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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. Pomegranates mål är att uppnå ömsesidig 
tillväxt för alla sina intressenter och bolaget har ett långsiktigt 
perspektiv på sina investeringar.
 Läs mer om våra framgångsfaktorer på sidan 7.

Affärsidé

Vision

Strategier

Substansvärde per aktie Totalt substansvärde

Substansvärde per aktie Totalt substansvärde

Vårt tillvägagångssätt
Pomegranate Investment har använt sin unika kompetens inom utveckling på tillväxt-
marknader 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 är fokuserade på 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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Rapportperioden i korthet
1 januari, 2017 – 30 april, 2018

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Carvanro 
följdinves-
tering

Rekrytering  
av CFO

30 MEUR
kapitalanskaffning 
i Pomegranate

Vid bolagsstämman i 
maj 2017 beslutades att 
ändra räkenskapsår till
1 maj – 30 april

Formell noteringsansökan 
till NGM Equity

Följdinvestering
i Sheypoor

Första investering
i BahamtaPomegranate blev 

officiellt en koncern och 
började applicera IFRS Första investering

i Navaar

Start för förhandlingar 
om följdinvestering i 
Sarava

Undertecknade avtal 
för följdinvestering i 
Sarava

IPO-förberedelse

Safi-förhandlingar

Verka för att stärka Pomegranates lokala renommé och nätverk

Rekrytering av 
Legal Counsel
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Drivkrafterna för Pomegranate Investment 
och dess portföljföretag

Fördelen med att vara först 
på plan
Pomegranate bildades 2014 av specia-
lister på tillväxtmarknader med mycket 
gedigna meriter från sådana markna-

der. Sedan 2014 har Pomegranates port-
följ vuxit väsentligt. 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.

En diversifierad ekonomi som möjliggör tillväxt
Trots att Iran är ett land rikt på naturresurser med en av världens 
största reserver av naturgas och den fjärde största reserven av rå-
olja, 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 tjänster, som sammantaget står för en större del 
av ekonomin än vad olja och gas gör.

En diversifierad ekonomi har banat väg för en växande konsu-
mentmarknad – 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.

Unik demografi
Iran har en befolkning på 
närmare 82 miljoner, vilket 
är en av de största i regi-
onen och motsvarar Tysk-

lands befolkning i storlek. 
Dessutom är Irans befolkning 

ung. Över 65 procent av invånarna 
är för närvarande under 35 år och i början eller mitten av 
sina karriärer. Därtill är den iranska arbetskraften välut-
bildad och har högst läskunnighet i MENA-regionen. Cir-
ka 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 procent) – en 
bra startpunkt för att införa ny infrastruktur.

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

Stark ökning av internet- och 
smarttelefonpenetration
Internetpenetrationen i Iran ligger på ca 55 
procent (från tidigare 16 procent) vilket fortfa-
rande är relativt lågt, men högre än länder som 
Indien (26 procent) och Egypten (36 procent). 
Tillväxttakten är betydande, med en årlig tillväx-
ttakt 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 internet- 
penetrationen är Irans mobilpenetration väl utvecklad, med 142 telefoner 
per 100 invånare. Smarttelefonpenetrationen i Iran har ökat från 50,4 pro-
cent första kvartalet 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 sam-

manlagd befolkning på över 400 miljoner invånare, däribland 
närmare 40 miljoner hushåll, med en tillväxtprognos 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.
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Investeringsportföljen
Portföljöversikt, EUR

Verkligt värde, 
30 april, 2018

% av netto- 
andelsvärde

Verkligt värde,
31 december, 

2016
Värdeför- 

ändring i EUR

Bolag

Sarava 90 229 346 66,3% 97 414 031 -7,4%
Sheypoor 17 547 681 12,9% 15 105 074 16,2%
Sheypoor call option 804 723 0,6% n/a n/a
Griffon Capital (Equity) 542 682 0,4% 2 772 647 -80,4%
Carvanro  -      0,0% 650 000 -100,0%
Navaar 587 235 0,4% n/a n/a
Bahamta 377 592 0,3% n/a n/a
Totalt portföljbolag 110 089 259 80,9% 115 941 752

Andra finansiella tillgångar

Griffon Flagship Fund 1 426 415 1,0% 2 021 786 -29,4%
Griffon Managed Account 1 153 701 0,8% n/a n/a
Totalt andra finansiella tillgångar 2 580 116 1,9% 2 021 786

Kassa och bank 23 420 585 17,0% 29 009 273
Totala tillgångar 136 089 959 100,0% 146 972 811

Övriga nettoskulder -4 660 526 -14 355 877
Totalt substansvärde 131 429 434 132 616 934

Substansvärde per aktie, EUR 24,3 31,9 -23,8%

Griffon Capital (Equity), 0,4%

Sheypoor call option, 0,6%

Navaar, 0,4%

Kassa och bank, 17,0%

Sarava, 66,3%

Sheypoor, 12,9%

Bahamta, 0,3%
Griffon Flagship Fund, 1,0%

Sarava är ett teknologifokuserat 
investeringsföretag och en pionjär  

inom internet- och e-handels-  
investeringar i Iran. 
 Läs mer på sidan 18.

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

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

 Läs mer på sidan 22.

Griffon är den största gränsöverskridande
M & A-rådgivaren i fråga om antal
och värde av mandat, såväl som

leverantör av Iran-fokuserade  
förvaltningstjänster. 
 Läs mer på sidan 23.

Navaar är Irans ledande plattform  
för produktion och distribution  

av digitala ljudböcker.
 Läs mer på sidan 25.

Griffon Managed Account, 0,8%

Bahamta erbjuder mobilbaserade  
pengatransfereringar person-till-person, 

som ett bättre alternativ
till traditionellt kort-till-kort eller

konto-till-kontoöverföringar. 
 Läs mer på sidan 26.
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Bästa aktieägare, 
Under första halvåret 2018 har vi sett en period av handel och ekonomisk 
förändring i Iran som orsakats av USA, som meddelade sitt ensidiga utträde 
från JCPOA i maj 2018 och framförde avsikter att återinföra sanktioner 
mot Iran. Den första omgången av dessa sanktioner, mot de finansiella och 
icke-petrokemiska sektorerna (bil och metaller) återinfördes i augusti 2018, 
och den andra omgången påverkar olja och gas, som kommer att implemen-
teras i november. Medan de inte har någon direkt inverkan på Pomegrana-
tes verksamhet, på grund av den totala avsaknaden av någon amerikansk 
koppling eller något beroende av USA: s finansiella system, så är vi inte 
immuna mot den allvarliga makroekonomiska påverkan på den iranska 
ekonomin i kölvattnet av USAs beslut.
 EU: s svar på allt detta har varit relativt starkt och klart - tillsammans 
med de andra JCPOA-undertecknarna har EU klargjort sitt fasta engage-
mang för bevarandet av JCPOA-avtalet. I ett försök att mildra effekten av 
de återinförda amerikanska sanktionerna har EU tagit fram en blockerings-
förordning som syftar till att skydda europeiska företag som gör affärer med 
Iran. Kraften i denna blockerande stadga är att när EU-företag beslutar sig 
för att göra affärer med Iran, är de förbjudna att följa USA: s extraterritori-
ella sanktioner. Denna mekanism uppmuntrar främst små och medelstora 
företag att öka sin handel och affärsverksamhet med och inuti Iran. Utifrån 
vad vi kan se hittills ger detta ett ännu starkare skydd för företag som Pome-
grante. Ytterligare detaljer finns i avsnittet nedan “Sammanfattning av EU: s 
blockeringsförordning 2018.”
 Pomegranate har gått från en period av sanktionslättnader och kapita-
lanskaffningar under 2016-17, vilket gjorde det möjligt för oss att investera 
i spännande nya och befintliga investeringar för att stärka vårt ägande och 
öka tillväxten i våra portföljbolag, till ett nu mer osäkert klimat 2018. Med 
tanke på denna förändring har vi varit tvungna att göra vissa tillfälliga 
anpassningar och vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att bevara vårt 
kapital och minska kostnaderna.
 Den goda nyheten är att våra portföljbolag går bra trots den utmanan-
de externa miljön och vårt strategiska beslut att ta in kapital i början av 
2017 har gett oss en ännu starkare utgångsläge när det gäller att säkra vår 
marknadsposition, tillväxtpotential och undvika risk för utspädning. Om det 
behövs kan vi hushålla fram till 2025, vilket markerar utgångsdatumet för 
JCPOA.

Syftet med denna rapport är att fastställa vår årsredovisning som har flyttat 
till sommarperioden då bolagets räkenskapsår ändrades i fjol till ”1 maj 
till 30 april”. Detta steg var tänkt att maximera vår anpassning till våra 
iranska affärspartners och portföljbolag och deras rapportperioder. Denna 
övergångsrapport täcker därför perioden 1 januari 2017 och 30 april 2018. 
Rapportperioden är densamma som vår senast publicerade rapport (janu-
ari-april 2018). En ny rapport för första kvartalet kommer att följa den 20 
september 2018.
 Från början av 2018 har allt vårt fokus legat på att vara så likvida och 
välfinansierade som möjligt, för framtida turbulenta tider. Vi står väl 
rustade och förberedda för kapitalskydd och OPEX-nedskärningar. Vi har 
risk-justerat vårt NAV med hänsyn till den förändrade makromiljön, vilket 
vi redogjorde för i vår senaste rapport då NAVet justerades ner från 29,4 
euro till 24,3 euro per aktie. 
 Eftersom det här är en årsredovisning skulle jag vilja ta tillfället i akt att 
lyfta fram några viktiga framgångar.

