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Verkställande direktörens ord

Bästa aktieägare! 
Det här är en milstolpe för mig då det är första gången 
jag vänder mig till er genom ett VD-ord i Pomegranates 
årsredovisning. Det är också det första VD-ordet sedan 
bolaget grundades år 2014, och markerar avslutningen på 
ett intensivt år av arbete och leverans i enlighet med vår 
affärsplan. Och det är med ödmjukhet jag ser tillbaka på 
vår gemensamma resa.

Då jag själv har varit aktieägare i Pomegranate alltse-
dan bolaget grundades, och har lärt känna många av er 
personligen, har jag uppfattat behovet av klarare kommu-
nikation kring vad Pomegranate är och vad vi gör. 

Vi är entreprenörer, en stor del av våra investerare är 
själva entreprenörer, och vi vill investera i entreprenö-
rer. Tillsammans med våra iranska partners kommer vi 
att fortsätta stödja lokala entreprenörer i deras arbete att 
utveckla och bygga sina företag, skapa nya och fler arbets-
tillfällen, och på så vis bidra till den starka tillväxten i den 
iranska ekonomin. Vi fokuserar primärt på de nya snabb-
växande segmenten inom ekonomin. 

Möjligheterna som erbjuds av den stora återuppståen-
de och växande iranska ekonomin, med fler än 80 mil-
joner invånare, av vilka många bor i städer och är hög-
utbildade, förblir enorma. Men det kommer att ta tid att 
förvalta och utveckla möjligheterna till sin fulla potential. 

2015 har varit omvälvande för Iran men också i många 
avseenden för Pomegranate. Sedan jag tillträdde som VD 
för Bolaget i oktober, fullt motiverad och utan avbrott 
mellan arbeten, har det bokstavligen inte varit en enda 
lugn stund. Bland nyckelhändelser under året vill jag sär-
skilt framhålla; 

 Det historiska undertecknandet av JCPOA i juli 2015, 
vilket banade väg för Implementation Day i januari 
2016 

 Avslutande av vår andra kapitalanskaffningsrunda 
under 2015 

 Rekrytering till bolagsledningen 
 Utveckling av bolagets organisation 
 Överenskommelse om tilläggsinvestering i Sarava
 Överenskommelse om investering i Carvanro
 Identifiering av nya investeringsmöjligheter  
 Förberedelse inför den nya kapitalanskaffningsrundan 
om 50–60 miljoner euro.

Sarava, vår enskilt största investering som vi är myck-
et entusiastiska över, ger oss bred exponering mot Irans 
internet/high-techekonomi. Denna del av den iranska 
ekonomin är värderad till en bråkdel av motsvarande sek-
torer i exempelvis Indien, Ryssland, Sydkorea och Kina. I 
förhållande till BNP värderas techsektorn i Indien till 0,3 
%, i Kina till 2,2 %, medan den iranska techsektorn endast 
värderas till ca 0,04 % av BNP.

Sheypoor har genomgått en omorganisation och även 
inlett en fullständig uppdatering av den tekniska plattfor-
men, där mycket fokus har lagts på den mobila lösningen. 
Vi förväntar oss att detta sammantaget med en ändrad 
och effektiviserad mediestrategi kommer att ge tydliga 
resultat inom en snar framtid. 

Griffon Capital fortsätter att leverera enligt plan. Vi är 
övertygade om att de snabbt kommer att etablera sig som 
en viktig aktör i kölvattnet av de europeiska sanktions-
lättnaderna, vilka varit det största hindret för bolagets 
egen kapitalanskaffning. Griffon fortsätter att imponera 
med sin förmåga att vara en central aktör i de stora kapi-
talanskaffningsrundor och M & A-transaktioner som sker 
i landet. 

Carvanro håller på att etablera sig som den första nät-
baserade samåkningstjänsten i Iran, och bygger på en 
affärsmodell som visat sig fungera mycket bra på ett flertal 
andra marknader. Carvanro drivs av ett erfaret och starkt 
iranskt entreprenörsteam.

Pomegranate, med sin sammantagna entreprenörsbak-
grund, är en aktiv ägare, och strävar alltid efter att för-
medla know-how. Vi arbetar nära de företag vi investerar i 
för att hjälpa dem att ta sig an de utmaningar som uppstår 
i en snabbväxande marknad. 

Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen och teamet på 
Pomegranate för deras stora insatser under året, och för 
att de har sett till att vi ligger i framkant både inför 2016 
och kommande år. 

Till alla aktieägare vill jag rikta mitt varma tack för Ert 
stora stöd. Vår ambition är fortsatt att skapa värde genom 
att fokusera på att öka substansvärdet per aktie, samt att 
driva vår verksamhet med en hög grad av transparens och 
tydlig kommunikation. 

