 3

Andel av Saravas substansvärde, % 1%
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Sheypoor

Sheypoor, som betyder ”trumpet” på persiska 
(även megafon), bildades 2012 och ligger på 
andra plats i fråga om radannonser på internet 
i Iran. Sheypoor erbjuder en plattform där 
användare kan köpa och sälja sina saker 
kostnadsfritt på ett snabbt och enkelt sätt eller 

bläddra genom tusentals annonser, antingen på 
Sheypoors webbplats eller via en app i mobilen. 

På Sheypoor kan användaren köpa och sälja ett 
stort antal varor, från fastigheter och fordon till  

mobiler, bärbara datorer, möbler, antikviteter och 
kläder. 

 Sheypoor är Pomegranates näst största portföljinnehav. Pomegranate 
gjorde sin första investering på 0,5 miljoner euro 2014 och en ytterligare 
investering om 0,8 miljoner euro vid inledningen av 2015. Sedan dess har 
Pomegranate ytterligare ökat sitt innehav i företaget. 
 Som del av Sheypoors senaste finansieringsrunda i slutet av 2016 gjorde 
Pomegranate en tilläggsinvestering i företaget uppgående till totalt 7,7 
miljoner euro och ökade därmed sin ägarandel till 44,1 procent från tidigare 
26,7 procent. Sheypoors nyckeltal har visat på lovande resultat och till  
exempel mer än fördubblades antalet totala användare och sidvisningar 
under andra halvåret 2016.  
 Sheypoor har för avsikt att använda kapitaltillskottet från den senaste 
finansieringsrundan främst till marknadsföring. Företaget drog i gång två 
marknadsföringskampanjer 2016, vilka innefattade reklam på tv, digitalt 
och traditionella medier. Kampanjerna genererade upp till en fördubbling 
av antalet användare och annonser, som fortsatte att öka även efter  
kampanjerna. Dessutom har Sheypoor nyligen uppgraderat sin tekniska 
infrastruktur och bland annat gjort webbplatsen snabbare för att öka  
användarvänligheten. För närvarande är sidhastigheten för Sheypoor 
905 millisekunder, vilket är cirka 42 procent snabbare än den största  
konkurrenten Divar som har en sidhastighet på 1 559 millisekunder1).
 Sheypoor har hittills inte genererat några intäkter och har inte  
prognostiserat intäkter under de kommande tolv månaderna eller mer. 

Företaget avser att börja generera intäkter genom att sälja tjänster med 
mervärde till privata annonsköpare samt prenumerationspaket till företags-
annonsörer så snart likviditeten och Sheypoors marknadsposition tillåter 
det. 
 Sheypoors fokus på kort sikt är att öka trafiken och likviditeten på platt-
formen. 
 Sheypoor och Divar, som ägs av Café Bazaar och är det största företaget 
inom radannonser på internet i Iran, har tillsammans en marknadsandel på 
cirka 90 procent. Andra viktiga konkurrenter innefattar lokala traditionella 
aktörer, till exempel Hamshahri, en dagstidning som dominerar marknaden 
för tryckta radannonser, och Bama.ir, en nischaktör med fokus på fordon. 
 Det finns inga stora internationella konkurrenter som är fast etablerade i 
Iran.

Sheypoors uppskattning av användarstatistik:
• 600 000 aktiva annonser

• Över 20 000 nya annonser per dag

• 12 miljoner sessioner per månad på webben

• 220 miljoner sidvisningar per månad på webben

• 1,1 miljoner användare per månad i mobilappen

Värdering
Pomegranate ökade sitt innehav i Sheypoor 2016 i samband med två finan-
sieringsrundor. Den första rundan, som leddes av Pomegranate, utgjordes 
till största delen av en nyemission, men även ett mindre antal aktier köptes 
från befintliga ägare. Företagets värde uppgick till cirka 20 miljoner euro 
efter investeringen. Vid en andra finansieringsrunda i december 2016  
värderades Sheypoor till cirka 34,2 miljoner euro efter investeringen. Per  
31 december 2016 ägde Pomegranate 44,1 procent av företaget och kvar- 
varande 55,9 procent ägdes av grundarna och andra investerare.
 Pomegranate har styrelseplats i bolaget.

Nyckeltal

Källa: Samtliga uppgifter ovan härrör från Sheypoors interna 
system för rapportering och redovisning. Antalet besök i 
december 2016 som använts för att beräkna relativ trafikvolym 
har samlats in från Similarweb och Hypestat.

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.sheypoor.com 

Sheypoor per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 34,2

Pomegranates ägarandel, % 44,1%

Verkligt värde Pomegranates innehav, mEUR 15,1

Andel av Pomegranates portfölj, % 11,4%

Pomegranates totala investerade belopp, mEUR 7,7

1) Källa: Hypestat.com

Antal sidvisningar, miljoner
fjärde kvartalet 2016 mot fjärde kvartalet 2015

+158%

Totalt antal användare, miljoner
fjärde kvartalet 2016 mot fjärde kvartalet 2015

+96%
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Griffon Capital

Griffon Capital (“Griffon”) är en investment-
bank inriktad på finansiell rådgivning, kapital-
förvaltning och private equity-verksamhet i 
Iran. Griffon erbjuder investeringsmöjligheter 
till lokala och internationella institutionella  
investerare via specialkonstruerade lösningar 

och investeringsprodukter som sträcker sig 
både från traditionella till alternativa tillgångar.

 Griffon Capital bildades 2014 av Homan 
Harandian och Xanyar Kamangar och 2015 var alla 

tillstånd och licenser som krävdes inhämtade. Det övriga 
grundarteamet består av specialister med internationell 

erfarenhet från investmentbanker och som också har iranskt ursprung. 
 Det första kvartalet 2016 började Griffon marknadsföra sina produkter 
och tjänster till internationella investerare. När europeiska sanktioner och 
amerikanska sekundära sanktioner hävs kommer Griffon att kunna dra 
fördel av den ökade aktiviteten hos internationella aktörer på Irans finans-
marknader. Det finns bara ett fåtal andra specialiserade investmentbanker 
i Iran. 
 Företaget har nu attraktiva förutsättningar i corporate finance- och  
private equity-verksamheten. Corporate finance-teamet tog hem två  
internationella uppdrag 2016. Griffon lanserade också Griffon Iran  
Flagship Fund som för närvarande förvaltar tillgångar för cirka  
10 miljoner euro, ett belopp som väntas öka i framtiden. 
Fonden, som bildades i april 2016, har utvecklats 
bättre än referensindex, TEDPIX, och har gett en 
totalavkastning på 3,9 procent sedan bildandet. 
 Griffons nuvarande satsningar handlar om 
att anskaffa kapital till portföljförvaltningen 
och private equity-fonden samt till mark-
nadsföring och roadshows. 
 Griffon ger Pomegranate ytterligare 
valmöjligheter i den iranska konsu-
mentsektorn i och med att det går 
att vara medinvesterare om detta 
avtalas. 

Produktportfölj
FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

Diskretionärt förvaltade konton 
Griffon Iran (Homa) erbjuder investerare specialanpassade förvaltnings-
tjänster i form av diskretionärt förvaltade konton, där minsta kontostorlek 
är 1 miljoner euro. 

Griffon Iran Flagship Fund
Griffon erbjuder en strukturerad aktiefond med enbart långa positioner till 
inhemska och internationella investerare. Fondens förvaltning bygger på 
fundamental aktieanalys (”bottom-up”) utifrån intern research av erfarna 
specialister med betydande erfarenhet av Irans marknader. 