Företags- och organisationsförändringar
Den kapitalanskaffning om 30 miljoner euro som genomfördes våren 2017 
bidrog till att säkra finansiering för bolagets investeringar under flera år 
framöver och bidrog även till att diversifiera vår aktieägarbas till över 400 
aktieägare. Den största aktieägaren har knappt 10% ägande, vilket gör att 
vår aktieägarspridning är balanserad, inklusive övervägande nordiskt ägan-
de (ca 50%) följt av Ryssland / CEE (ca 33%). Vi har fortfarande en total 
summa av likvida medel och kortfristiga placeringar på 26 miljoner euro vid 
rapportperiodens slut. 
 Våra ansträngningar bestod vidare av att stärka ledningsgruppen i Po-
megranate med anställning av vår CFO och Legal Counsel utöver den andra 
investeringsansvarige som kom ombord strax före början av denna rap-
porteringsperiod. Vår ledningsgrupp är nu komplett, vilket var en av våra 
egna förutsättningar för en börsnotering, följt av IFRS-övergång och första 
rapportering enligt IFRS, en annan förutsättning för IPO. Det var också vårt 
mål att även våra portföljbolag skulle följa efter och jobba mot rapportering 
enligt IFRS-standarderna (Digikala är till exempel nu 95% IFRS-kompati-
belt).
 Vi fortsatte med att ändra vårt räkenskaps år närmare till den iranska 
finansiella kalendern för att kunna kommunicera mer effektivt med våra 

Verkställande direktörens ord
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portföljbolag och deras resultat på ett tidigt och strategiskt sätt och därige-
nom öka transparensen väsentligt.

Händelser i investeringsportföljen 
Vi har fullföljt vårt mål om 3-5 investeringar, vilket består av 2 nya investe-
ringar, 3 följdinvesteringar samt en nedstängd investering. Vi bestämde oss 
för att avbryta Hard Discount-satsningen av partnerskapsskäl och Project 
Safi av sanktionsskäl.
 Det fanns en del M&A-aktivitet på den iranska start-up scenen liksom 
en del aktivitet i Saravas portfölj, där de stärkte sin redan starka ställning i 
den digitala ekonomin. Följdinvesteringar gjordes för att öka exponering-
en i Café Bazaar, Alibaba och framförallt säker finansiering för Digikala, 
allt motiverat av stark tillväxt och nya marknadsmöjligheter. Vi är särskilt 
nöjda med den ökade indirekta exponeringen mot Café Bazaar, Irans största 
appbutik, som vi är övertygade om kommer att bli en betydande värddrivare 
framöver, eftersom många internationella konkurrenter inte kan verka i 
Iran. Sheypoor säkrade ytterligare finansiering i slutet av 2017 med framstå-
ende nya investerare som även kom in.
 Digikala fortsatte att växa markant, med 60% GMW-tillväxt jämfört med 
föregående år. Sheypoor fortsatte att växa över 100%. Digikala’s Market 
Place-segment har verkligen tagit fart, Café Bazaar breddar sitt erbjudande 
av digitala tjänster och konsumentbeteendet för resor fortsätter att röra sig 
mot online. Den lokala aktiemarknaden blir mer och mer attraherad av den 
nya teknologisektorn och därför förs det också diskussioner och förberedel-
ser för lokala börsnoteringar bland de portföljbolagen.
 Vi var glada att rapportera vår första Fintech-investering i Bahamta såväl 
som vår första digitala innehåll / streaming-investering i ljudboksföretaget 
Navaar.
 Som en direkt följd av USA: s ensidiga uträde ur JCPOA har vi genom-
fört förnyade kontroller av sanktioner i alla våra investeringsstrukturer och 
aktieägare i portföljbolagen, som också har godkänts av intern och extern 
juridisk rådgivning. Detta var en compliance övning som vi ansåg vara 
nödvändig i förhållande till alla våra direkta och indirekta portföljbolag för 
att se till att inga intressenter var sanktionerade enligt amerikanska eller 
europeiska sanktionslistor.
 Q4 2017 var en viktig period för Pomegranate, eftersom vi rapporterade 
om ett antal investeringar och betydande utvecklingar för vår exponering 

mot Irans mest spännande teknik tillväxt sektorer. För att summera året 
så; vi utvecklade vår strategi för exponering mot lokala marknadsledare, 
direkt och indirekt, inom sektorerna E-handel, Classified / Mobile, Sharing 
Economy, Digital Content & Marketing samt Payment / Financial Services.

Substansvärde
Generellt sett avslutades året med en uppåt effekt i Sarava-portföljen som 
drevs av stark underliggande tillväxt, dessutom en finansieringsrunda i 
Sheypoor till en högre värdering som drevs av underliggande tillväxt och för 
resten av portföljen hade vi ganska nyliga transaktioner. På grund av återin-
förandet av de sekundära sanktionerna i USA och den effekt som detsamma 
hade haft på ekonomin och valutan utförde vi dock en bred riskjusterad 
värderingsuppdatering av alla de senaste transaktionsvärderingarna i 
portföljbolagen. Som ett resultat av detta minskade bolagets substansvär-
de per aktie i euro med 24% under perioden 1 januari 2017-30 april 2018. 
Detta är inte den utveckling vi hade önskat men vi fortsätter starkt att tro på 
och stödja den långsiktiga potentialen i våra portföljbolag och som erfarna 
investerare på tillväxtmarknader har vi sett volatiliteten och svängningar 
tidigare på många andra marknader och lyckan gynnar den djärva och 
förberedda i slutändan.
 För närvarande kan Pomegranate tillsynes vara ett annorlunda företag 
(jämfört med förra året) i en annorlunda miljö. Vi hade inte väntat göra 
justeringar så kort efter genomförandet av JCPOA. Företaget är för närva-
rande något för stort den lokala marknaden - vi måste vara flexibla runt det, 
men se till att teamet (och portföljbolagens nyckelpersoner) fortfarande är 
motiverade.

IPO
Förra året lämnade vi in vår formella noteringsansökan till den reglerade 
börsen NGM Equity. Även om tidpunkten för en notering inte har varit rätt 
har vi genomfört alla formella företagsförberedelser för en notering inom en 
snar framtid.
 Den externa miljön är inte börsvänlig för närvarande. Vi är tekniskt redo 
att fortsätta med en börsintroduktion och kommer ytterligare att undersöka 
hur EU:s blockeringsmekanism kan användas till vår fördel. Under tiden är 
det väldigt spännande att vi förväntar oss lokala noteringar för ett eller två 
företag i vår portfölj inom de närmaste 6-8 månaderna.

  Fullföljt vårt mål 
  om 3-5 investeringar. 
2 nya investeringar,  
3 följdinvesteringar,  
1 nedstängd investering.
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Vi är övertygade om att våra lokala portföljbolag och deras team kommer att 
bli starkare under denna process med tanke på bristen på utländsk konkur-
rens och kapitalbrist och ett starkt skifte mot online-ekonomin. Intressant 
nog har vi observerat ovanligt hög tillväxt under första kvartalet av det 
iranska året, som nu avtar något. Det återstår att se hur denna tillväxttakt 
utvecklas över tid. Vi kommer att rapportera mer operativa data igen i vår 
nästa rapport i september 2018.

Slutord 
Det har varit en otrolig rapportperiod minst sagt. Det började med full effekt 
av sanktionslättnader, och framgångsrik kapitalanskaffning om 30 miljoner 
euro för fortsatt tillväxt och diversifiering mot detaljhandel och slutade med 
USA: s ensidiga utträde ur JCPOA strax efter att perioden avslutades. Det är 
värt en påminnelse om att vi som företag inte direkt påverkas av återinfö-
randet av dessa sanktioner och vi ledde företaget redan 2014 innan JCPOA 
kom på plats. Denna påminnelse är ännu starkare i ett sammanhang där EU 
aktivt uppmuntrar EU-företag att göra affärer med Iran och inför åtgärder 
för att underlätta det och skydda dem mot återinförda amerikanska sank-
tioner. Vår strategiska kapitalanskaffning i början av 2017 är dock till vår 
tydliga fördel nu. Att skydda våra befintliga portföljinvesteringar är nyckeln, 
liksom att dra ner på administrativa kostnader för att hålla ut till efter 2025.
 Sist men inte minst har vi tillhandahållit rättslig och teknisk sammanfatt-
ningen av den nuvarande EU-blockeringsförordningen på samma sätt som 
vi gjort i vår tidigare rapport.
 Sanktionsarbetet är en daglig aspekt av vår verksamhet, som utförs 
internt av vår chefsjurist, som arbetar tillsammans med externa juridis-
ka rådgivare för att se till att vi efterlever de kvarvarande europeiska och 
FN-sanktionerna. Det här arbetet är av yttersta vikt för oss, för att se till 
att vi förstår det nuvarande sanktionssystemet till fullo innan vi genomför 
några transaktioner och för att skydda aktieägarnas, intressenternas och 
motparternas intresse.