Teheran i maj 2016 
Florian Hellmich
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Investeringsportföljen
Per den 31 december 2015

’000 000 euro

Bolag Verkligt värde Andel av substansvärdet

Sarava 23,3 59%
Sheypoor 4,2 11%
Griffon Capital 2,8 7%
Totalt portföljbolag 30,2  
   
Kassa och bank 12,3 31%
Totala tillgångar 42,6  
   
Övriga nettoskulder -3,0  
Totalt substansvärde 39,5 100%

Sarava 59 %

Kassa och  
bank 31 %

Sheypoor 11 %

Griffon Capital 7 %
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Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Pomegranate Investment AB (publ), organisationsnum-
mer 556967-7247 (”Pomegranate” eller ”Bolaget” är ett 
investmentbolag med den huvudsakliga affärsidén att 
investera direkt eller indirekt i fast och lös egendom samt 
att förvalta densamma. Bolaget har en uttalad ambition 
att investera i den snabbväxande konsumentrelatera-
de internetsektorn med en geografisk inriktning mot 
Mellanöstern i allmänhet, och Iran i synnerhet. Denna 
årsredovisning omfattar räkenskapsåret 2015, motsva-
rande perioden 2015-01-01–2015-12-31.

Viktiga händelser under året
Kapitalanskaffning och investeringar
I januari 2015 slutfördes den kapitalanskaffning som 
beslutats vid styrelsemöte den 31 juli 2014 genom nyemis-
sion av ytterligare 175 850 aktier. Inom ramen för kapital-
anskaffningen tillfördes Bolaget totalt ca 12,5 miljoner 
euro genom nyemission av totalt 1 253 050 aktier till teck-
ningskursen 10 euro per aktie.

Under hösten 2015 genomförde Bolaget ytterligare en 
kapitalanskaffning enligt styrelsebeslut av den 7 juli 2015, 
varvid Bolaget tillfördes ytterligare 7,75 miljoner euro 
genom nyemission av totalt 387 551 aktier till tecknings-
kursen 20 euro per aktie. Aktierna tecknades till ca 65 % 
(5 miljoner euro) av befintliga ägare och till resterande del 
av nya aktieägare.

Sarava
Bolaget har under året kontinuerligt investerat och däri-
genom ökat sitt innehav i Venture Capital-bolaget Sarava 
i enlighet med det ursprungliga investeringsavtalet 
som ingicks år 2014. Per den 31 december 2015 uppgick 
Bolagets totala investerade kapital i Sarava till 9,08 miljo-
ner euro, motsvarande 9,6 % av aktiekapitalet.

Den 24 december 2015 bekräftade Pomegranate sitt 
deltagande i en ny finansieringsrunda i Sarava varigenom 
bolaget tillförs totalt totalt 169 miljoner euro i nytt kapi-
tal. Pomegranates andel i emissionen är 41 miljoner euro, 
varmed Pomegranates ägarandel i bolaget kommer att öka 
till 15 procent. Sarava värderas i och med transaktionen 
till 243 miljoner euro, vilket är högre än vid den tidigare 
finansieringsrundan, och resulterade i en uppvärdering av 
det befintliga innehavet om motsvarande 14,2 MEUR per 
den 31 december 2015. Pomegranates andel om 41 miljo-
ner euro i den nya transaktionen kommer att utbetalas till 
Sarava under 2016 genom totalt fyra delbetalningar.

Sheypoor
Under januari 2015 erhöll Pomegranate ISPs tillstånd 
att betala resterande 800 tusen euro för aktier i online- 
radannonsbolaget Sheypoor, enligt det förvärvsavtal som 
ingicks i november 2014. Bolaget äger efter transaktionen 
motsvarande 26,6 % av bolaget med hänsyn tagen till full 
utspädningseffekt.

Griffon Capital
Investmentbanken Griffon Capital har under året fort-
satt sina aktiviteter relaterade till kapitalanskaffning och 
marknadsföring av sina tjänster. Inga betalningar har 
under året gjorts till Griffon Capital. Den andra och sista 
delbetalningen om ca 0,5 miljoner euro, motsvarande 
40 % av den totala investeringen om ca 1,3 miljoner euro, 
genomfördes i maj 2016. 

Teckningsoptioner
Vid extra bolagsstämma den 10 december 2015 beslutades 
om emission av högst 50 000 teckningsoptioner, till följd 
varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 
50 000 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteck-
ning av aktier i bolaget genom kontant betalning, senast 
den 31 december 2018. 

Resultat
Resultatet efter skatt uppgick till 18,9 miljoner euro inklu-
sive valutakursvinster om 0,87 miljoner euro.

Likviditet
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 12,3 
miljoner euro.

Eget Kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till 
39,5 miljoner euro, motsvarande 24 euro per aktie. Antal 
aktier uppgick på balansdagen till 1 654 601.