PRIVATE EQUITY
Griffon Capital är en pionjär på den iranska private equity-marknaden, 
och marknadsför för närvarande en private equity-fond (”PE”) med en 
målstorlek om 100 miljoner euro. Fonden ska vara inriktad på att identifiera 
attraktiva tillgångar i konsumentsektorer, till exempel färdigförpackade 
konsumentvaror samt tjänster, distribution, detaljhandel och läkemedel till 
konsumenter. 

Värdering
Pomegranate värderade Griffon Capital till 18,3 miljoner 

euro, och sitt innehav om 15,2 procent i bolaget till 
2,8 miljoner euro per den 31 december 2016. 

Värderingen bygger på en sekundärtrans- 
aktion som gjordes i bolaget under det 

första kvartalet 2016. 
 Pomegrante har också investerat  

2 miljoner euro i Griffons fond för no-
terade iranska tillgångar som en del i 
Pomegranates likviditetshantering. 
Fonden är värderat enligt fondens 
NAV per den 31 december 2016.

Nyckeltal

Källa: Samtliga uppgifter ovan härrör från Griffons interna 
system för rapportering och redovisning.

För mer information, se bolagets hemsida:  
ww.griffoncapital.com

Per 31 December 2016 Griffon Griffon Fund

Implicit värdering, mEUR 18,3 n/a

Pomegranates ägarandel, % 15,2% n/a

Verkligt värde för Pome- 
granates innehav, mEUR 2,8 2,0

Andel av Pomegranates 
portfölj, % 2,1% 1,5%

Pomegranates totala  
investerade belopp, mEUR 1,3 2,0

Griffon Flagship – Fondutveckling

% utv. sedan start (4 april 2016–31 december 2016)

Griffon Flagship Fund, EUR 3,9

TEDPIX, EUR* -6,5

TEDPIX, IRR -1,7

Iran Farabourse, EUR* 3,6

Iran Farabourse, IRR 8,9

Emerging Markets (MSCI), USD 4,4

Frontier Markets (MSCI), USD 1,5

10 MEUR

Totala tillgångar under förvaltning

* Indikativt – Motsvarande utveckling i EUR har beräknats 
genom att använda samma datum och växelkurser som för 
substansvärdet i fondens första runda.
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Carvanro

Carvanro är det första samåkningsföretaget i 
Iran. Det bildades av Rouzbeh H. Pasha, Daniel 
Stocks och Filip Premberg 2015. Företaget 
lanserade sin internetplattform i Iran i början 
av 2016 med lovande resultat – företaget har 
snabbt vuxit i andelen registrerade användare 

och noterade cirka 65 000 unika besökare 
under oktober 2016.

 Pomegranate investerade först i Carvanro 
i januari 2016 och har även åtagit sig att göra en 

uppföljningsinvestering på 768 300 euro i februari 
2017, som ska erläggas i två delar, 

vilket kommer att medföra 
att Bolaget därefter 

äger cirka 40 

procent. Den senaste finansieringrundan stängdes den 20 februari 2017. Vid 
detta tillfälle anslöt sig en lokal investerare som aktieägare i bolaget tillsam-
mans med Pomegranate. 
 Den iranska marknaden utgör en attraktiv möjlighet för en samåknings-
plattform eftersom Iran har en stark och välutvecklad teknisk infrastruktur 
och en outvecklad marknad bestående av cirka 80 miljoner invånare när det 
handlar om internettjänster och tillämpningar. Transport är en stor nisch-
marknad globalt och Carvanro har en stor fördel som första aktör inom 
samåkningssegmentet i Iran. 
 Carvanro bidrar med förtroende och ansvarsskyldighet i samåknings- 
processen för att förbättra den övergripande användarupplevelsen i hela 
värdekedjan. Företaget sammankopplar verifierade passagerare med på- 
litliga och betrodda förare i enkla steg i en transparent och säker miljö 
genom att utnyttja modern teknik. 
 Carvanros plattform är smidig och enkel att använda samt erbjuder  
enkla sök- och efterforskningsfunktioner. Företaget använder en förmed-
lingsmodell för att minska riskerna för oegentligheter och betalningsrisker.
 I framtiden har företaget som mål att bygga upp tjänsten på andra till- 
växtmarknader och växa ytterligare genom olika samarbeten. Carvanros 
systemarkitektur är uppbyggd så att det är enkelt att göra internationella 
lanseringar och lägga till nya språk. Carvanros bokningsplattform kan också 
integreras med och anpassas till ett stort antal mindre aktörer och kan 
därför fånga upp potentialen hos mindre förmedlingar. 
 Företaget började marknadsföra sig i mitten av 2016 och genomförde  
olika marknadsföringskampanjer samt en marknadsföringsturné med  
lovande resultat. Intäkterna från den pågående finansieringsrundan  
kommer främst att användas till marknadsföringssatsningar.

Värdering
Pomegranates innehav i Carvanro uppgår till cirka 0,7 miljoner euro vilket 
motsvarar cirka 25 procent av företaget per den 31 december 2016. Carvan-
ros grundare äger resten. Värderingen är baserad på en nyligen genomförd 

transaktion i bolaget som slutfördes under det första kvartalet 2017 där 
Pomegranate och en ny investerare ska investera ytterligare på en pre- 
money värdering om 2,6 miljoner euro.
 

samåkningstjänsten i Iran.

Den enda
Nyckeltal

Källa: Samtliga uppgifter ovan härrör från Carvanros  
interna system för rapportering och redovisning.

För mer information, se bolagets hemsida:  
www.carvanro.com

Carvanros per 31 december 2016

Implicit värdering, mEUR 2,6

Pomegranates ägarande, % 25,0%

Verkligt värde Pomegranates innehav, mEUR 0,7

Andel av Pomegranates portfölj, % 0,5%

Pomegranates totala investerade belopp, mEUR 0,5

Ackumulerade registreringar, 
mars 2016 - december 2016

+18,1x

+6,5x

+3,4x

25

452

2 937

10 409
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Henrik Stenlund,  
COO

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning
Bolagets styrelse bestod under året av Per Brilioth (ordförande), Anders F. 
Börjesson (ordinarie ledamot), Mohsen Enayatollah (ordinarie ledamot se-
dan 18 februari 2016), Igor O. Gorin (ordinarie ledamot sedan 21 juni 2016) 
och Nadja Borisova (ordinarie ledamot sedan 28 november 2016).  
 Styrelsen sammanträder vid behov och fattar protokollförda beslut i 
samtliga väsentliga frågor rörande Bolagets investeringar och löpande  
verksamhet. Styrelsen sammanträdde och fattade beslut vid sammanlagt  
10 tillfällen under 2016, varvid alla ledamöterna deltog. Styrelsen får ett 
årligt arvode, vilket beslöts vid en extra bolagstämma den 18 februari 2016 
samt bekräftades vid årsstämman 21 juni 2016.
 Bolagets VD, Florian Hellmich, tillsattes i oktober 2015. Bolagets ledning 
under räkenskapsåret 2016 består även av Najda Borisova, tillförordnad 
CFO, Anders F. Börjesson, tillförordnad chefsjurist och Henrik Stenlund, 
COO. År 2017, efter rapportperiodens slut, har Bolaget fått en ny CFO,  
Gustav Wetterling, som ersätter Nadja Borisova.
  Under 2016 anställdes två portföljförvaltare, Leo Kia och Rickard Ström-
gren.