Bästa hälsningar,
Florian Hellmich

  Vi är övertygade om  
   att våra lokala port-
följbolag och deras team 
kommer att bli starkare 
under denna process.
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Sammanfattning av EU: s blockerings- 
förordning 2018
USA: s utträde ur JCPOA
Som tidigare nämnts i vårt aktieägarbrev, tillkännagavs av USA den 8 maj 
2018, samtidigt meddelades att man skulle återinföra alla tidigare ameri-
kanska sanktioner som tagits bort under JCPOA och återinförandet skulle 
träda i kraft i två omgångar, efter en 90-dagars ”nedstängnings” period 
(som slutade 6 augusti 2018) och 180 dagar (slutade 4 november 2018).

EU och E3 åtagande mot JCPOA
Som svar på detta inledde Europeiska kommissionen flera initiativ för att 
skydda europeiska företag och personer som investerar eller gör affärer med 
Iran. Den 6 juni 2018 antog kommissionen uppdateringar till Europeiska 
rådets förordning från 1996, en förordning som gav skydd mot effekterna av 
amerikanska tillämpning extraterritoriell sanktionslagar som berörde Kuba, 
Libyen och Iran (allmänt känd som ”Blockeringsförordningen”).
 Den uppdaterade stadgan trädde i kraft den 7 augusti 2018. Det här är 
första gången blockeringsförordningen har utökats och gäller i större ut-
sträckning för amerikanska extraterritoriella sanktioner mot Iran enligt vad 
som specificeras i dess bilagor.
 Grundprincipen i stadgan är att EU inte vidkänner giltigheten av ame-
rikanska extraterritoriella sanktioner och som sådan kommer eventuella 
beslut av utländska domstolar och myndigheter att bli ifrågasatta och upp-
hävas.
 Blockeringsförordningen verkar för att förbjuda EU-företag och personer 
att följa USA: s sekundära sanktioner mot Iran, eftersom dess tillämpning 
kommer att få olagliga effekter, inklusive sanktioner som bestäms av varje 
medlemsstat.
 De som skyddas enligt blockeringsförordningen omfattar naturliga och 
juridiska personer inom och utanför Europeiska unionen de så kallade 
EU-operatörerna. EU-operatörer har frihet att välja att bedriva verksamhet 
med Iran eller inte, men ifall de bestämmer sig för att göra det, gäller de 
skyddande åtgärderna i blockeringsförordningen för dem. Det finns också 
ett förfarande för att söka tillstånd från Europeiska kommissionen att följa 
specifik amerikansk lagstiftning med utgångspunkt i att det skulle skada 
EU: s operatörens intressen eller EU: s intressen allvarligt att inte göra det.
 En aspekt av blockeringsförordningen, som är mindre säker, är till vilken 
omfattning man kan söka ersättning till följd av effekter av USA: s sekundä-
ra sanktioner och myndigheter. Vägledningen som publicerats tillsammans 

med uppdaterade stadgan anger att omfattningen av skador som EU-ope-
ratörerna kan söka ersättning för är väldigt bred, men i slutändan är det 
upp till behöriga domstolar i EU: s medlemsstater att fastställa vilken typ av 
skada som uppkommit och förfarandet för kompensation.
 Detta är en viktig signal från EU för att visa sitt stöd för det fortsatta ge-
nomförandet av JCPOA. Det är dock osäkert hur denna lagstiftning kommer 
att verkställas och tillämpas i praktiken. Vidare förblir JCPOA på plats med 
stöd av de andra parterna till avtalet, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, 
Ryssland, Kina och Iran.

Praktiskt utnyttjande av blockeringsförordningen sedan 1996
Praxis vad gäller blockeringsförordningens tillämpning, har tidigare främst 
rört extraterritoriella sanktioner mot Kuba. Enligt kommissionens vägled-
ning så var det ursprungliga statutets främsta framgång att det resulterade 
i att EU och USA 1998 skapade ett överenskommelsememorandum under 
vilket USA upphävde tillämpningen av vissa sanktioner i utbyte mot att EU 
och andra länder fortsätter sina ansträngningar att främja demokratin på 
Kuba. Stadgans användning var mer begränsad avseende Iran, eftersom 
den för det första gällde en enskild amerikansk extraterritoriell sanktion 
mot Iran och Libyen, och för det andra gällde dessa sanktioner bara för en 
period på 12 månader.

Vad detta betyder för banksektorn
En av de mer restriktiva effekterna av att de amerikanska sekundära 
sanktionerna återvänder, är sanktioner mot transaktioner mellan utländska 
finansiella institutioner och Irans centralbank och vissa iranska finansiella 
institutioner. Detta inkluderar även statligt ägda banker. Under blocke-
ringsförordningen finns det inget krav för EU-operatörer att följa denna 
sanktion. Medan banker kommer att behöva göra egna ställningstaganden 
avseende risk och efterlevnad, så kommer de ekonomiska intressena för 
berörda EU-banker att skyddas genom blockeringsförordningen.
 Det återstår att se hur detta faktiskt kommer att implementeras och fung-
era. Vi fortsätter självklart att följa utvecklingen.

Vår externa rådgivare för sanktionsfrågor - Freshfields Bruckhaus 
Deringer har bidragit till detta avsnitt.
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En kort genomgång av digital ekonomi 
i tillväxtmarknader, MENA och Iran 
Många länder, inklusive Kina och Sydkorea, har digitala planer att genom-
föra till året 2020. Bland dessa planer rapporterade sydkoreanska Yonhap-
nyhetsbyrån i juli 2017 lanseringen av ett ministerium för små och medel-
stora företag och start-ups (MSS), en myndighet som erkänner den ökade 
vikten av start-ups och småföretag och deras inverkan på hela företagseko-
systemet. Några av ministeriets målsättningar är att främja företagstillväxt, 
stödja nystartade företag samt små och medelstora företag. Dessutom avser 
Sydkoreas regering att lansera 1200 inkubatorer t.om. år 2020 och tilldela 
4,3 miljarder dollar för att stödja 100 företag och kalla dem “globala stjärn-
satsningar”.
 Liksom Sydkorea utvecklar Kina sin tekniska infrastruktur. Det förväntas 
att internetpenetrationsgraden i detta land kommer att nå 70% och nästan 
hälften av dess landsbygdsområden kommer att ha tillgång till bredbands-
täckning (50 Mbs) senast 2020. Ryssland planerar också att öka andelen i 
sin BNP kopplad till teknologi från 1,1% till 8-10%.
 Denna snabba överblick visar att många länder har seriösa avsikter och 
planerar att utveckla sina digitala ekonomier. Vad dessa länder tycks ha 
gemensamt är ett starkt fokus på att underlätta och förbereda den digitala 
ekonomins väsentliga förutsättningar för att förbättra miljön för start-up 
företag.
 I det följande avsnittet kommer fem viktiga digitala sektorer att betrak-
tas. (i) e-handel, (ii) mobilapplikationer, (iii) online-resor, (iv) delningseko-
nomi och (v) digital reklam. Dessa faktorer spelar viktiga roller i den digitala 
ekonomins tillväxt. Efter att ha tittat på dessa faktorer kommer vi också att 
utforska och diskutera de framtida trenderna i dessa industrier i världen, i 
Mellanöstern och i Iran.

Kontinuerlig tillväxt av e-handelsomsättningen i världen och en 
snabbare tillväxtprognos för utvecklingsländerna
Online-shopping är en av de mest populära e-handelsaktiviteterna i världen.
Baserat på Ecommerce Foundations rapport från 2016 finns det 5,6 miljar-
der människor i världen som är över 15 år och 45% av dem använder inter-
net. I MENA-regionen är denna procentandel 38%. Globalt shoppar 26% av 

Marknadsöversikt

de över 15 års ålder online, och i Mellanöstern är siffran 21%. Den globala 
e-handelsomsättningen har ökat stadigt sedan 2011.
 Kina, USA, England, Japan, Frankrike, Tyskland, Sydkorea, Kanada, 
Indien och Ryssland är de tio länder med högsta e-handelsomsättning. Kina 
toppar listan med sin 33,8% andel av global e-handel, följt av USA med 
26,2%. Det innebär att cirka 60% av världens e-handelsaktivitet år 2015 
representerades av dessa två länder.
 År 2015 var världens försäljningsvärde för e-handel 2,273 miljarder 
kronor, vilket visar en tillväxt på 19,9% jämfört med året innan. E-handeln i 
Mellanöstern har också vuxit starkt under de senaste åren och enligt Forbes 
kommer detta att fortsätta växa och därför utgöra en bra möjlighet för 
investerare och entreprenörer.
 År 2015 stod e-handel för 3,1% av världens BNP. eGDP (e-handels BNP) 
har ökat stadigt sedan 2011. Med 4,5% eGDP har Asia-Pacific haft den hög-
sta e-handelsandelen av BNP 2015. Baserat på Statista förväntas världens 
eGDP fortsätta att växa.
 Enligt Ecommerce Foundation 2016 var eGDP i MENA 0,7% år 2015. 
Även om denna siffra är mindre än för andra regioner förutspår McKinsey 
en högre tillväxt av e-handelsförsäljningen i MENA-länderna under de  
kommande åren tack vare deras digitala potential och betydande möjlig- 
heter från digitaliseringsinitiativ. USA uppvisade en tillväxt på 12% i e- 
handelsomsättningen under 2015-2016, medan siffran var 129% respektive 
66% för Indien respektive Indonesien.