Styrelse och ledning
Bolagets styrelse består sedan tidigare av Per Brilioth (ord-
förande), Anders F. Börjesson (ordinarie ledamot) samt 
Jesper Schönbeck (suppleant). Under oktober 2015 tillsat-
tes en extern verkställande direktör, Florian Hellmich.

Bolagsstyrning 
Styrelse och ledning
Bolaget styrelse bestod under året av Per Brilioth (ordfö-
rande) och Anders F. Börjesson (ordinarie ledamot), med 
Jesper Schönbeck (suppleant).
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Styrelsen sammanträder vid behov och fattar pro-
tokollförda beslut i samtliga väsentliga frågor rörande 
Bolagets investeringar och löpande verksamhet. Styrelsen 
sammanträdde och fattade beslut vid sammanlagt 10 till-
fällen under 2015, varvid båda ledamöterna deltog. 
Styrelsen uppbar inget arvode under 2015, men tilldela-
des teckningsoptioner vid extrastämma den 10 december 
2015 (se nedan).

Vid styrelsesammanträde den 29 september beslöts 
anställa en extern verkställande direktör, Florian 
Hellmich, i samband med att Bolaget rustar sig för en 
noteringsprocess som avses inledas under 2016.

Bolagsstämmor
Bolaget har hållit två bolagsstämmor 2015.

Vid årsstämman den 30 juni 2015 antogs Bolagets för-
sta årsredovisning för år 2014.

Vid extra bolagsstämma den 10 december 2015 beslöts 
utfärda totalt 50 000 teckningsoptioner, varav 25 000 till 
VD Florian Hellmich, 12 500 till styrelseordförande Per 
Brilioth, 5  000 till styrelseledamot Anders F. Börjesson 
samt sammanlagt 7  500 till två ytterligare medarbetare 
som deltagit i Bolagets verksamhet utan avlöning. Varje 
teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en 
aktie i Pomegranate till en teckningskurs om 20 euro 
t.o.m. den 31 december 2018.

Compliancefrågor
Samtliga Bolagets investeringsobjekt har anknytning 
till Iran, som är föremål för omfattande internationella 
sanktioner, främst genom FN, USA och EU. Styrelsen 
antog den 26 juni 2014 en sanktionsefterlevnadsstrategi 
(Sanctions Compliance Strategy) som har styrt Bolagets 
samtliga investeringar sedan start. Styrelsen följer upp 
efterlevnaden av strategin årligen, senast den 30 juni 2015 
(Sanctions Compliance Review).

I enlighet med Sanctions Compliance Strategy har 
bolaget vidtagit åtgärder för att förvissa sig om att alla 
investeringar sker i enlighet med gällande sanktions-
regelverk. Detta innefattar bl.a. att verifiera att ägare och 
nyckelpersoner i målbolagen inte förekommer i sanktions-
listor samt att söka tillstånd hos berörda myndigheter i 
samband med pengaöverföringar. Under 2015 har Bolaget 
sökt och erhållit tillstånd från Inspektionen för strategis-
ka produkter (ISP) för överföring av köpeskillingen för 
Bolagets investeringar i Sheypoor respektive Sarava. 

Efter balansdagen, den 22 februari 2016, antog Bolaget 
i samband med den senaste kapitalanskaffningen en ny 
omfattande sanktionspolicy (Trade Controls Policy) som 

ersätter och kompletterar den ursprungliga Sanctions 
Compliance Strategy. Den nya policyn beskriver sty-
relsens och de anställdas roll och ansvar i fråga om 
regelefter levnad och innehåller bestämmelser om trans-
aktionsanalys och due diligence, löpande uppföljning, 
efterlevnadsarbete i Bolagets portföljbolag, dokumenta-
tion, rapportering av och påföljder vid överträdelse samt 
utbildning.

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 uppstartsfas, och en 
(Griffon) under året fått nödvändiga licenser och tillstånd 
för att bedriva sin verksamhet beviljad av berörda myn-
digheter i Iran. Detta gör sammantaget att Bolaget har 
en stor enskild exponering mot vart och ett av portfölj-
bolagen. Vidare betyder detta att förändringar i enskilda 
portföljbolag 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 portföljbolagens 
värdeutveckling inkluderar, men är inte begränsade till, 
den operativa ledningens förmåga att utveckla och växa 
bolagen inom sina respektive affärsområden, intres-
set för investeringar inom de sektorer i vilka bolagen är 
verksamma, marknadens efterfrågan på portföljbola-
gets 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. Vid externa transaktioner 
finns således alltid en risk att Bolagets värdering av port-
följbolagen skiljer sig åt från det externa värde som erhålls 
vid transaktionen

Valutarisk
En betydande del av Pomegranates investeringar och 
leverantörsbetalningar görs i utländsk valuta, vilket per 
se innebär en valutarisk. Denna risk påverkar bolagets 
balans- och resultaträkning.
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Kreditrisk
Bolaget exponeras för kreditrisk genom likvida medel och 
depåer hos banker och kreditinstitut. Bolaget övervakar 
kontinuerligt kreditsituationen.