Florian Hellmich,  
VD

Gustav Wetterling,  
CFO

Anders F. Börjesson,  
Tillförordnad chefsjurist

Rickard Strömgren,  
Portfolio Manager

Leo Kia,
Portfolio Manager

The Pomegranate Team
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Bolagsstämmor
Bolaget har hållit tre bolagsstämmor 2016. Vid årsstämman den 21 juni 
2016 antogs årsredovisningen för 2015, som är Bolagets andra årsredo- 
visning.
 Vid en extra bolagsstämma den 18 februari 2016 beslöts det att utfärda 
totalt 35 000 teckningsoptioner, varav 5 000 till VD Florian Hellmich och 
30 000 till två nyckelpersoner för värdefulla bidrag till Bolaget och dess 
portföljinnehav. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna  
en aktie i Pomegranate till en teckningskurs om 20 euro till och med den  
31 december 2018.
 Vid en extra bolagsstämma den 28 november 2016 beslöts det att utfärda 
totalt 112 500 teckningsoptioner, varav 25 000 till VD Florian Hellmich,  
10 000 till styrelseordföranden Per Brilioth, 5 000 vardera till övriga  
styrelseledamöter, Anders F. Börjesson, Mohsen Enayatollah och Igor O. 
Gorin samt 59 500 till de anställda i Bolaget. Ytterligare 3 000 tecknings- 
optioner tilldelades i februari 2017 den nya CFO:n Gustav Wetterling. Varje 
teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i Pomegranate 
till en teckningskurs om 24 euro till och med den 31 december 2019. 

Compliancefrågor
Samtliga Bolagets investeringsobjekt har anknytning till Iran, som är 
föremål för omfattande internationella sanktioner, främst genom FN, USA 
och EU. Den 22 februari 2016 antog Bolaget i samband med den senaste 
kapitalanskaffningen en ny omfattande sanktionspolicy (Trade Controls 
Policy) som ersätter och kompletterar Bolagets ursprungliga Sanctions 
Compliance Strategy. Den nya policyn beskriver styrelsens och de anställdas 
roll och ansvar i fråga om regelefterlevnad och innehåller bestämmelser om 
transaktionsanalys och due diligence, löpande uppföljning, efterlevnads- 
arbete i Bolagets portföljbolag, dokumentation, rapportering av och påfölj-
der vid överträdelse samt utbildning.

Styrelse

Från vänster till höger: 
Florian Hellmich, VD; Igor O. Gorin, styrelseledamot; Anders F. Börjesson, styrelseledamot;  
Nadja Borisova, styrelseledamot; Mohsen Enayatollah, styrelseledamot; Per Brilioth, styrelseordförande.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Affärsmässiga risker
Vid tiden för denna årsredovisnings upprättande, bestod Bolagets totala 
portfölj av fyra investeringar, varav en (Carvanro) befinner sig i tidig upp-
startsfas, och en (Griffon) under 2016 fått nödvändiga licenser och tillstånd 
för att bedriva sin verksamhet beviljad av berörda myndigheter i Iran. Detta 
gör sammantaget att Bolaget har en stor enskild exponering mot vart och ett 
av portföljbolagen. Vidare betyder detta att förändringar i enskilda portfölj-
bolag kan komma att få stora genomslag i Bolagets resultat. 

Finansiella risker och värdeförändringsrisker
Portföljbolagens värdeutveckling är beroende av en rad underliggande, 
externa faktorer, och kan utvecklas i både positiv och negativ riktning.  
Faktorer som i hög grad kan anses ha en avgörande påverkan på portfölj- 
bolagens värdeutveckling inkluderar, men är inte begränsade till, den opera-
tiva ledningens förmåga att utveckla och växa bolagen inom sina respektive 
affärsområden, intresset för investeringar inom de sektorer i vilka bolagen 
är verksamma, marknadens efterfrågan på portföljbolagets produkter och 
tjänster, makrofaktorer, så som den underliggande ekonomiska tillväxten 
på de geografiska marknader i vilka portföljbolagen är verksamma, samt 
valutakursförändringar. 

Värderings- och transaktionsrisk
Pomegranate värderar kontinuerligt sina portföljbolag, vilket närmare 
beskrivs i not 2. Bolaget har också utfört en känslighetsanalys avseende 
värdering av sitt enskilt största portföljbolag – Sarava, i not 2. Vid externa 
transaktioner finns således alltid en risk att Bolagets värdering av portfölj-
bolagen skiljer sig åt från det externa värde som erhålls vid transaktionen.

Valutarisk
Valutarisk avser risken att valutakursfluktuationer kommer att ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultaträkning, balansräkning  
eller kassaflöde. Exponering för valutarisk är följden av den internationella 
verksamheten samt omräkning av balansräkningar och resultaträkningar  
till euro. Bolaget exponeras främst för fluktuationer i IRR mot euro. Valuta- 
kursfluktuationer skulle därför kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, utsikter, rörelseresultat och finansiella ställning.

Kreditrisk
Bolaget exponeras för kreditrisk genom likvida medel och depåer hos ban-
ker och kreditinstitut. Bolaget övervakar kontinuerligt kreditsituationen.

Likvidrisk
Likviditetsrisk avser risken att likviditeten inte kommer att vara tillräcklig 
för att fullgöra betalningsåtaganden på grund av att Bolaget inte kan avyttra 
sina innehav snabbt eller utan betydande extra kostnader. Skulle denna risk 
realiseras kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
rörelseresultat och finansiella ställning.

Skatterisker
Pomegranates hantering av skattefrågor bygger på Bolagets tolkning av 
aktuell skattelagstiftning, skatteavtal och andra skattebestämmelser samt 
synpunkter från berörda skattemyndigheter. Om Pomegranates tolkning av 
lagar eller adminstrativ praxis är felaktig, om skattelagar eller tolkningar av 
dessa eller administrativ praxis med avseende på dessa ändras, däribland 
med retroaktiv effekt, eller om skattemyndigheterna fastställer skatte- 
justeringar som försämrar Pomegranates tidigare eller nuvarande skatte- 
positioner skulle det kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
rörelseresultat, finansiella ställning och framtida utsikter. 

Regulatoriska och legala risker
De bolag som Pomegranate investerar i, utgörs i huvudsak av relativt unga 
bolag, verksamma på marknader som ännu inte kan anses mogna. Sådana 
marknader utmärks ofta av snabba förändringar i lagstiftning och regelverk. 
Portföljbolagen är i regel aktiva i online-segmentet vilket innebär en ökad 
sårbarhet för eventuella regleringar eller andra begränsningar i användan-
det av internet och/eller andra kommunikationskanaler av betydelse för 
Pomegranates portföljbolagsverksamhet.

Politiska risker
I huvudsak är Pomegranates portföljbolag verksamma på marknader 
som ännu inte kan betraktas som mogna och där staten kan ha intressen 
i näringslivet på sätt som inte är uppenbart. Även om Bolaget inte gör 
bedömningen att de branscher i vilka bolaget har investerat riskerar att 
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tilldra sig statens omedelbara intresse, kan det inte uteslutas att så kan ske 
i framtiden.