Region 2014, USD Mdr 2015, USD Mdr Tillväxt

Globalt 1 895,3 2 272,7 +19,9%

Asien/Stilla-
havsområdet 822,8 1 056,8 +28,4%

Nordamerika 527,5 644,0 +12,5%

Europa 466,0 505,1 +13,3%

Latinamerika 25,8 33,0 +28,0%

MENA 21,7 25,8 +18,6%

E-handel i världen per kontinent

Källa: Ecommerce Foundation, 2016.
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Baserat på en McKinsey-rapport som publicerades 2016 svarade detaljhan-
deln för 8% av Irans BNP 2014 och hamnade därmed på fjärde plats efter 
olja, gas, offentlig sektor och jordbruk. Det förväntas att inom de närmaste 
femton åren kommer e-handel att få den tredje mest betydande inverkan på 
BNP-tillväxt och sysselsättning i Iran, efter olja och gas.
 FNs konferens om handel och utveckling (UNCTAD) fastställde att Iran 
var bland de 10 mest mottagliga länderna för e-handel i Asien och Stilla-
havsområdet. Övriga länder på listan är: Korea, Hong Kong, Singapore, 
Malaysia, Kina, Thailand, Vietnam, Filippinerna och Indien. Digikala är 
den största e-handelsplattformen i Iran som har visat hög tillväxt under de 
senaste åren och förväntas fortsätta sin positiva trend i framtiden.

Mobilapp-industrin
Under 2017 förekom två app-neddladningar per person och  
månad i världen
Med 175 miljarder nedladdningar 2017 laddade användare ner 60% fler 
appar under 2017 än 2015. Den totala summan som användare spenderar 
på Google Play, Apple Appstore och andra tredjeparts Android-butiker har 
mer än fördubblats under de senaste två åren (över 86 miljarder dollar).

Globala app-nedladdningar kommer att nå 258 miljarder år 2022
Det förväntas att global app-nedladdningar kommer att växa med en sam-
mansatt årlig tillväxttakt (CAGR) om 7,7% t.om. 2022 och globalt kommer 
konsumenternas utgifter inom app-industrin att växa med en CAGR på 
13,95%.
 Under 2017-2022 förväntas EMEA-regionen nå 3,3% CAGR i antalet 
app-nedladningar och 14,3% CAGR i termer av konsumtionsutgifterna. 
Ukraina och Nederländerna är bland de marknader som uppvisar väldigt 
hög tillväxt i denna region. Ryssland är också en stor marknad som redan 
har sett en stor ökning av antalet nedladdningar av appar.
 Det förutspås att Kina, USA, Japan, Korea och England kommer att ha 
CAGR om 24%, 19%, 9%, 10% och 15% respektive, medan resten av världen 
kommer att erfara en 6% CAGR fram till 2021.
 Med tanke på den obegränsade tillgången till höghastighetsinternet (4G) 
har Indien ökat betydligt i antalet app-nedladdningar och har överträffat 
USA och blivit världens näst största land avseende nedladdningar. Indien är 
på första plats i termer av nedladdningsfrekvens för Android-appar.
 En intressant aspekt är att spel genererar högre intäkter jämfört med 
andra mobila applikationer.
 För stora amerikanska företag som Google och Apple finns det restriktio-
ner mot att verka i Iran på grund av USA-sanktionerna. Därför finns det ett 
stort behov av att iranska företag kan möta efterfrågan. Café Bazaar är det 

mest ansedda Android-mobilappsföretaget i Iran med en stark årlig tillväxt 
de senaste åren. Iranska programutvecklare har lyckats skapa stora intäkter 
via Café Bazaar. Antalet aktiva utvecklare i Café Bazaar har ökat till 21 000 
vid slutet av 1396.
 Jämfört med tidigare år har app-användare också börjat ladda ner betal-
appar. Huvudkällan för intäkter för app-butiker är användartransaktioner, 
transaktioner för app-köp och inköpstransaktioner i appen. Enligt Café 
Bazaar slogs transaktionsrekord med över 14 miljoner fullbordade transak-
tioner under det iranska året 1396. Antalet transaktioner har ökat med en 
CAGR på 38% under de senaste fem åren.

Resor på nätet/online-resebyråer
Marknadsstorleken globalt på resor på nätet förväntas uppgå till 855 miljar-
der USD år 2021. Ökad internetpenetration och snabb adaption av sociala 
medier av ett stort antal individer ses som drivande för denna industris 
tillväxt. Online-reseförsäljning har uppvisat en anmärkningsvärd tillväxt-
takt under de senaste åren och det förutspås att den kommer att fortsätta i 
framtiden.
 År 2017 uppgick online-omsättningen globalt till 613 miljarder dollar och 
förväntas uppgå till 855 miljarder dollar år 2021. Enligt eMarketer var onli-
ne-omsättningen i MENA-regionen 26 miljarder dollar 2017 och förväntas 
nå 41 miljarder dollar år 2020.
 I Iran är Alibaba ett av de ledande företagen i denna bransch. Alibaba 
startade sin verksamhet genom att sälja offline flygbiljetter, men de 
identifierade de potentiella möjligheterna inom online-resebranschen, och 
Alibaba utvidgade sin verksamhet och kunde inom en kort tidsperiod uppnå 
en betydande marknadsandel.

Digital marknadsföring
50% av världens reklamutgifter förväntas utgöras av digital reklam 2019.
 Intäkterna från offline-annonsering minskar varje dag till förmån för 
online-annonsering. Digital annonsering har fem olika kategorier, vilka är: 
display eller bannerannonsering, videoannonsering, sökannonsering, social 
media-annonsering och radannons-annonsering.
 År 2014 uppvisade världens totala utgifter för digital reklam en tillväxt 
på 11,2%, vilket svarade för 46,2% av de totala annonsutgifterna. Samtidigt 
hade offline-annonsering enbart en tillväxt på 1% 2014. McKinsey väntar sig 
hög tillväxt i digitala reklamutgifter de närmaste åren, tills det att hälften av 
de totala annonsutgifterna kommer att vara inom digital reklam år 2019.
 Enligt Statista har sök-annonser uppvisat de högsta intäkterna inom digi-
tal reklam medan banner-annonsering och social mediaannonsering kom på 
andra plats.

Spel

Spel

Appar

Appar

Global app-nedladdning uppdelad 
i spel och andra appar

Globala konsumtionsutgifter på appar 
uppdelat i spel och andra appar

Digital reklam globalt, per kategori  
(miljarder USD)
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Även om TV-reklam fortfarande är den mest populära typen i MENA-regi-
onen har digital reklam uppvisat en tillväxt på 30% 2016 jämfört med 2015. 
Enligt Techrasa kommer de digitala annonsutgifterna att fortsätta växa i 
MENA under de närmaste åren. År 2015 var endast 10% av annonsutgifter-
na inom det digitala fältet, men Statista förutspår att det kommer att stiga 
till 22% år 2018.
 USA och Kina är de ledande länderna med höga intäkter från digital 
reklam de senaste åren. Men i jämförelse med de utvecklade länderna som 
USA och Japan har de digitala annonseringsintäkterna visat en högre till-
växttakt i utvecklingsländer de senaste åren.
 I Iran var tidningar och tv de dominerande reklamkanalerna fram till 
2007. Men i likhet med många andra utvecklingsländer har uppkomsten 
av internet, telekommunikationsinfrastruktur och framför allt boomen av 
e-handelsföretag som Digikala i Iran skiftat reklaminsatser till den digitala 
domänen. Företag som Adro och Anetwork är bland de ledande iranska 
startup-bolagen inom detta område med en fortsatt tillväxt i antalet kunder.
 Enligt Techrasa spenderades 1,6 miljarder dollar på reklam i Iran 2015, 
varav 2,1% på digital reklam. 2016 visade den iranska digitala annonsering-
en 62% tillväxt och lade beslag på 3,5% av de totala annonsutgifterna. Enligt 
några uppskattningar kommer Irans digitala annonsutgifter år 2020 att 
uppgå till 0,5 miljarder dollar, vilket skulle motsvara 20% av landets totala 
annonsutgifter.

Fintech
Det har skett mycket innovation och utveckling inom sektorn för finansiella 
tjänster de senaste åren. Dessa globala trender ses framförallt på utvecklade 
marknader, speciellt avseende fördelningen av satsat kapital i dessa sekto-
rer. Många utvecklingsländer visar emellertid mycket attraktiva egenskaper 
som skalbara marknader med stora befolkningar, en växande medelklass 
och ofta snabb adaptering av nya affärsmodeller. Iran är inget undantag, 
med stor potential för innovativa lösningar för allmänna och Iran-specifika 
problem inom bank-/finanssektorn.

Drivkrafter för Irans digitala ekonomi
Förutom den iranska e-handelsjätten Digikala har Irans digitala ekonomi 
redan skapat andra framstående företag som Café Bazaar (Android-appli-
kationer), Divar och Sheypoor (radannonsering på nätet), Snapp (taxi-app), 
Aparat (Video streaming-tjänst) och Alibaba (nätresebyrå). För att få en 
bättre bild av landskapet i den iranska digitala ekonomin är det värdefullt 
att granska de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten. Dessa drivkrafter 
är:
 Den unga och internetkunniga befolkningen i Iran tillsammans med ur-
baniseringsutvecklingen är några drivande faktorer i Irans digitala ekonomi. 