Likvidrisk
Likvidrisk innebär risken att en enhet får problem med 
att betala sina finansiella skulder. Pomegranates likvida-
tionsrisk är mycket begränsad, då en betydande del av 
Bolagets tillgångar utgörs av likvida medel.

Regulatoriska och legala risker
De bolag som Pomegranate investerar i, utgörs i huvud-
sak 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 onlinesegmentet vil-
ket innebär en ökad sårbarhet för eventuella reglering-
ar eller andra begränsningar i användandet 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 till-
dra sig statens omedelbara intresse, kan det inte uteslutas 
att så kan ske i framtiden. 

Sanktionsrisker
Portföljbolagens verksamhetsområden innefattar länder 
som är föremål för internationella ekonomiska sanktio-
ner. Bolagets geografiska huvudfokus är Mellanöstern i 
allmänhet, och Iran i synnerhet. FN, EU, USA samt andra 
jurisdiktioner utövar ett flertal olika sanktioner mot län-
der där Bolaget är verksamt genom sina portföljbolag. 
Dessa sanktioner inkluderar omfattande embargon, mot 
en rad olika länder och regioner, så väl som mer rikta-
de sanktioner mot specifika personer och organisatio-
ner, vilka framgår av OFACs SDN (Specially Designated 
Nationals)-lista över sanktionerade personer. Iran i syn-
nerhet, har sedan många år varit föremål för internatio-
nella sanktioner, främst från USA, men även från FN, EU 
och andra länder. I januari 2016 meddelade IAEA att Iran 
uppfyllt sina kärnvapenåtaganden i relation till JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan of Action), vilket medförde 

att FN, USA och EU sanktioner relaterade till Irans kärn-
vapenprogram i hög utsträckning lyftes. Sammantaget var 
sanktionslättnaderna mycket omfattande för icke-ame-
rikanska medborgare och organisationer, så kallade 
US-persons, då även dessa tidigare omfattades av sank-
tionerna. Förändringarna för US-persons var marginella, 
vilket utgör en risk som Bolaget har att hantera i relation 
till aktieägare och investeringar. Trots att EU numera 
medger de flesta typer av affärer med Iran, och att det 
inte längre finns någon formell skyldighet att informera 
EU om betalningar till och från Iran, så går risken för 
så kallade ”snap-back provisions” inte att utesluta, vilket 
betyder att nu lyfta sanktioner kan komma att återinföras 
om Iran inte fortsatt sköter sina åtaganden enligt JCPOA. 
Möjligheten att då föra över pengar till och från iranska 
portföljbolag kan bli mycket begränsad.

Osäkerhetsfaktorer
De mest framträdande osäkerhetsfaktorerna, vilka påver-
kar 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, fak-
tiskt utvecklar sig.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Vid extra bolagsstämma den 18 februari 2016 beslutades 
om emission av högst 35 000 teckningsoptioner, till följd 
varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 
35 000 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteck-
ning av aktier i bolaget genom betalning, senast den 31 
december 2018. Vid samma extrastämma valdes Mohsen 
Enayatollah in som ny styrelseledamot, varvid Jesper 
Schönbeck frånträdde som styrelsesuppleant.

Vid extra bolagsstämma den 23 februari 2016 besluta-
de Bolaget om en tredje kapitalanskaffning i form av ett 
private placement, varigenom Bolaget tillfördes 60 miljo-
ner euro före emissionskostnader genom nyemission av 
totalt 2 500 000 aktier till teckningskursen euro 24  per 
aktie. Vid samma stämma antogs en ny bolagsordning 
varigenom Bolaget ändrades från privat till publikt 
samt vissa inskränkande bestämmelser avseende val av 
styrelseledamöter togs bort. Samtidigt antog styrelsen 
en ny Trade Controls Policy som ersätter den tidigare 
sanktionsefterlevnadsstrategin.
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Förslag (och motivering) till vinstdisposition
Till årstämmans förfrågande står följande vinstmedel 
(belopp i euro):
Balanserat resultat 135 501
Årets resultat  18 856 794
Optioner    145 000
Överkursfond  18 670 919
   37 866 714

Styrelsen föreslår att årets resultat om 18 856 794 euro 
balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning

Belopp i EUR Not
2015-01-01– 

2015-12-31
2014-04-07– 

2014-12-31

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 2 18 578 666 –

Rörelsekostnader 4, 5 -346 403 -77 768

Övriga rörelsekostnader – -6 084

Valutakursvinster 6 875 049 307 811

Ränteintäkter 24 980 21

Räntekostnader -58 615 -12

Avsättning till periodiseringsfond -130 608 -52 773

Resultat före skatt 18 943 069 171 195

Skatt 8 -86 275 -35 694

Årets resultat 18 856 794 135 501



10

Balansräkning

Belopp i EUR Not 2015-12-31
 

2014-12-31

Finansiella tillgångar som innehas för handel 2, 3 30 248 008 2 020 999

Övriga omsättningstillgångar 1 932 –

Kassa och bank 3 12 317 402 9 675 762

Totala tillgångar 42 567 343 11 696 761

Eget kapital 9 39 521 315 11 100 001

Obeskattade reserver 183 381 52 773

Kortfristiga skulder 2 862 648 543 987

Totalt eget kapital och skulder 42 567 343 11 696 761
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Förändringar i eget kapital

2014-04-07–2014-12-31

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i EUR Not Aktie kapital

Inbetalt, ej 
registrerat 

aktiekapital
Överkurs-

fond
Aktieägar-

tillskott
Balanserat 

resultat Totalt

Ingående balans 
2014-04-07 – – – – – –

Transaktioner 
med ägare:

Bolagsbildning 6 500 – – – – 6 500

Nyemission 1 7 500 – 30 000 – – 37 500

Nyemission 2 1 077 200 9 000 9 775 800 – – 10 862 000

Erhållet aktieägartillskott – – – 58 500 – 58 500

Årets resultat – – – – 135 501 135 501

Utgående balans 
2014-12-31 1 091 200 9 000 9 805 800 58 500 135 501 11 100 001

2015-01-01–2015-12-31

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i EUR Not Aktie kapital

Inbetalt, ej 
registrerat 

aktiekapital
Överkurs-

fond
Aktieägar-

tillskott
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 9 175 850 -9 000 1 501 650 – – 1 668 500

Nyemission 3 9 387 551 – 7 363 469 – – 7 751 020

Optioner 7 – – – – 145 000 145 000

Årets resultat – – – – 18 856 794 18 856 794

Utgående balans 
2015-12-31 1 654 601 0 18 670 919 58 500 19 137 295 39 521 315
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Kassaflödesanalys

Belopp i EUR Not
2015-01-01– 

2015-12-31
2014-04-07– 

2014-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 19 107 312 223 959

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Orealiserade valutakursvinster -338 839 -307 811

Teckningsoptioner 7 145 000 –

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde -18 578 666 –

334 807 -83 852

Investeringsverksamheten

Erhållen ränta 24 980 21

Erlagd ränta -7 -12

Förändring av rörelseskulder 87 292 15 726

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 2 -7 505 182 -1 528 432

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 392 917 -1 512 697

Kassaflöde använt i verksamheten -7 058 113 -1 596 549

Finansieringsverksamheten

Nyemission 9 9 419 520 10 906 000

Erhållna aktieägartillskott – 58 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 419 520 10 964 500

Årets kassaflöde 2 361 410 9 367 951

Likvida medel vid periodens början 9 675 762 0

Kursdifferens i likvida medel 280 230 307 811

Likvida medel vid årets slut 12 317 402 9 675 762
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Noter till redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer

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 användning av en del viktiga uppskattningar för redovis-
ningsändamål. Vidare krävs att styrelsen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper. 

Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december. Det första räkenskapsåret omfattar perioden 7 april 2014 
till 31 december 2014.

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 transaktions-
dagen. 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, låne-
fordringar 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 finansiella 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 klassificeras 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 redo-
visas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Därefter redovisas de löpande till verkligt värde. Vinster och för-
luster till följd av förändringar i verkligt värde redovisas i den period då de uppstår och ingår i resultaträkningens post 
”Resultat från finansiella tillgångar som innehas för 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 värde-
pappret 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 rekommendationer för Riskkapital- och Privatkapitalbolag, 
vilka framgår i ”IPEV guidelines” (International Private Equity and Venture Capital Guidelines).

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 tillskjutet kapital eller balanserad vinst med köpeskillingens över-
skjutande belopp netto efter transaktionskostnader.
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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 självdeklarationer 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 balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i redovisningen. Den uppskjut-
na 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 redovisat 
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 skatteskulden 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.

Not 2, Finansiella tillgångar som innehas för handel och uppskattningar 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)

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 31 december 2015:

2015-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Sheypoor – – 4 162 107 4 162 107
Griffon Capital – 2 785 321 – 2 785 321
Sarava – 23 300 580 – 23 300 580
Summa finansiella tillgångar som innehas för handel – 26 085 901 4 162 107 30 248 008

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 31 december 2014:

2014-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Sheypoor – 518 000 – 518 000
Griffon Capital – 1 213 762 – 1 213 762
Sarava – 289 237 – 289 237
Summa finansiella tillgångar som innehas för handel – 2 020 999 – 2 020 999

Följande tabell visar förändringar i Bolagets tillgångar i nivå 3:

Nivå 3

Ingående värde 1 januari 2015 –
Förflyttningar till nivå 3 1 318 000 
Förändring verkligt värde och övrigt 2 844 107
Utgående värde 31 december 2015 4 162 107

För att fastställa verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad, används olika värde-
ringstekniker. Härvidlag används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig, 
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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 marknadsinformation, redovisas instrument under nivå 3. 