Sanktionsrisker
Pomegranates investeringar i Iran omfattas av ekonomiska och finansiella 
sanktioner som införts av EU, Sverige och USA, vilka kan innebära att  
Pomegranate exponeras för juridiska och regulatoriska risker. Som aktie- 
bolag bildat i Sverige omfattas Pomegranate av EU:s och Sveriges lagar  
och regelverk, vilka för närvarande inte tillåter affärsförbindelser som in-
begriper vissa utpekade personer eller transaktioner som involverar vapen, 
missilteknologi, nukleär-relaterade transaktioner och aktiviteter, samt 
viss övervakningsutrustning avseende telekommunikation. Bolaget anser 
att dess investeringar i Iran inte strider mot EU:s eller Sveriges tillämpli-
ga ekonomiska sanktioner, eftersom dessa investeringar följer relevanta 
EU-restriktioner och har genomförts på grundval av inhämtade tillstånd av 
Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) när sådana tillstånd krävdes 
före år 2016. Även om Bolaget anser att det har vidtagit rimliga åtgärder 
för att bekräfta att dess investeringar inte inbegriper samröre med, eller 
att göra medel eller ekonomiska resurser tillgängliga för, personer som 
omfattas av sanktionerna samt har vidtagit lämpliga motåtgärder för att 
förhindra sådan aktivitet, finns det inneboende svårigheter med att fastslå 
och bekräfta identitet och ägandekedjor i Iran (bland andra hinder), och det 
finns en risk att sådana personer historiskt har varit, för närvarande är eller 
i framtiden kommer att vara förknippade med de företag i vilka Pomegra-
nate har ett direkt eller indirekt aktieinnehav. Även om Bolaget inte är en 
person i USA eller ägs eller står under bestämmande inflytande av en person 
i USA i den mening som framgår av amerikanska sanktionslagar, finns det 
en risk att Bolagets investeringar kan begränsas av amerikanska ekonomis-
ka sanktioner, varav vilka skulle kunna ha extraterritoriell verkan för det 
fall det finns en tillräckligt stark koppling till USA. Dessutom kan personer 
som inte är amerikanska medborgare potentiellt straffas av amerikanska 
sekundära sanktioner för att de engagerat sig i verksamhet som är förknip-
pad med vissa utsedda personer i Iran.
 Pomegranate kan inte med tillförsikt förutse synen på hur ekonomiska 
sanktioner ska efterlevas i USA, EU eller Sverige, och det finns en risk att 
berörda myndigheter har en annan åsikt avseende Bolagets status eller 
de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att sank. Dessutom kan lagar, 

regelverk eller tillståndsbestämmelser rörande ekonomiska sanktioner änd-
ras på ett sätt som kan påverka Bolagets investeringar i Iran eller kan leda 
till restriktioner, straffavgifter eller viten. Förändringar i regelverk i EU, 
Sverige eller USA kan leda till en utökning av sanktioner som är tillämp-
liga på Iran, på ett sätt som skulle kunna begränsa Bolagets förmåga att 
fortsätta med befintliga investeringar eller begränsa dess möjlighet att göra 
nya investeringar i Iran. Överträdelser av aktuella eller framtida gällande 
sanktionslagar eller -regelverk skulle kunna leda till civilrättsligt eller straff-
rättsligt ansvar för enskilda personer och enheter inom Bolaget, påförande 
av betydande viten, sanktioner mot själva Bolaget eller andra påföljder samt 
negativ publicitet eller skada på anseendet. Var och en av ovan nämnda 
faktorer kan leda till en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat.
 Bolaget antog 26 juni 2014 en strategi för efterlevnad av sanktionerna 
(Eng. Sanctions Compliance Strategy eller ”Strategin”) där styrelsen för- 
klarade sin grundläggande inställning om att Bolaget ska sträva mot att 
strikt efterlevna alla regler som är tillämpliga på Bolaget, inklusive rådande 
internationella sanktioner tillämpliga på investeringar i Iran. Den 22 febru-
ari 2016, i samband med en aktieemission, antog styrelsen en mer detal-
jerad policy gällande kontrollen av Bolagets affärer (Eng. Trade Controls 
Policy eller ”Policy”) vilket ersatte den tidigare Strategin och berör efter- 
levnaden av tillämpliga svenska, europeiska och amerikanska handels- 
kontroller och ekonomiska sanktioner. Policyn fastställer rollerna och  
skyldigheterna för styrelsen och Pomegranates anställda avseende regel- 
efterlevnad och innehåller även bestämmelser kring screening av transak-
tioner, due diligence, löpande övervakning, Pomegranates portföljbolags 
regelefterlevnad, journalföring, överträdelser, disciplinära åtgärder, rappor-
tering av överträdelser och utbildning.Styrelsen förvaltar Bolagets Policy 
och Anders F. Börjesson, styrelseledamot och tillförordnad chefsjurist, 
ansvarar för att Bolagets verksamhet sker i överrenstämmelse med gällande 
sanktioner. 

Osäkerhetsfaktorer
De mest framträdande osäkerhetsfaktorerna, vilka påverkar verksamheten, 
och samtidigt gör bedömningar av den framtida utvecklingen osäker, utgörs 
i huvudsak av hur valuta- och prisläget för onoterade innehav, samt de olika 
branscherna i vilka portföljbolagen är verksamma, faktiskt utvecklar sig.
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information
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Resultaträkning

Belopp i EUR Not 2016 2015

Rörelsens intäkter   
Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2 38 221 246 18 578 666

38 221 246 18 578 666

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -1 017 477 -107 949
Personalkostnader 4 -1 875 505 -238 455

-2 892 982 -346 403

Rörelseresultat 35 328 264 18 232 263

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter 5 8 472 900 029
Räntekostnader 5 -133 291 -58 615
Resultat efter finansiella poster -124 819 841 414

Avsättning till periodiseringsfond 183 381 -130 608

Resultat före skatt 35 386 826 18 943 069

Skatt på årets resultat 6 - -86 275
Årets resultat 35 386 826 18 856 794
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Balansräkning

Belopp i EUR Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar   
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som innehas för handel 2, 7 117 963 538 30 248 008
Summa finansiella anläggningstillgångar 117 963 538 30 248 008
Summa anläggningstillgångar 117 963 538 30 248 008

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 98 120 1 932
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 761 -
Kassa och bank 7 29 009 273 12 317 402
Summa omsättningstillgångar 29 129 154 12 319 335

SUMMA TILLGÅNGAR 147 092 692 42 567 343

Belopp i EUR Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 8
Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 154 601 1 654 601

Fritt eget kapital
Överkursfond 73 233 792 18 670 919
Aktieägartillskott 58 500 58 500
Balanserat resultat 55 170 041 19 137 295
Summa eget kapital 132 616 934 39 521 315

Obeskattade reserver - 183 381

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21 607 2 352
Aktuella skatteskulder 51 138 121 970
Övriga skulder 13 860 175 2 635 731
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 542 839 102 595
Summa kortfristiga skulder 14 475 758 2 862 648

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 147 092 692 42 567 343
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Förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i EUR Not Aktiekapital
Inbetalt, ej registrerat 

aktiekapital Överkursfond Aktieärgartillskott Balanserat resultat Totalt
Ingående balans 2015-01-01 1 091 200 9 000 9 805 800 58 500 135 501 11 100 001

Transaktioner med ägare:
Nyemission 2 175 850 -9 000 1 501 650 - - 1 668 500
Nyemission 3 387 551 - 7 363 469 - - 7 751 020
Optioner - - - - 145 000 145 000
Totala transaktioner med ägare 563 401 -9 000 8 865 119 - 145 000 9 564 520

Årets resultat - - - - 18 856 794 18 856 794

Utgående balans 2015-12-31 1 654 601 - 18 670 919 58 500 19 137 295 39 521 315

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i EUR Not Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat 

aktiekapital Överkursfond Aktieärgartillskott Balanserat resultat Totalt
Ingående balans 2016-01-01 1 654 601 - 18 670 919 58 500 19 137 295 39 521 315

Transaktioner med ägare:
Nyemission 4 8 2 500 000 - 57 500 000 - - 60 000 000
Emissionskostnader - - -2 937 127 - - -2 937 127
Optioner 9 - - - - 645 920 645 920
Totala transaktioner med ägare 2 500 000 - 54 562 873 - 645 920 57 708 793

Årets resultat - - - - 35 386 826 35 386 826

Utgående balans 2016-12-31 4 154 601 - 73 233 792 58 500 55 170 041 132 616 934
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Kassaflödesanalys

Belopp i EUR Not
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 35 199 953 19 107 312
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Orealiserade valutakursvinster 128 227 -338 839
Teckningsoptioner 645 920 145 000
Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde -38 221 246 -18 578 666
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 247 146 334 807

Investeringsverksamheten

Erhållen ränta - 24 980
Erlagd ränta -14 -7
Förändring av rörelsefordringar 567 474 87 292
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 2 -38 558 124 -7 505 182
Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 990 664 -7 392 917

Kassaflöde använt i verksamheten -40 237 810 -7 058 113

Finansieringsverksamheten

Nyemission, inklusive avgifter 8 57 062 873 9 419 520
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 062 873 9 419 520

Årets kassaflöde 16 825 062 2 361 410

Likvida medel vid årets början 12 317 402 9 675 762
Kursdifferens i likvida medel -133 191 280 230
Likvida medel vid årets slut 29 009 273 12 317 402
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Not 1 – Redovisningsprinciper
Grund för redovisning
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med K3 kräver använd-
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.  
Vidare krävs att styrelsen gör vissa bedömningar vid tillämpningen  
av bolagets redovisningsprinciper. 

Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december. 

Funktionell valuta
Den funktionella valutan är euro (EUR). Alla belopp presenteras i  
EUR om inget annat anges.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan, 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Fordringar 
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan, 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutadifferenser 
som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.  

Finansiella tillgångar
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
finansiella tillgångar som innehas för handel, lånefordringar och 
kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången förvärvades. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella tillgångar som innehas för handel
Denna kategori har tre underkategorier. Finansiella tillgångar som:
–  förvärvades eller uppkom med syfte att säljas eller återköpas på 

kort sikt,
–  vid det första redovisningstillfället ingick i en portfölj med finan-

siella instrument som förvaltades tillsammans och för vilka det 
fanns ett nyligen uppvisat mönster av kortfristiga realiseringar  
av vinst, eller

–  är derivatinstrument och som inte har identifierats som ett  
säkringsinstrument och ingår i en säkringsredovisning.

Bolaget klassificerar alla sina finansiella tillgångar i underkategorin  
finansiella tillgångar som förvärvades eller uppkom med syfte att 
säljas eller återköpas på kort sikt. Tillgångar i denna kategori klassifi-
ceras som omsättningstillgångar om de förväntas bli reglerade inom 
tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar.

Finansiella tillgångar är innehav i noterade och onoterade bolag. 
Finansiella tillgångar som innehas för handel redovisas efter anskaff-
ningstidpunkten till verkligt värde. Därefter redovisas de löpande till 
verkligt värde. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt 
värde redovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträk-
ningens post ”Resultat från finansiella tillgångar som innehas för 

Not 2 – Finansiella tillgångar som 
innehas för handel och uppskatt-
ningar av verkligt värde
Uppskattningar av verkligt värde
Tabellen nedan visar värdepapper som tas upp till verkligt värde,  
kategoriserat per värderingsmetod. De olika nivåerna definieras 
enligt följande:

Nivå 1:
Ojusterade, noterade priser på aktiva marknader för identiska  
tillgångar eller skulder.

Nivå 2:
Andra observerbara data, för tillgången eller skulden, än noterade 
priser inkluderade i nivå 1. Antingen direkt (dvs. som noterade priser) 
eller indirekt (dvs. härledda från noterade priser).

Nivå 3:
Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara 
marknadsdata (dvs. ej observerbar data).

handel”. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella 
tillgångar som innehas för handel redovisas i resultaträkningen som 
utdelningsintäkter när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Det verkliga värdet för börsnoterade värdepapper baseras på deras 
aktuella köpkurser. Om marknaden för värdepappret i fråga inte är 
aktiv (och i fråga om onoterade värdepapper) fastställer företaget 
det verkliga värdet genom att tillämpa värderingstekniker, t.ex. med 
hänvisning till nyligen gjorda marknadstransaktioner på armlängds 
avstånd, eller till verkligt värde för liknande instrument genom analys 
av diskonterande kassaflöden och optionsvärderingsmodeller där 
marknadsinformation används i så stor utsträckning som möjligt, 
medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning 
som möjligt. 

Bolaget tillämpar även de internationella riktlinjer och rekommen-
dationer för Riskkapital- och Privatkapitalbolag, vilka framgår i 
”IPEV guidelines” (International Private Equity and Venture Capital 
Guidelines).

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företa-
get lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland 
annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar 
efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget har avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig 
legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgif-
ter. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Aktierelaterade ersättningar (teckningsoptioner)
Bolaget har ställt ut teckningsoptionsprogram till anställda och  
styrelsen, se Not 9 Teckningsoptioner.

Programmet möjliggör för de personerna att förärva aktier i Bolaget.
Verkligt värde på teckningsoptioner redovisas som en personalkost-
nad och kostnadsförs på tilldelningsdagen med en motsvarande ök-
ning i eget kapital. Verkligt värde fastställs vid utställandetidpunkten 
med Black & Scholes värderingsmodell.

Erhållna intäkter, netto efter direkt hänförliga transaktionskostnader, 
krediteras aktiekapitalet till nominellt värde och överkursfond när 
teckningsoptionerna utnyttjas.

Kassa och bank
Kassa och bank avser banktillgodohavanden.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som 
direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, 
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
Vid återköp av egna aktier redovisas transaktionen, efter annullering 
av aktierna, som en reduktion av aktiekapitalet med det nominella 
värdet av de återköpta aktierna och som en reduktion av övrigt till- 
skjutet kapital eller balanserad vinst med köpeskillingens överskjutan-
de belopp netto efter transaktionskostnader. 

Aktuell och uppskjuten skatt
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där bolaget är verksamt och genererar skattepliktiga intäkter. 
Styrelsen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i själv- 
deklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar  
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmeto-
den, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skat-
temässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i redovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid 
inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovi-
sat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskul-
den regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Bolaget har för närvarande inga temporära skillnader och redovisar 
ingen uppskjuten inkomstskatt.
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Not 2 – forts.

Företagets tillgångar värderade till  
verkligt värde per 31 december 2016: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Sarava - - 97 414 031 97 414 031
Sheypoor - 15 105 074 - 15 105 074
Griffon Capital - 2 772 647 - 2 772 647
Griffon Iran Flagship Fund - 2 021 786 - 2 021 786
Carvanro - 650 000 - 650 000
Summa finansiella tillgångar som innehas för handel - 20 549 507 97 414 031 117 963 538

Följande tabell visar förändringar  
i Bolagets tillgångar i nivå 3: Nivå 3
Ingående värde 1 januari 2016 4 162 107
Förflyttningar från nivå 3 -4 162 107
Förflyttningar till nivå 3 49 771 813
Förändring verkligt värde och övrigt 47 642 218
Utgående värde 31 december 2016 97 414 031

Företagets tillgångar värderade till  
verkligt värde per 31 december 2015 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Sarava - 23 300 580 - 23 300 580
Sheypoor - - 4 162 107 4 162 107
Griffon Capital - 2 785 321 - 2 785 321
Summa finansiella tillgångar som innehas för handel - 26 085 901 4 162 107 30 248 008

För att fastställa verkligt värde på finansiella instrument som inte 
handlas på en aktiv marknad, används olika värderingstekniker. 
Härvidlag används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinfor-
mation då denna finns tillgänglig, medan företagsspecifik information 
används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga 
data som krävs för att fastställa det verkliga värdet av ett instrument 
är observerbara, redovisas instrumentet under nivå 2. I de fall ett eller 
flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinforma-
tion, redovisas instrument under nivå 3.