Mer än 65% av Irans 80 miljoner människor är under 35 år. Majoriteten 
kommer från medelklassen och deras åldersklass gör att de når sin högsta 
köpkraftsperiod under sin livstid. Handla på nätet är populärt bland dessa 
unga shoppare eftersom de föredrar att experimentera med nya sätt att 
shoppa i stället för de traditionella. Dessutom har den höga urbaniserings-
graden i Iran resulterat i en tät befolkning i städerna och därmed ett behov 
av moderna livsstilssätt och lösningar. Utmaningarna för rörlighet med tät 
trafik på gatorna har delvis varit ett skäl till att iranier i allt större utsträck-
ning väljer online-shopping för att spara tid och det upplevs enkelt. Å andra 
sidan är fördelarna med online-shopping för de boende i små städer att 
det ger dem tillgång till olika märkesvaror som kanske inte är tillgängliga i 
lokala traditionella butiker.
 Ökad Internet- och smartphone-användning bland iranier: Tillgång till 
Internet är en grundförutsättning för att digitala företag ska utvecklas väl. 
Även om Iran fortfarande inte är i nivå med utvecklade länder i detta avse-
ende, så har det funnits en stark tillväxt under de senaste åren. Från 2010 
till 2016 har antalet iranier med tillgång till Internet fyrdubblats och Inter-
netpenetrationsgraden har nått 70% (från 16%). Det är viktigt att påpeka att 
förutom användartillväxten har också kvaliteten på leverantörstjänster och 
bandbredden ökat och priset på Internet har sjunkit avsevärt, vilket lett till 
en exponentiell tillväxt i användarnas internetförbrukning.
 Den höga tillväxttakten för smartphone-penetration har haft en avgöran-
de roll i tillväxten för näthandel. Faktum är att näthandel tidigare främst 
tjänade nischmarknader, men efter utbredningen av smartphones har 
många fler iranier lättare kunnat köpa produkter online. Enligt Euromoni-
tor förväntas mobilbaserad shopping ha en fortsatt mycket snabb tillväxt i 
Iran.
 Snabba förändringar i iranska konsumenters köpbeteenden och vanor: 
När man ser den höga popularitetsnivån och försäljningsvolymer på  
nätbutiker - webbplatser, telegramkanaler, Instagram-sidor eller andra 
applikationer - är det uppenbart att efterfrågan på online-shopping är på 
frammarsch. En marknadsundersökning som genomfördes av Digikala i 
Teheran och sex andra stora provinser i landet avslöjar att mer än 90% av 
smartphone-ägare är bekanta med iranska nätbutiker och över 80% av dem 
genomfört minst ett sådant köp. Enligt Euromonitor växer näthandel i Iran 
tvåsiffrigt. 
 Trots restriktionerna för Iran var landet det andra i Mellanöstern att få 
tillgång till Internet (1993). Baserat på Techrasas rapport anses Iran gene-
rellt vara en tidig användare av ny teknologi i Mellanöstern. Nödvändiga in-
frastrukturinvesteringar och installationer för höghastighetsinternet till ett 
rimligt pris var den strategi som fastställdes och realiserades av myndighe-
terna, och tjänar som grundpelare för den pågående e-handelsutvecklingen.

Stor och växande1

~82 miljoner invånare (Tysklands storlek)
1,2% befolkningstillväxt, 2017 (prognos)

Unga och på gång7

> 65% under 35 år
Början / mitt i karriären

Välutbildad2

Bland de högsta utbildningsnivåerna i regionen
98% läskunnighet för åldrarna 15-24 år
~ 80% gymnasieutbildning
+200 000 ingenjörsexaminerade per år3

Urban och modern8

74% av befolkningen är urbaniserad
2% årlig befolkningstillväxt i urbana miljöer

Uppkopplad
70% internetpenetration4 2017 (52% 2016)
> 100% mobilpenetration5

~ 48 miljoner smartphones6

Kan betala online9

5,2 bankkort per person
40% av befolkningsaffärer online
~ 100% bankkontopenetration

Källor: (1) IMF; (2) UNICEF; (3) McKinsey; (4) Internet World Stats; 
(5) McKinsey; (6) TechRasa; (7) UN; (8) World Bank; (9) TechRasa

82m
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Pomegranate investerar i marknadsledare

Sektorer
Ledande företag på 
utvalda marknader

Ledande företag 
i Iran

Pomegranates direkta/ 
indirekta investeringar2

E-handel;  
Allmänna varor Amazon; JD.com Digikala

E-handel; marknadsplats Alibaba; Rakuten Digikala4

E-handel; mode Zalando; Asos Digistyle

App-butik Apple App Store; 
Google Play Cafe Bazaar

Radannonsering Blocket; Avito Divar; 
Sheypoor

Digitalannonsering WPP, Axel Springer PPG5

Online-resor Booking, Hotels Alibaba

Kundanpassade leveranser GO-JEK, Deliveroo Alopeyk

Fintech – peer to peer Swish Bahamta

Finansiell service för emerging-/ 
frontier markets  
(M&A, research, AM, Brokerage)

Avior,  
Renessaince Capital Griffon Capital

Pomegranates investeringar (direkt/indirekt)
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Sarava är ett investmentbolag fokuserat på 
konsumentteknik och en pionjär inom 

internet- och e-handelsinvesteringar i 
Iran. Företaget har etablerat ett unikt 
renommé som sponsor av lokala 
företagare som skapat några av de mest 
framgångsrika konsumentteknikföre-
tagen i landet och regionen. Saravas 

investeringsfokus är på företag som 
arbetar inom internet, mobilanvändning, 

e-handel, spel och molnbaserad pro-
gramvara (SaaS eller Software as a Service). 

Företaget är ett av få teknikinvesteringsföretag 
i regionen och framförallt den enda av sin storlek i 

Iran. För närvarande har Sarava investerat i över 35 företag, 
bland annat:
- Irans ledande e-handelsföretag Digikala, den största persiska 
marknadsplatsen för Android-appar
- Café Bazaar, inklusive radannonsföretaget Divar, det första digita-
la marknadsföringsföretaget i Iran
- PPG (som inkluderar A-Network, ADRO och ADAD och digitala
marknadsföringsbyråer), Online Travel Agency (“OTA”) Alibaba och 
start-up acceleratorer som Avatech och många fler.
 Sarava är en aktiv investerare i sina portföljbolag och en väsentlig 
del av Saravas verksamhet är inriktad på att tillhandahålla stöd och 
kunskapsdelning inom företagets nätverk. Under fjärde kvartalet 
var Sarava inblandad i två större affärer kopplade till Café Bazaar 
och OTA Alibaba, som fusionerades med Zoraq.
 I februari 2018 inledde Sarava en finansieringsrunda där Pome-
granate åtagit sig att investera 12,7 miljoner euro, 8,9 miljoner euro 
hade redan överförts per den 30 april 2018 och ytterligare 3,8 euro 
är uppbokade genom ett undertecknat investeringsmemorandum. 
Pomegranates andel i Sarava uppgår till 15,7% per 30 april 2018.
 Per den 30 april 2018 värderas Pomegranates innehav i Sarava 
baserat på Saravas rapporterade NAV i lokal valuta, som i sin tur 
är baserat på en kombination av värderingsmodeller och senaste 
transaktion i sina portföljbolag. Slutligen översätter Pomegranate 
Saravas NAV i IRR till EUR baserat på Iranska centralbanken EUR/ 

Sarava

66,3%

För mer information, se bolagets hemsida: www.saravapars.com/en

% av investeringsportföljen

Sektor Internet & e-handel
Bolaget bildat 2011
Första investering 2014
Styrelserepresentation 1 av 7
Investment Board representation 1 av 5

Nyckeltal

90,2 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april, 2018

-8,3 %
Förändring av bolagets  
verkliga värde, 
januari – april, 2018

15,7 %
Pomegranates 
ägarandel

-7,4 %
Förändring av bolagets  
verkliga värde sedan  
31 december, 2016

Värderingsfördelning, % Sektorfördelning, %

Värderingsfördelning, %
Senaste transaktion

78

75

16

3112 3
22

E-handel
Mobila appar & radannonser
Online-resor
Online-logistik
Digitala/online medier
Acceleration, innovationsfabrik
Övrigt

IRR spotkurs på 50 930 den 30 april 2018, Pomegranate applicerar 
också en 30% riskjustering till värderingen.
 Baserat på portföljbolagens sammanställda prestation för det 
iranska räkenskapsåret 1397 som slutade den 20 mars 2018 utförde 

Sarava en uppdaterad NAV-värdering av sin portfölj. Alla modell-
värderingar och senaste transaktioner bestämdes i lokal valuta. 
Iranska rial och total NAV uppgick till 38 063 miljarder IRR. Hu-
vudinnehavet och värdedrivaren i Sarava är dess innehav i Digikala 
Group.