Verkligt värde på finansiella investeringar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs genom priset på nyligen 
gjorda, marknadsmässiga transaktioner, eller med hjälp av olika värderingstekniker beroende på företagets karaktäristi-
ka samt beskaffenheten hos och riskerna förknippade med investeringen. Dessa värderingstekniker inkluderar värdering 
av diskonterade kassaflöden (DCF), värdering utifrån avyttringsmultipel (även kallad LBO-värdering), tillgångsbase-
rad värdering samt värdering utifrån framtidsinriktade multiplar baserade på jämförbara noterade företag. Vanligtvis 
används transaktionsbaserade 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 investeringen gjordes speglar de förhållanden som rådde på transaktionsdagen. Vid varje rapporttillfälle görs 
en bedömning om förändringar eller händelser efter den relevanta transaktionen skulle innebära en förändring av inves-
teringens verkliga värde, och i sådant fall anpassas värderingen därefter. De transaktionsbaserade värderingarna av 
onoterade innehav bedöms kontinuerligt mot bolagsspecifika uppgifter och externa faktorer som skulle kunna påverka 
innehavens verkliga värde.

Bolaget har per den 31 december 2015 tre investeringar, av vilka två klassificeras som tillhörande nivå två. Detta då 
värdet baseras på det senast betalda priset per aktie i respektive bolag. Ett innehav, Sheypoor, klassificeras som nivå 3 
då värderingen bygger på en värderingsmodell baserad på intäktsmultiplar för liknande noterade bolag. Bolaget värde-
rar de sammanlagda innehaven till totalt 30 248 008 euro per den 31 december 2015.

Griffon Capital
Pomegranates investerade kapital i Griffon, uppgick vid årsskiftet till totalt 1,3 miljoner euro, motsvarande en ägarandel 
om 15,2 % av aktiekapitalet. Under andra halvan av 2015, förhandlade Griffon Capital, och kom överens med en ny inves-
terare om en försäljning av 5 % av de utestående aktierna. Griffon Capital värderades vid tidpunkten för transaktionen 
till 18,3 MEUR. Transaktionen slutfördes i sin helhet under första kvartalet, 2016. Då investeringen gjordes i närtid relativt 
årsslutet 2015, bedöms värderingen i den senaste transaktionen utgöra ett bra verkligt värde-estimat för innehavet. Per 
den 31 december 2015 värderas Bolagets innehav i Griffon Capital till 2,8 miljoner euro, och motsvarar vid tidpunkten 
7 % av Bolagets substansvärde. Innehavet i Griffon Capital klassificeras som nivå 2.

Sheypoor
Under januari 2015 betalade Pomegranete resterande 0,8 miljoner euro för aktier i Sheypoor, enligt det huvudförvärvs-
avtal som skrevs under 2014. Pomegranate har investerat totalt 1,3 miljoner euro i Sheypoor och äger efter transaktionen 
totalt 26,6 % av bolaget med hänsyn tagen till full utspädningseffekt. Bolagets investering i Sheypoor värderas per den 
31 december 2015 till 4,2 miljoner euro, och motsvarar 11 % av Bolagets substansvärde. Då Sheypoor inte har genom-
fört några transaktioner under året, har Pomegranate använt multipelvärderingsmetoden, baserat på en referensgrupp 
av noterade bolag inom motsvarande industrier. Då bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas har den genomsnittliga 
intäktsmultipeln i referensgruppen använts som bas för värderingen. Multipelvärderingen bedöms utgöra ett bra verk-
ligt värde-estimat för innehavet Sheypoor, och klassificeras som nivå 3.

Känslighet i modellbaserad Sheypoor-värdering

 –20% –10%  +10% +20%
Värdering av Pomegranates investering i Sheypoor, TEUR 3 330 3 746 4 162 4 578 4 994
Intäktsmultipel använd i värderingsmodellen 6,3x 7,1x 7,9x 8,7x 9,5x