Verkligt värde på finansiella investeringar som inte handlas på en 
aktiv marknad fastställs genom priset på nyligen gjorda, marknads-
mässiga transaktioner, eller med hjälp av olika värderingstekniker 
beroende på företagets karaktäristika samt beskaffenheten hos och 
riskerna förknippade med investeringen. Dessa värderingstekniker in-
kluderar värdering av diskonterade kassaflöden (DCF), värdering uti-
från avyttringsmultipel (även kallad LBO-värdering), tillgångsbaserad 
värdering samt värdering utifrån framtidsinriktade multiplar baserade 
på jämförbara noterade företag. Vanligtvis används transaktionsbase-
rade värderingar under en period om 12 månader, förutsatt att ingen 
betydande anledning för omvärdering uppstått. Efter 12 månader 
används vanligen någon av ovan beskrivna modeller för att värdera 
onoterade innehav. 

Validiteten av värderingar som är baserade på tidigare transaktioner, 
kan oundvikligen urholkas med tiden, eftersom priset då investe-
ringen gjordes speglar de förhållanden som rådde på transaktions-
dagen. Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om förändringar 
eller händelser efter den relevanta transaktionen skulle innebära en 
förändring av investeringens verkliga värde, och i sådant fall anpassas 
värderingen därefter. De transaktionsbaserade värderingarna av ono-
terade innehav bedöms kontinuerligt mot bolagsspecifika uppgifter 
och externa faktorer som skulle kunna påverka innehavens verkliga 
värde.

Bolaget har per den 31 december 2016 fem investeringar, av vilka en 
klassificeras som tillhörande nivå 3 och fyra investeringar tillhörande 
nivå 2. Ett innehav, Sarava, klassificeras som nivå 3 då värderingen 
bygger på värdering av den senaste transaktionen i bolaget, vilket 
var en justering till följd av omvärdering baserad på EV/Sales multipel 
värdering av dess väsentliga innehav i Digikala. Bolaget värderar 
de sammanlagda innehaven till totalt 117 963 538 euro per den 31 
december 2016. 

Sarava
Pomegranates totala investering i Sarava per den 31 december 2016 
uppgick till 49,8 miljoner euro, motsvarande 15 procent av aktierna. 

Under första kvartalet 2016 genomförde Sarava en finansieringsrun-
da, i vilken de tog in ytterligare totalt 169 miljoner euro i nytt kapital. 
Sarava värderades i denna transaktion till totalt 426,6 miljoner euro. 
Per den 31 december är Sarava värderat enligt den senaste transak-
tionen i bolaget justerat för en uppvärdering av Digikala, bolagets 
mest betydande tillgång. Pomegranate bedömer den transaktionsba-
serade värderingen (som förhandlades mellan flera olika oberoende 
investerare) justerat för en uppvärdering av Digikala som det bästa 
verkligt värde-estimatet av bolaget per den 31 december 2016. Den 
15 procentiga ägarandelen i Sarava värderas till 97,4 miljoner EUR per 
den 31 december 2016 vilket motsvarar 73,3 procent av Pomegrana-
tes substansvärde. Bolagets innehav i Sarava klassificeras som nivå 3.

Sheypoor
Under 2016 investerade Pomegranate ytterligare 6,4 miljoner euro 
i Sheypoor i samband med två nyemissioner i bolaget. Per den 31 
december 2016 är Pomegranate den största minoritetsägaren i 
Sheypoor med 44,1% av aktierna i bolaget. Per den 31 december 2016 
värderar Pomegranate sin andel i Sheypoor 15,1 miljoner euro eller 
34,2 miljoner euro för hela bolaget. Värderingen är baserad på den 
senaste transaktionen i Sheypoor som slutfördes i december 2016. 
Bolaget tog in 5,8 miljoner euro på en pre-money värdering om 28,5 
miljoner euro. Pomegranate deltog i transaktionen och investerade 
3,8 miljoner euro medan andra existerande investerare investerade de 
återstående 2 miljoner euro. Per den 31 december 2016 bedöms vär-
deringen från december-transaktionen vara det bästa värkligt värde 
estimatet för Sheypoor. Innehavet i Sheypoor klassificeras som nivå 2. 

Griffon Capital
Pomegranate investerade 1,3 miljoner euro i Griffon under 2015. Per 
den 31 december 2016 äger Pomegranate 15,2 procent av aktiekapi-
talet. Under det första kvartalet 2016 förvärvade en ny investerare 5 
procent av bolaget vid en värdering om 18,3 miljoner euro. Per den 
31 december 2016 värderas Bolagets innehav i Griffon Capital enligt 
denna transaktion vilket motsvara till 2,8 miljoner euro för Pomegra-
nates andel, och bedöms vara det bästa estimatet för verkligt värde. 
Per den 31 december 2016 representerar Griffon Capital 2,1 procent 
av bolagets substansvärde. Innehavet i Griffon Capital klassificeras 
som nivå 2. 

Griffon Iran Flagship Fund
Pomegranate investerade 2 miljoner euro i Griffons fond för noterade 
iranska tillgångar under 2016 som del av Pomegranates likviditets-
hantering. Per den 31 december 2016 är fondinvesteringen värderat 
enligt fondens NAV per årsskiftet. Innehavet i Griffon Flagship Fund 
klassificeras som nivå 2.

Känslighet i modellbaserad Sarava värdering per 31 december 2016
-20% -10% 10% 20%

Värdering av Pomegranates investering i Sarava, TEUR 77 931 87 673 97 414 107 155 116 897



POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING 2016

28

Not 2 – forts.

Långfristiga finansiella tillgångar som innehas för handel 2016 2015 
Vid årets början 30 248 008 2 020 999
Anskaffningar 49 494 283 9 592 330
Omklassificeringar - -
Avyttringar - -
Förändring i verkligt värde under året 38 221 247 18 634 679
Vid årets slut 117 963 538 30 248 008

Värdepapper/företagsnamn
Verkligt värde EUR 

2016-12-31
Ägarandel % av 

utestående aktier
Verkligt värde EUR 

2015-12-31
Ägarandel % av 

utestående aktier
Sarava 97 414 031 15,0% 23 300 580 9,6%
Sheypoor 15 105 074 44,1% 4 162 107 26,7%
Griffon Capital 2 772 647 15,2% 2 785 321 15,2%
Griffon Iran Flagship Fund 2 021 786 N/A - -
Carvanro 650 000 25,0% - -
Summa långfristiga finansiella  
tillgångar som innehas för handel 117 963 538 30 248 008

Förändring av finansiella tillgångar till  
verkligt värde via resultaträkningen

Ingående balans 
2016-01-01

Investeringar/
(avyttringar), netto EUR

Förändring i 
verkligt värde

Utgående balans 
2016-12-31

Andel av 
portföljen, %

Sarava 23 300 580 40 690 245 33 423 205 97 414 031 73,3%
Sheypoor 4 162 107 6 358 161 4 584 806 15 105 074 11,4%
Griffon Capital 2 785 321 -12 674 - 2 772 647 2,1%
Griffon Iran Flagship Fund - 2 000 000 21 786 2 021 786 1,5%
Carvanro - 458 551 191 449 650 000 0,5%
Summa 30 248 008 49 494 283 38 221 247 117 963 538

Not 3 – Övriga externa kostnader

2016-01-01 - 
2016-12-31

2015-01-01 - 
2015-12-31

Övriga externa kostnader 1 017 477 107 949

Övriga externa kostnader avser lönekostnader, administrativa kostna-
der såsom redovisningstjänster, juridiska, rese-, notarie och bankkost-
nader, samt övriga kostnader. Övriga externa kostnader inkluderar 
även upplupen ersättning till revisorerna.

Carvanro
I januari 2016 förvärvade Pomegranate 25% av aktierna i den nystar-
tade Iranska samåkningstjänsten Carvanro. Investeringen uppgick till
458,551 euro. Per december 2016 är Bolagets investering i Carvanro 
värderat enligt en transaktion i bolaget som gjordes på värderingen 
2,6 miljoner euro. Pomegranate och en ny investerare investerade 
ytterligare 945 100 euro i bolaget. Transaktion slutfördes den 20 
februari 2017. Innehavet i Carvanro klassificeras som nivå 2.