NAV Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)

IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Sarava NAV  38,063    650 623 598 575 554 534
Pomegranates  
ägarandel  5,974    102 98 94 90 87 84
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Saravas innehav

För mer information, se bolagets hemsida: www.digikala.com
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Trafik1)4) Antal aktiva kunder3)4)

Försäljningsvolym/ 
antal sålda enheter2)4) 
(efter returer) Alexa webbtrafik-ranking i Iran4)

1) Unika besökare: Standarddefinition - unika kunder identifierade under rapporteringsperioden (unika besökare refererar  
    till antal enskilda personer som besöker sidor från webbplatsen under en viss period, oavsett hur ofta de besöker).
2) Försäljningsvolym: Föremål som skickas till kunder (icke-GAAP-försäljning) efter returer.
 3) Antal aktiva kunder: Totalt antal kunder som har registrerat ett köp i TT12M.

4)
Iranska året Årsstart Årsslut
1392 mar 2013 mar 2014
1393 mar 2014 mar 2015
1394 mar 2015 mar 2016
1395 mar 2016 mar 2017
1396 mar 2017 mar 2018

SEKTOR: E-HANDEL

Digikala är ett e-handelsföretag med 
en uppskattad marknadsandel på över 

90%. Det är också Irans största internetföretag. 
 Idag rankas Digikala som den andra och tredje mest besökta 
webbplatsen i Iran enligt Alexa respektive SimilarWeb.
 Digikala har en helt vertikalt integrerad och helägd logistiklös-
ning, och levererar nästkommande dag från order i majoriteten av 
provinserna i Iran, och erbjuder därigenom den bästa e-handels-
kundupplevelsen i landet. Digikala fortsätter sitt strategiska fokus 
med c-nivå management med internationell erfarenhet, sin satsning 
på Digikala-marknadsplats som nu redan representerar 32% av 
GMV, sin kategoriexpansion med snabbrörliga konsumentprodukter 
som tillsammans med marknaden har lett till ökningen av antalet 
lagerhållningsprodukter till över 300 000 och 70% av transaktio-
nerna görs nu på mobilen.
 I nuvarande miljö är rörelsekapital, import och lagerhållning 
särskilt viktiga men Digikalas teknik och storlek gör det möjligt för 
dem att hantera detta väl.

Marknadsplats
Den nya marknadsplatsplattformen har visat starka resultat spe-
ciellt i fråga om kundernas mottagande. Med ett ständigt växande 
urval av produkter, och representerar nu cirka 32% av GMV, med 
cirka 2 300 aktiva säljare och mer än 140 000 lagerhållnings-
produkter som erbjuds. Mängden månatliga artiklar som säljs på 
marknaden har ökat från en marginell siffra i början av 1396 till mer 
än 735 000 under den sista månaden 1396.

Digistyle
Under hösten 2016 lanserade Digikala Digistyle, en e-handelsbutik 
för mode. Digistyle erbjuder en mängd olika internationella och lo-
kala varumärken och har exklusiva partnerskap med ett antal stora 
globala aktörer. Digikala tillhandahåller lagring, förpackning och 
frakt av Digistyle-ordrar.
 Digistyle fortsätter att addera varumärken till sin produktportfölj 
och har lyckats få flera exklusiva partnerskap med välkända märken.

Trafiken till Digikala.com och antalet kunder ökade kontinuerligt 
under det sista kvartalet för Iranska året 1396, som löper från mars 
2017 - mars 2018. Antalet unika besökare uppgick till 41,3 miljoner, 
jämfört med 26,8 miljoner i slutet av tredje kvartalet 1396. Vid årets 
slut 1396 uppgick antalet aktiva kunder under de senaste tolv må-
naderna till 1,5 miljoner, med över 100 000 nya kunder de senaste 
månaderna. GMV växte med knappt 60% i lokal valuta år 1396 och 
liknande tillväxt förväntas år 1397.
 Värderingen av Digikala i lokal valuta IRR i Saravas NAV baseras 
på ett genomsnitt av en kombination av olika värderingsmetoder, 
inklusive publikt noterade liknande bolag, privata transaktioner av 
peer-företag, DCF och exit-värdering. Publika och privata jämförel-
semultiplar har tillämpats på både senaste tolv månaderna (1396) 
och nästa tolv månader (1397), GMV, NMV och bruttoresultat. 
Generellt ser vi ett stort skifte mot online vis a vi off-line detaljhan-

IRR miljoner Mar 16–Mar 17 1395 Mar 17–Mar 18 1396

GMV (inkl moms) 13 995 566 21 912 692

EUR/IRR  40 380  49 639 

EUR miljoner
GMV  347  441 

Tillväxt i IRR, årsbasis
GMV 100% 57%

del som är DK: s största konkurrens. De enorma utmaningarna 
för off-line-detaljhandeln i kombination med Digikalas automa-
tiska prissättningsmöjligheter och produkterbjudandet är mycket 
gynnsamt för företaget som stärkt sin marknadsposition från redan 
mycket höga nivåer.
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Internationella flyg 12,0%

Hotell 5,5%

Walking o�ce 2,5%

Tåg 12,5%

67,5%

Saravas innehav
SEKTOR: ONLINE-RESOR

I fjärde kvartalet 2017, slogs den 
största online-resebyrån i Iran 

(Alibaba Travel) och en av de andra pionjärerna i sektorn (Zoraq) 
samman, för att bilda den största online-resebyrån i landet. Det 
sammanslagna företaget har en cirka 45%-ig marknadsandel av on-
line-resor på nätet i Iran, med en dominerande ställning inom inri-
kesresor. Alibaba GMV växte med 158% under det iranska året 1396 
jämfört med 1395 och en tresiffrig tillväxt förväntas under 1397.
 Denna sammanslagning mellan ledarna för Irans resebokningar 
på nätet, ”Alibaba” och ”Zoraq”, och integrationen med Alibabas 
andra företag som ”Jabama”, en hotellbokningssida, kommer 
ytterligare att leda till tillväxt och expansionen inom området för 
online-resebokning i landet. De sammanslagna enheterna kommer 
att konsolideras under ett holdingbolag som kallas ”Tousha”. Vär-
deringen av Tousha är ungefär 82 miljoner euro efter en investering 
på 18,5 miljoner euro i bolaget. Pomegranate innehar en indirekt 
ägarandel om 3,3% i denna verksamhet efter fusionen.
 Sammanslagningen mellan Alibaba Travel och Zoraq hjälptes 
fram av Griffon Capital, ett annat av Pomegranates portföljbolag, 
som hade ett exklusivt kapitalanskaffningsmandat med Alibaba.
 Värderingen av Alibaba / Tousha i lokal valuta IRR i Saravas 
NAV baseras på underliggande IRR-värdering vid senaste transak-
tionen från december 2017.

SEKTOR: RADANNONSER & MOBILT

Café Bazaar är ett ledande iranskt 
konsumentinriktat internetföretag som 
driver den största marknadsplatsen 

för Android-appar för persisktalande länder. Café Bazaar äger också 
100% av Irans största företag för radannonser på mobilen, Divar.  
 Café Bazaar bildades 2010/2011 och var det första företag som 
satade på appdistribution i Iran. Bolagets service är nu installerat på 
mer än 35 miljoner Android-telefoner och har över 26 miljoner må-
natliga aktiva användare. Café Bazaar har börjat generera intäkter 
på sin appstore och företaget upprätthåller sin marknadsandel på 
cirka 85%, med 190 000 publicerade appar och över 77 000 intäkts-
genererande appar. Café Bazaar fokuserar också på mikrobetalning-
ar och direktmeddelanden, ett ”WeChat”-liknande ekosystem.
 Pomegranate har ökat sitt indirekta ekonomiska ägarintresse 
i Café Bazaar-gruppen, från 3% till 4,5%, efter en kapitalrunda. 
Affären genomfördes under fjärde kvartalet 2017. Affären omfattade 
38 miljoner EUR i kapitaltillskott för en 10 procent ökning av aktie-
innehavet i Café Bazaar-koncernen för investerare, med motsvaran-
de 1,5% ökning av indirekt aktieinnehav för Pomegranate. Affären 
gjordes för att ta in kapital för expansion inom nya affärsområden 
som mikrobetalningar och nya urbana tjänster likväl som förstärk-
ning av deras nuvarande verksamhet.
 Café Bazaar och Divar fortsätter att utveckla sina välkända onli-
ne-tjänster.
 Värderingen av Café Bazaar i lokal valuta IRR i Saravas NAV ba-
seras på underliggande IRR-värdering i den senaste transaktionen 
från december 2017.

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

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

Sektorfördelning av försäljning, %
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Saravas innehav

SEKTOR: DIGITAL ANNONSERING & MEDIA

Företagsbeskrivning
Pishgaman Pejvak Pardis group 

(PPG) är ett holdingbolag för digital reklam och media med flera 
varumärken. PPG har nu konsoliderat ett antal framstående iranska 
Adtech-företag, inklusive ADRO, A-Network, och ADAD och ett 
antal andra framgångsrika digitala innehålls- och varumärkesbyråer 
inklusive Final Target.
 PPG har genomgått betydande omstruktureringar och drivs nu av 
professionella marknadsförare och fokuserar på sina kärnverksam-
heter. Vi följer med stort intresse hur Alibaba och nu också Amazon 
har blivit betydande online-annonsföretag. Det finns enligt vår 
mening en affärsmöjlighet här i Iran.
 Värderingen av PPG i lokal valuta IRR i Saravas NAV baseras på 
underliggande IRR-värdering i den senaste transaktionen från maj 
2018.