Sarava
Pomegranates totala investering i Sarava per den 31 december 2015 uppgick till 9,08 miljoner euro, motsvarande 9,6 % 
av aktierna. Under december 2015 genomförde Sarava en finansieringsrunda, i vilken de tog in ytterligare totalt 169 mil-
joner euro i nytt kapital. Sarava värderades i denna transaktion till totalt 243 miljoner euro, vilket motsvarar en högre vär-
deringen än vid den senaste finansieringsrundan. Då finansieringsrundan genomfördes under december 2015, bedöms 
värderingen i denna transaktion som ett bra verkligt värde-estimat för Pomegranates innehav i Sarava. Därvidlag bidrog 
den nya värderingen till att Bolagets ägarandel om 9,6 % i Sarava värderas 14,2 miljoner euro högre än vid förra bokslu-
tet. Innehavet i Sarava värderades, per den 31 december 2015, till totalt 23,3 miljoner euro, och utgör 59 % av bolagets 
substansvärde. Bolagets innehav i Sarava klassificeras som nivå 2.
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Långfristiga finansiella tillgångar som innehas för handel

2015 2014

Vid årets början 2 020 999 –
Anskaffningar 9 592 330 2 020 999
Omklassificeringar – –
Avyttringar – –
Förändring i verkligt värde under året 18 634 679 –
Vid årets slut 30 248 008 2 020 999

Värdepapper/företagsnamn Verkligt värde 
(EUR)  

2015-12-31

Ägarandel,  
% av utestående 

aktier

Verkligt värde 
(EUR)  

2014-12-31

Ägarandel,  
% av utestående 

aktier

Bolaget
Sheypoor 4 162 107 26,7% 518 000 12,7%
Griffon Capital 2 785 321 15,2% 1 213 762 15,2%
Sarava 23 300 580 9,6% 289 237 0,36%
Summa långfristiga finansiella tillgångar 
som innehas för handel 30 248 008  2 020 999  

Förändring av finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen

Företag Ingående  
balans

Investeringar/
(avyttringar),  

netto, EUR

Förändring 
i verkligt  

värde

Utgående  
balans 

Andel av  
portföljen,  

%

Sarava 289 237 8 792 330 14 219 013 23 300 580 59%
Sheypoor 518 000 800 000 2 844 107 4 162 107 11%
Griffon Capital 1 213 762 – 1 571 559 2 785 321 7%

2 020 999 9 592 330 18 634 679 30 248 008  

Not 3, Finansiella instrument per kategori
Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster:

2015-12-31

Tillgångar i balansräkningen, 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

2014-12-31

Tillgångar i balansräkningen, 2014-12-31 Lånefordringar  
och  

kundfordringar

Tillgångar  
som innehas  

för handel

Totalt

Finansiella tillgångar som innehas för handel – 2 020 999 2 020 999
Kassa och bank 9 675 762 – 9 675 762
Totalt 9 675 762 2 020 999 11 696 761
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Not 4 Rörelsekostnader

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-04-07– 
2014-12-31

Rörelsekostnader 346 403 77 768

Rörelsekostnader avser lönekostnader, administrativa kostnader såsom redovisningstjänster, juridiska, rese-, notarie- 
och bankkostnader, samt övriga kostnader. Rörelsekostnader inkluderar även upplupen ersättning till revisorerna.

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Bolaget VD, Florian Hellmich, tillträdde sin tjänst den 20 oktober 2015. VD har en avtalad årlig ersättning om motsva-
rande 158 000 GBP jämte marknadsmässiga pensionsavsättningar. Ersättningen ökar till 316 000 GBP per år i samband 
med att Bolagets marknadsvärde överstiger 50 miljoner USD. Vidare har VD blivit tilldelad 25 000 teckningsoptioner i 
Bolaget under 2015, och ytterligare 5 000 teckningsoptioner under 2016, med ett lösenpris om 20 euro per nytecknad 
aktie. Enligt avtal har VD rätt till en ytterligare tilldelning om 10 000 teckningsoptioner vid det tillfälle bolaget börsnote-
ras. VD och bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader enligt avtal. Inga ersättningar till styrelseledamöter 
eller ordförande har betalats ut under året. Bolaget har per bokslutsdagen en anställd.

Löner och andra ersättningar 2015 2014

Löner, VD 43 770 –
Sociala kostnader 38 825 –
Totala kostnader 82 595 –

Not 6 Valutakursvinster

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-04-07– 
2014-12-31

Valutakursvinster 875 079 307 811

Majoriteten av valutakursvinster avser orealiserade valutakursvinster på Bolagets bankkonton.

Not 7 Teckningsoptioner
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 10 december 2015 om emission av högst 50 000 teckningsoptioner, till 
följd varav bolagets aktiekapital kan komma att höjas med högst 50 000 euro. Bolagets VD samt styrelseledamöter 
jämte ytterligare nyckelpersoner tilldelades samtliga teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna 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 skall vara 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 2,90 euro per teckningsoption.
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Förändringar i antalet utestående teckningsoptioner och deras vägda genomsnittliga lösenpris framgår i nedan tabell.