HDI
Under december 2016 tecknade Pomegranate ett villkorat bindande 
avtal om att investera upp till högst 30 miljoner euro, som kommer 
att betalas ut under 4 år, i ett nytt projekt inom detaljhandel. Vid 
fullföljande av hela åtagandet kommer Pomegranate slutligen att äga 
21,2 procent av den nya investeringen. Villkoren inte var uppfyllda per 
31 december 2016, därför har detta inte redovisats i räkenskaperna.
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Not 4 – Anställda och personalkostnader

2016 2015

Medelantalet  
anställda

Antal 
anställda

varav 
kvinnor, %

Antal 
anställda

varav 
kvinnor, %

Sverige 1 - - -
Storbritannien 1 - 1 -

2 - 1 -

Könsfördelning,  
ledande befatt-
ningshavare

2016 2015

Antal vid 
bokslut

varav 
kvinnor, %

Antal vid 
bokslut

varav 
kvinnor, %

Styrelseledamöter 5 20% 3 -
Verkställande 
direktör och övriga 
ledande befatt-
ningshavare 4 - 1 -

9 20% 4 -

Kostnader för ersättningar till anställda 2016 2015 
Löner och ersättningar m.m. 96 474 -
Sociala avgifter 181 163 22 780
Pensionskostnader 14 439 -
Övriga personalkostnader 936 422 72 500

1 228 497 95 280

Ledande befattningshavare 2016 2015 
Löner VD 330 994 43 770
Bonus och liknande ersättningar 236 815 83 360
Sociala kostnader 79 199 16 045
Totala kostnader 647 008 143 175

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Bolagets VD, Florian Hellmich, tillträdde sin tjänst den 20 oktober 2015. VD har en 
avtalad årlig ersättning om motsvarande 158 000 GBP jämte marknadsmässiga  
pensionsavsättningar. Ersättningen ökar enligt avtalet till 316 000 GBP per år i  
samband med att Bolagets marknadsvärde överstiger 50 miljoner USD, vilket in- 
träffade i samband med kapitalanskaffningen om 60 miljoner euro i mars 2016.  
Vidare har VD blivit tilldelad 30 000 teckningsoptioner i Bolaget den 10 december 
2015 och den 18 februari 2016 samt ytterligare 25 000 teckningsoptioner den 28  
november 2016, med ett lösenpris om 20 euro respektive 24 euro per nytecknad 
aktie. Enligt avtal har VD rätt till en ytterligare tilldelning om 10 000 tecknings- 
optioner vid det tillfälle bolaget börsnoteras. VD och bolaget har en ömsesidig  
uppsägningstid om 6 månader enligt avtal. 

Styrelsearvoden
Bolaget beslutade vid extra bolagstämma den 18 februari 2016 om årligt styrelse- 
arvode till styrelseledamöterna med 10 000 euro till ordföranden och 5 000 euro till 
vardera övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsearvoden ska betalas 
pro rata från tidpunkten för den extra bolagsstämman t o m årsstämman 2017. 
Styrelseledamoten Anders F. Börjesson tillhandahåller, på armlängds avstånd och 
genom ett helägt bolag, tjänster i egenskap av tillförordnad chefsjurist för Bolaget, 
och arvodet för perioden oktober – december 2016 uppgår till 10 002 euro exklusive 
moms.
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Upplysningar avseende ersättningar till ledande befattningshavare

2016 
Grundlön/ 

styrelsearvode Rörlig lön Pensionskostnad
Övriga  

ersättningar*) Totalt
Styrelseordförande 11 413 - - 41 600 53 013
Styrelseledamöter 13 304 - - 62 400 75 704
VD Florian Hellmich 330 994 105 615 - 131 200 567 809
Övriga ledande befattningshavare 57 375 60 933 8 781 - 127 089

413 086 166 548 8 781 235 200 823 615

2015
Grundlön/ 

styrelsearvode Rörlig lön Pensionskostnad
Övriga  

ersättningar*) Totalt
Styrelseordförande - - - 36 250 36 250
Styrelseledamöter - - - - -
VD Florian Hellmich 43 770 - - 83 360 127 130
Övriga ledande befattningshavare - - - 29 000 29 000

43 770 - - 148 610 192 380

Not 4 – forts.

*) Övriga ersättningar består av teckningsoptioner till verkligt värde.

*) Övriga ersättningar består av teckningsoptioner till verkligt värde och kostnader för en sjukhusförsäkrings för Vd:n.
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Not 5 – Finansnetto Not 7 – Finansiella instrument per kategori

Not 8 – Eget kapitalNot 6 – Skatt på årets resultat

Finansiella intäkter 2016 2015 
Ränteintäkter 8 472 24 980
Valutakursförändringar - 875 049
Redovisat värde 8 472 900 029

Tillgångar i balansräkningen, 2016-12-31
Lånefordringar och  

kundfordringar
Tillgångar som  

innehas för handel Totalt
Finansiella tillgångar som innehas för handel - 117 963 538 117 963 538
Kassa och bank 29 009 273 - 29 009 273
Totalt 29 009 273 117 963 538 146 972 811

Datum Händelse Tillfört kapital Kumulativt Varav aktiekapital Kumulativt
Ingående balans 20 384 020 1 654 601

2016-03-24 Nyteckning 60 000 000 80 384 020 2 500 000 4 154 601

Assets in the balance sheet 2015-12-31
Lånefordringar och 

kundfordringar
Tillgångar som  

innehas för handel Totalt
Finansiella tillgångar som innehas för handel - 30 242 008 30 242 008
Kassa och bank 12 317 402 - 12 317 402
Totalt 12 317 402 30 242 008 42 559 410

Skatt på årets resultat 2016 2015 
Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad - 86 275
Redovisad skatt - 86 275

Avstämning av effektiv skattesats 2016 2015 
Redovisat resultat före skatt 35 386 826 18 943 069
Skatt på redovisat resultat enligt gällande 
skattesats (22 %) 7 785 102 4 167 475
Skatteeffekt av:
Värdering verkligt värde -8 408 674 -4 087 307
Övriga, ej avdragsgilla kostnader 3 888 37 206
Schablonintäkt periodiseringsfond 190 715
Omräkningsdifferenser - -31 814
Skattemässigt underskott 619 495 -
Redovisad skatt - 86 275

Effektiv skattesats - 0,5%

Finansiella kostnader 2016 2015 
Ränteintäkter -14 -58 615
Valutakursförluster -133 276 -
Redovisat värde -133 291 -58 615

Majoriteten av valutakursförluster (vinster) avser orealiserade valutakursförluster 
(vinster) på Bolagets bankkonton.

Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster:

Under det första kvartalet 2016 genomförde bolaget en riktad nyemission varvid Bolaget 
tillfördes ytterligare 60 miljoner euro. Emissionskostnaderna i samband med kapital- 
anskaffningen uppgick till 2,94 miljoner euro.
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Not 9 – Teckningsoptioner

Not 10 – Transaktioner med närstående

Not 11 – Händelser efter balansdagen

Bolaget beslutade vid två extra bolagsstämmor den 18 februari 2016 
och den 28 november 2016 om emission av högst 35 000 respektive 
112 500 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan 
komma att höjas med högst 35 000 euro respektive 112 500 euro. 
Samtliga teckningsoptioner tilldelades Bolagets VD samt styrelse- 
ledamöter jämte ytterligare nyckelpersoner, förutom 3 000 teck-
ningsoptioner som tilldelades bolagets nya CFO i februari 2017.

Teckningsoptionerna som tilldelades i februari skall medföra rätt till 
nyteckning av aktier i Bolaget enligt följande villkor:
• Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
• Utnyttjande av teckningsoptionerna skall ske genom teckning av 

aktier jämte betalning senast den 31 december 2018. Styrelsen har 
dock rätt att förlänga teckningstiden.

• Teckningskursen är 20 euro per aktie, och varje teckningsoption 
ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Det verkliga värdet avseende teckningsoptionerna har med hjälp av 
Black&Scholes optionsvärderingsmodell fastställts till 5,44 euro per 
teckningsoption.

Teckningsoptionerna som tilldelades i november skall medföra rätt till 
nyteckning av aktier i Bolaget enligt följande villkor:
• Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
• Utnyttjande av teckningsoptionerna skall ske genom teckning av 

aktier jämte betalning senast den 31 december 2019. Styrelsen har 
dock rätt att förlänga teckningstiden.

• Teckningskursen är 24 euro per aktie, och varje teckningsoption 
ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Det verkliga värdet avseende teckningsoptionerna har med hjälp av 
Black&Scholes optionsvärderingsmodell fastställts till 4,16 euro per 
teckningsoption.

För anställda bosatta i Sverige, styrelsen beslutade att de anställda 
erbjuds erhålla teckningsoptioner genom att välja ett av följande 
alternativ:
a) Ingen premie skall erläggas för teckningsoptionerna och teck-
ningsoptionerna får endast utnyttjas om optionsinnehavaren vid 
tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i bolaget; eller
b) Teckningsoptionerna skall erbjudas den anställde till ett för-
värvspris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid 
tidpunkten för erbjudandet. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara 
och utgör därmed värdepapper. Detta innebär bland annat att teck-
ningsoptioner som utges enligt denna punkten (b) inte är kopplade 
till anställningen och förfaller inte om optionsinnehavaren lämnar sin 
anställning i bolaget, som har konsekvenser på skattehanteringen av 
teckningsoptionerna.

I syfte att stimulera deltagande i programmet enligt alternativ (b) 
ovan lämnar Bolaget en subvention i form av en bonusbetalning som 
efter skatt motsvarar teckningsoptionspremien. Hälften av bonusen 
utbetalas i samband med förvärvet av teckningsoptionerna och 
resterande del i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna 
eller, om de inte utnyttjas, vid förfall. Den senare bonusutbetalningen 
förutsätter att optionsinnehavaren alltjämt är anställd i bolaget vid 

Styrelseledamoten Anders F. Börjesson tillhandahåller, på armlängds 
avstånd och genom ett av honom helägt bolag, tjänster i egenskap av 
tillförordnad General Counsel för Bolaget. Se not 4 Anställda och  
personalkostnader.

I februari 2017 fullföljde Bolaget styrelsebeslutet, som togs i oktober 
2016, om att delta i en serie-A finansieringsrunda i Carvanro. Pome-
granate förband sig att investera ytterligare 768 300 euro, uppdelat i 
två delar. Den första delen motsvarar 50 procent av den totala inves-
teringen och betalades direkt. Den andra delen kommer att betalas 
i juli 2017, om bolaget uppnår överenskomna nyckeltal. En ny lokal 
investerare deltog också i finansieringsrundan. Vid fullföljande av den 
totala investeringen kommer Pomegranate att äga 40,01 procent av 
Carvanro.

I februari 2017 anställdes en ny CFO, Gustav Wetterling. CFO har 
tilldelats 3 000 teckningsoptioner i Bolaget i februari 2017.

tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande eller förfallodag 
– detta för att efterlikna den intjänandefunktion som anställnings-
villkoret enligt alternativ (a) utgör. För anställda i Sverige som väljer 
alternativ (b) innebär deltagande i teckningsoptions programmet 
sålunda ett risktagande.

Alla sex anställda i Sverige som erhållit erbjudande enligt ovan  
antog erbjudandet att köpa sina teckningsoptioner (totalt 59 500 
teckningsoptioner) från Bolaget till verkligt värde per tecknings- 
option enligt förslag (b) ovan.

Förändringar i antalet utestående teckningsoptioner och deras vägda 
genomsnittliga lösenpris framgår av nedanstående tabell.

         2016

Förändringar i antalet  
utestående teckningsoptioner

Genomsnittligt 
lösenpris per 

teckningsoption
Antal 

optioner
Ingående balans 20,00 50 000
Tilldelade, februari 2016 20,00 35 000
Tilldelade, november 2016 24,00 109 500
Förverkade -
Inlösta -
Förfallna -
Utgående balans 22,25 194 500

Stockholm den 8 mars 2017

Per Brilioth Anders F. Börjesson Nadja Borisova
Ordförande   

Mohsen Enayatollah Florian Hellmich Igor O. Gorin
  Verkställande direktör  
   
   
   

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 mars 2017

PriceWaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Pomegranate Investment AB (publ),  
org.nr 556967-7247

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pomegranate  
Investment AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår  
på sidorna 21-32 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Pomegranate Investment AB (publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings- 
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Pomegranate Investment AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida  
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel- 
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberät-
telsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en  
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning  
för Pomegranate Investment AB (publ) för år 2016 samt av förslaget  
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för- 
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter  
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av för-
valtningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsin-
spektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_
ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 8 mars 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till Pomegranate Investment AB (publ) 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes- 
etiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bola-
gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Årsstämma 2017
Årsstämman för aktieägarna i Pomegranate Investment AB (publ) hålls 
klockan 15:00 måndagen den 15 maj 2017 hos Advokatfirman Vinge KB, 
Smålandsgatan 20, Stockholm.

Deltagande
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare vara registrerade i 
aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB senast den 9 maj 2017 och 
meddela bolaget om de avser att delta i årsstämman senast den 9 maj 2017.

Anmälan
Anmälan om deltagande kan göras enligt nedan:

Via post 
Pomegranate Investment AB
Hovslagargatan 5, 3 tr
111 48 Stockholm

Via e-post 
agm@pomegranateinvestment.com

Via telefon 
+46 (0)8 545 015 50

Anmälan ska innehålla namn, personuppgifter (organisationsnummer), 
adress och telefon dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier innehas av en förvaltare måste tillfälligt omregistrera 
aktierna så att de står registrerade som ägare, för att de ska ha rätt att delta i 
årsstämman och utnyttja sin rösträtt. Denna registrering måste vara genom-
förd hos Euroclear senast den 9 maj 2017. Det innebär att aktieägaren måste 
begära omregistrering före detta datum.

Information och kontaktuppgifter

Finansiell information
Delårsrapport jan – mar 2017  15 maj 2017
Delårsrapport jan – jun 2017  21 augusti 2017
Delårsrapport jan – sep 2017  27 november 2017

Investor relations
Gustav Wetterling, CFO
+46 (0)8 545 01550
ir@pomegranateinvestment.com

Adress
Pomegranate Investment AB (publ)
Hovslagargatan 5, 3 tr
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Sverige
Tel. +46 (0)8 545 015 50
info@pomegranateinvestment.com 
www.pomegranateinvestment.com
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Granatäpple (eng: pomegranate), vars botaniska namn är Punica granatum, är en frukt som 
växer på lövträd i familjen fackelblomsväxter. Träden blir mellan fem och åtta meter höga. 

Granatäpplets fröhyllen eller juice används i bakning, matlagning, juiceblandningar och 
som garnering. Granatäpplet har sitt ursprung där dagens Iran ligger, och har odlats 
sedan urminnes tider i hela Medelhavsområdet och norra Indien.

Efter ett av de första besöken till Iran sammanfattade investeringsteamet sina  
intryck av resan på flygplatsen. De vänliga människorna, möjligheterna, kulturen 
och maten. Granatäpplet i olika former hade varit allestädes närvarande under  
hela besöket, därav namnet – Pomegranate Investment. 