För mer information, se bolagets hemsida: 
http://ppg.media

För mer information, se bolagets hemsida: 
https://alopeyk.com

SEKTOR: ONLINE-LOGISTIK

Alopeyk 
Irans ledande kurir- och motorcykeltaxi online är 
inriktade på att införa GoJek-modellen i Iran. Ef-

ter att ha lanserats för ett år sedan med bara motorcykelkurirer, har 
Alopey redan vuxit till över 50 000 order per dag och expanderat 
sin flotta från enbart motorcyklar till skåpbilar och motorcykeltaxi. 
Värderingen av Alopeyk i lokal valuta IRR i Saravas NAV baseras 
på underliggande IRR-värdering i den senaste transaktionen från 
december 2017.

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

SEKTOR: ACCELERATION & INNOVATION

Ashena Group
Ashena-gruppen bildades genom en 

konsolidering av följande företag i en och samma koncern:

Avatech & Avagames – Irans mest framgångsrika startup-acce-
lerator. Mentorskap, entreprenörsutbildning, sådd-finansiering, 
en kreativ arbetsmiljö och demodagar för investerare är några av 
tjänsterna som Avatech erbjuder. 

Avatechs nätverk är Saravas huvudkanal i Iran när det gäller att 
identifiera nystartade företag i tidiga faser för Saravas VC-fond. 
När startup-bolagen mognar, kan Sarava välja att göra tilläggsin-
vesteringar i dem. Under de senaste två åren har 50 startup-företag 
genomgått acceleratorprogrammet Avatech.

Avagames – är en startup-inkubator fokuserad på mobilspelsut-
veckling.

I Ashena-gruppen ingår även Shezan – en NBIC-accelerator, och 
Nouva – som utför konsulttjänster till startmiljön och Hamava – 
som driver den nya innovationsfabriken.
 Värderingen av Ashena i lokal valuta IRR i Saravas NAV baseras 
på modellvärdering av koncernens samlade enheter.
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Sheypoor
Sheypoor erbjuder en radannonsplattform, 

med fokus på vissa vertikaler samtidigt som 
de jobbar med allmänt varumärkesbyg-

gande.
 Försök till intäktsgenerering genom 
försäljning av mervärdestjänster har 
börjat med gott resultat. En extra be-
toning på kostnadsminskningar under 

det rådande ekonomiska läget är nu på 
gång, samtidigt som fokus den närmaste 

tiden kommer att förbli på trafiktillväxt 
och ökad likviditet på plattformen. För den 

breda massan förblir tjänsterna gratis, ett 
särskilt viktigt inslag i dessa ekonomiska tider. 

 Under fjärde kvartalet 2017 stängde Sheypoor framgångsrikt 
en finansieringsrunda om 7 miljoner euro ledd av Pomegranate, 
som investerade ytterligare 3,7 miljoner euro, inklusive omvandling 
av den tidigare utställda kortfristiga lånefaciliteten om 2,0 miljoner 
euro. Pomegranate deltog i finansieringsrundan tillsammans med 
två nya framstående externa investerare, inklusive en iranska no-
terad VC-aktör. Pre-money värdering var 42,3 miljoner euro. Efter 
transaktionen uppgick Pomegranates aktieinnehav i Sheypoor till 
44,6% med en post-money värdering om 49,3 miljoner euro.
 Sheypoor har fortsatt att växa under de första 5 månaderna 2018 
(1 jan 2018 - 31 maj 2018) och det totala antalet unika månatliga 
användare har varit stadigt över 7 miljoner under perioden, med så 

högt som 8,5 miljoner i januari 2018 efter en mycket framgångsrik 
marknadsföringskampanj. Medelvärdet av månatliga nya annonser 
under de första 5 månaderna 2018 var 1,5 miljoner. 
 Per 30 april 2017 är värderingen av Pomegranates innehav i 
Sheypoor baserat på bolagets post-money värdering efter kapitalan-
skaffningen den 31 december 2017. Transaktionsvärde i EUR från 
december 2017 omräknas först till underliggande IRR-värdering vid 
transaktionstidpunkten, därefter växlar Pomegranate IRR-transak-
tionsvärdet tillbaka till EUR baserat på den iranska centralbankens 
EUR / IRR spotkurs om 50 930 per 30 april 2018, med en tilläggs-
riskjustering på 30%. Detta resulterar i ett EUR-värde för Sheypoor 
per 30 april 2018 på 39,3 miljoner euro.
 Växelkursen för EUR / IRR är fastställd av Irans centralbank 
vilket är den enda tillåtna växelkursen i Iran, dock nedan förljer en 
känslighetsanalys baserad på olika riskpremie-tillägg för en uppda-
terad EUR-värdering per den 30 april 2018.
 Sedan den senaste transaktionen har som tidigare nämnts Shey-
poors underliggande verksamhet fortsatt växa och efter slutet av 
rapporteringsperioden, den 31 maj 2018, meddelade Pomegranate 
sitt utnyttjande av den första delen av köpoptionerna i Sheypoor. 
Köpoptioner som utnyttjas motsvarar 3,03% av kapitalet i bolaget 
för ett totalt belopp på 534 000 euro. Efter utnyttjande av optio-
nerna kommer Pomegranates ägarandel att uppgå till 46,2%. De 
återstående optionerna löper ut ett år senare, den 31 maj 2019. Som 
ett resultat är bolaget mycket välfinansierat med intäktsgenerering 
som också kommit igång.

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Dec 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Sheypoor 49,3 2,603 44 43 41 39 38 37
Pomegranates  
ägarandel 22,0 1,162 20 19 18 18 17 16 0
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Sektor Radannonser på internet
Bolaget bildat 2012
Första investering 2014
Styrelserepresentation 2 av 4

Nyckeltal

17,5 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april, 2018

-20,0 %
Förändring av bolagets verkliga 
värde, januari – april, 2018

45 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

14,8 %
Förändring av bolagets verkliga 
värde sedan 31 december, 2016
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För mer information, se bolagets hemsida:  
www.sheypoor.com
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Griffon Capital
Griffon Capital (“Griffon”) är en investmentbank 

inriktad på finansiell rådgivning, kapitalförvaltning 
och private equity-verksamhet i Iran. Griffon 

erbjuder investeringsmöjligheter till lokala och 
internationella institutionella investerare via 
specialkonstruerade lösningar och investe-
ringsprodukter som sträcker sig både från tra-
ditionella till alternativa tillgångar. Koncernens 

styrka är rotad i en robust utvecklad operativ 
plattform utvecklad med det uttryckta målet att 

betjäna institutionella investerare. Griffons styrka 
består av ett professionellt team med djup lokal 

marknadskompetens och internationell erfarenhet i 
både styrelse, ledning och på lokal nivå. Griffon utmärks 

också av en oöverträffad lokal analysdel och en bolagsstyrning häm-
tad från globalt bästa praxis i riskhantering, compliance och rapportering. 
Under de senaste månaderna av ökad osäkerhet och volatilitet på lokala 
marknader i Iran har Griffon visat sig vara en särskilt effektiv och använd-
bar partner för analys och information för Pomegranate. Griffon har varit 
den största cross-border M&A-rådgivaren när det gäller antal och samman-
lagda värdet av mandat.
 Under 2017 har Griffon framgångsrikt stärkt sin lokala kapitalförvalt-
ning, som riktar sig mot lokala förmögenheter, som är mindre känsliga för 
internationella rubriker. 

Eftersom cross-border M&A-aktiviteter kommer att drabbas av den nuva-
rande miljön, efter att USA lämnat JCPOA så har stategin att fokusera mer 
på lokal kapitalförvaltning visat sig vara rätt beslut för Griffon. Under 2018 
kommer Griffon att lansera olika lokala råvarufonder och ETF: s för att 
tillgodose lokala kunder.
 I februari 2018 genomfördes en transaktion mellan aktieägarna i Griffon 
varigenom en aktieägare som ägde 5% ökade sitt ägande till 14,5% genom 
en kombination av nya aktier och köp av befintliga aktier som innehades av 
bolaget till ett pris om 5 miljoner USD.
 Per den 30 april 2017 värderar Pomegranate sin investering i Griffon 
på grundval av den senaste transaktionen från februari, omräknad till 
underliggande IRR-värdering vid transaktionstidpunkten, därefter har 
IRR-transaktionsvärdet omräknats tillbaka till EUR baserat på Iranska 
centralbankens EUR / IRR-spotkurs om 50 930 per 30 april 2018, med en 
tilläggsriskjustering på 30%. Detta resulterar i en euro-värdering av Griffon 
Capital per 30 april 2018 om 3,7 miljoner euro och värdet på Pomegranates 
andel om 542 000 euro.
 Det nuvarande affärsklimatet gör att vi applicerar ett konservativt värde-
ringssätt och har därför reviderat våra värderingar i den senaste transaktio-
nen nedåt. Det är dock troligt att tillväxten i den lokala kapitalförvaltningen 
kan komma att kompensera för bortfallet i den internationella verksam-
heten och värderingarna revideras uppåt före årets slut. Vid ytterligare 
stabilitet och förutsägbarhet med avseende på den makroekonomisk miljö 
skulle vi kunna gå tillbaka till en DCF-modell för Griffons värdering.