2015
Förändringar i antalet 
utestående teckningsoptioner

Genomsnittligt lösenpris 
per teckningsoption

Antal  
optioner

Ingående balans –
Tilldelade 20 50 000
Förverkade –
Inlösta –
Förfallna –
Utgående balans 50 000

Not 8 Skatt på årets resultat 

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-04-07– 
2014-12-31

Aktuell skatt 86 275 35 694
Summa redovisad skatt 86 275 35 694
Genomsnittlig effektiv skattesats 0,5% 20,8%
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt 18 943 069 171 495
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %) 4 167 475 37 663
Skatteeffekt av:
Värdering verkligt värde -4 087 307 –
Övriga, ej avdragsgilla kostnader 37 206 –
Schablonintäkt periodiseringsfond 715 –
Omräkningsdifferenser -31 814 -1 969
Redovisad skatt 86 276 35 694
Effektiv skattesats 0,5% 20,8%

Not 9 Eget kapital
Inom ramen för den nyemission som beslutades i juli 2014 tillfördes bolaget genom två tilldelningar under januari 2015 
ytterligare 1 758 500 euro.

Bolaget beslutade den 7 juli 2015 om ytterligare en nyemission, varigenom bolaget genom två tilldelningar i oktober 
resp november 2015 tillfördes sammanlagt ytterligare 7 751 020 euro.

Efter emissionerna uppgick bolagets registrerade aktiekapital per den 31 december 2015 till 1 654 601 euro.

2014-04-17–2015-12-31

Datum Händelse Tillfört kapital Kumulativt Varav  
aktiekapital

Kumulativt

Ingående balans 10 874 500 1 091 200
2015-01-15 Nyteckning 1 690 000 12 564 500 169 000 1 260 200
2015-01-29 Nyteckning 68 500 12 633 000 6 850  1 267 050
2015-10-28 Nyteckning 7 245 020 19 878 020 362 251 1 629 301
2015-11-25 Nyteckning 506 000 20 384 020 25 300 1 654 601
2015-12-10* Teckningsoptioner – – – –

* Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 14 december 2015. Se detaljer i not 7 Teckningsoptioner.

Not 10 Transaktioner med närstående
Se not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader.
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Not 11 Händelser efter balansdagen
Under det första kvartalet 2016 har bolaget genomfört en riktad nyemission varvid Bolaget har tillförts ytterligare 
60 miljoner euro. Emissionskostnaderna i samband med kapitalanskaffningen uppskattas till ca 3 miljoner euro.

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

Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 18 februari 2016 om emission av högst 30 000 teckningsoptioner, till 
följd varav bolagets aktiekapital kan komma att höjas med högst 30 000 euro. Bolagets VD samt ytterligare nyckelper-
soner tilldelades samtliga teckningsoptioner.

2016
Förändringar i antalet 
utestående teckningsoptioner

Genomsnittligt lösenpris 
per teckningsoption

Antal  
optioner

Ingående balans 50 000
Tilldelade 20 30 000
Förverkade –
Inlösta –
Förfallna –
Utgående balans 80 000

Sarava
Under december 2015 signerade Bolaget en avsiktsförklaring med Sarava om att delta med 41 miljoner euro i den finan-
sieringsrunda om totalt 169 miljoner euro som beslutades i januari 2016. Pomegranates ägarandel kommer därmed att 
öka från 9,6 till 15 procent. Under januari 2016 gjorde Bolaget sin första delbetalning om 7 miljoner euro, och under april 
2016 gjordes den andra delbetalningen om 6,5 miljoner euro. Resterande belopp om 27,5 miljoner euro förfaller till betal-
ning under 2016. Transaktionen värderar Sarava som helhet till 243 miljoner euro före transaktionen.

Carvanro
Under januari 2016 förvärvade Pomegranate motsvarande 25 procent av aktierna i det nystartade iranska online-base-
rade samåkningsbolaget Carvanro. Den totala investeringen uppgick till 458 551 euro.

Sheypoor
Under första kvartalet 2016 lånade Pomegranate 200 000 euro till Sheypoor. Lånet har 10 procent årlig ränta och löper 
till den 30 juni 2016.

Griffon Capital
I maj 2016 genomfördes den andra och sista delbetalningen av Bolagets investering i Griffon Capital till ett belopp om 
ca 0,5 miljoner euro, motsvarande 40 procent av den totala investeringen om ca 1,3 miljoner euro.

Stockholm den 30 maj 2016

 Per Brilioth                    Anders F. Börjesson                    Mohsen Enayatollah                    Florian Hellmich
             Ordförande                                                                                            Verkställande direktör  

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 maj 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TILL ÅRSSTämmaN I PomEGRaNaTE INVESTmENT aB (PUBL), oRG.NR 556967-7247

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pomegra-
nate Investment AB (publ) för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö-
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentli-
ga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentli-
ga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Pomegrana-
te Investment AB:s (publ) finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övri-
ga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Pomegranate Investment AB 
(publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 30 maj 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor