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

Sektor Kapitalförvaltning & rådgivning
Bolaget bildat 2014
Första investering 2014
Styrelserepresentation 1 av 6

Nyckeltal

0,5 mEUR
Verkligt värde i portföljen,  
30 april, 2018

-50,7 %
Förändring av bolagets verkliga 
värde, januari – april, 2018

2,6 mEUR, 1,9 % 
av investeringsportföljen

15 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

-80,4 %
Förändring av bolagets verkliga 
värde sedan 31 december, 2016

0,4%

GIF Fund & PMASenaste transak-
tionsvärderingen 

(Feb 2018) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Griffon Capital 4,1 236,7 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3
Pomegranates  
ägarandel 0,6 35,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
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GIF FUND
GIF-fonden lanserades i april 2016 för att exploatera värdet från 
Irans aktiemarknad. Det är en Cayman-baserad öppen fond, som 
främst investerar i aktier i noterade bolag på TSE och IFB. GIF-fon-
den har överträffat lokala jämlikar sedan starten.
 Fjärde kvartalet 2017 var generellt en stark period för fonden, när 
det gäller värde i lokal valuta nådde TEDPIX konsekvent nya rekord 
i november och december 2017, dock så tappade lokala börserna 
under första månaderna 2018, och den senaste tidens valutasvaghet 
framförallt mot euron, gjorde att fondens NAV-värde minskade med 
14,8% mellan 1 januari 2018 och det senaste rapporterade NAV den 
31 mars 2018. Enligt meddelande till aktieägarna i fonden i maj 
2018, beslutade man att tillfälligt stoppa inlösen och insättningar av 
fondandelar på grund av osäkerhet om växelkursen.
 Per den 30 april 2018 värderas investeringen i GIF-fonden till 
fondens senaste rapporterade EUR NAV per 31 mars 2018, också 
det justerat för den uppdaterade riskjusterade CBI EUR / IRR spot-
kursn per 30 april 2018.
 På grund av hög koncentration av export och råvaruföretag i 
indexet har de lokala aktiemarknaderna stigit igen efter centralban-
kens valutadevalvering den 10 april 2018, om än med eftersläpning. 
Sedan 30 april har TEDPIX gått från cirka 93 000 till 108 000 t.om. 
juni 2018. Därför tror vi att när saker och ting stabiliseras och det 
temporära fondstoppet hävs kommer värdet på fondandelarna ha 
ökat.

GRIFFON PMA (Portföljkonto)
Portföljkontot är ett handelskonto denominerat i lokal valuta. 
 Placeringen av likvida medel i PMA var huvudsakligen som en 
kortsiktig investering i attraktiva iranska räntenivåer om 15-20%.
 Pomegranate har nyligen bestämt sig för att likvidera de flesta av 
dessa ränteinstrument.
 Per den 30 april 2018 värderas investeringen i balansräkningen 
till det handelskontots rapporterade IRR NAV per slutet 30 april 
2018 översatt till EUR till den riskjusterade CBI EUR / IRR spot-
kursn per 30 april 2018.
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Navaar
Navaar är Irans ledande digitala platform för produk-

tion och distribution av ljudböcker. 
 Deras webb- och mobilappar erbjuder 

ljudböcker (för både vuxna och barn) i en 
lätt-att-navigera katalog, den största i sitt slag 
i Iran. Navaar förbereder också för en Story-
tel/Netflix-liknande, abonnemangsbaserad, 
intäktsmodell.
 Under tredje kvartalet 2017 avslutade 

Pomegranate en investering på 830 000 euro 
i Navaar och innehar en andel på 29,09% i 

bolaget. Samtliga engagerade medel överfördes 
i oktober 2017. Pomegranates investering kommer 

att hjälpa Navaar att öka antalet tillgängliga titlar, 
rekrytera ytterligare talang och fortsätta produktutveckling. 

Navaar fortsätter att utvecklas mycket bra och över de senaste 6 månad-
erna fram till maj 2018 har totala antal kunder ökat med 39% och antalet 
tillgängliga titlar har ökat med 26%. 
 Per 30 april 2017 baseras värderingen av Pomegranates innehav i 
Navaar på post-money värdering av bolaget efter investeringsavtalet som 
ingicks den 24 september 2017. Det EUR baserade transaktionsvärdet 
från september 2017 omräknas först till underliggande IRR-värdering vid 
transaktionstidpunkten, därefter räknar Pomegranate om IRR-transak-
tionsvärdet tillbaka till EUR, baserat på den Iranska centralbankens EUR/ 
IRR-spotkurs om 50 930 per 30 april 2018, med en tilläggsriskjustering 
på 30%. Detta resulterar i en euro värdering av Navaar per 30 april 2018 
på 2,0 miljoner euro, med ett värde av på 587 000 euro för Pomegranates 
andel. Som tidigare nämts är detta en teknisk anpassning av den gamla 
transaktionsvärderingen från september 2017, och med tanke på att de 
månatliga intäkterna i maj 2018 var 140% högre än maj 2017, förväntar sig 
Pomegranate att utföra en uppdaterad värdering i närtid baserat på den 
starka tillväxten och ljusa framtiden för bolaget.

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

Sektor Ljudböcker
Bolaget bildat 2014
Första investering 2017
Styrelserepresentation 1 av 5

Nyckeltal

0,6 mEUR
Verkligt värde i portföljen,  
30 april, 2018

-29 %
Förändring av bolagets verkliga 
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Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Sep 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Navaar  2,8     133,6     2,3     2,2     2,1     2,0     1,9     1,9    
Pomegranates  
ägarandel  0,8     38,9     0,7     0,6     0,6     0,6     0,6     0,5    
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Bahamta
Under fjärde kvartalet 2017 ingick Pomegran-

ate avtal om en investering på EUR 500 
000 i det iranska fintech startup-före-

taget - Bahamta, aktiv inom området 
för mobilbaserade pengaöverföringar. 
Investeringen är uppdelad i två delar 
mot ett slutligt aktieinnehav om 14,3% 
vid fullbordandet av båda delarna. 

Per 30 april 2018 har den första delen 
slutförts. Investeringen från Pome-

granate ska hjälpa Bahamta att rekrytera 
mer personal och växa som ett företag och 

fortsätta att utveckla sitt erbjudande inom den 
framväxande fintechindustrin i Iran. Bahamta har 

Tidigare fått finansiering från en av de mest framgångsrika lokala 
VC-företagen.

Bahamta erbjuder ett bättre alternativ till traditionellt kort-till-
kort eller P2P-överföringar från konto till konto, via sin användar- 
vänliga mobilbaserade lösning. 
 Per 30 april 2018, är värderingen av Pomegranates innehav i 
Bahamta baserat på post-money värdering i samband med invester-
ingsavtalet som ingicks den 18 december 2017. Den EUR-baserade 
transaktionsvärderingen från december 2017 är först omräknad till 
underliggande IRR-värdering vid tidpunkten för transaktionen, dä-
refter räknar Pomegranate om IRR transaktionsvärderingen tillbaka 
till EUR baserat på den Iranska centralbankens EUR / IRR spotkurs 
om 50 930 per 30 april 2018, med en tilläggsriskjustering på 30%. 
Detta resulterar i en EUR-värdering av Bahamta per 30 april 2018 
på 2,6 miljoner euro, med ett värde på Pomegranates andel på  
378 000 euro.

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

Sektor Fintech
Bolaget bildat 2015
Första investering 2017
Styrelserepresentation 1 av 5

Nyckeltal

0,4 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april, 2018

-24 %
Förändring av bolagets verkliga 
värde, januari – april, 2018

14,3 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

n/a
Förändring av bolagets verkliga 
värde sedan 31 december, 2016

0,3%

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Dec 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Bahamta  3,5     175,0     3,0     2,9     2,7     2,6     2,5     2,5    
Pomegranates  
ägarandel  0,5     25,0     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4    
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Bolags- och aktieinformation

Företags- och koncerninformation
Pomegranate Investment AB (publ), koncernens moderbolag 
registrerades den 7 april 2014. Från och med 30 april 2018, består 
Pomegranate Investment koncernen av det svenska moderbolag-
et moderbolag Pomegranate Investment AB (publ) och ett helägt 
svenskt dotterbolag, Pomegranate Holding AB. Moderbolagets 
verkar som holdingbolag för koncernen och därmed äger, hanterar 
och finansierar portföljbolagsinnehaven. Dotterbolaget bedriver för 
närvarande ingen verksamhet.

Aktieinformation
Per den 30 april 2018 fanns det sammanlagt 5 404 601 utestående 
aktier i Pomegranate. Alla aktier har en röst vardera. Handel i 
bolagets aktier tillhandahålls av Pareto Securities AB i Stockholm. 
ISIN-kod är SE0006117511. Totalt 192 500 teckningsoptioner var 
utestående per 30 april 2018, vilket motsvarar ett total antal ut-
estående aktier vid full utspädning 5 597 101 eller utspädningseffekt 
om 3,4%, i vid full utnyttjande.

Handel i bolagets aktier
Under perioden 1 januari 2017 till 30 april 2018 uppgick den totala 
volymen av handel med aktier i Pomegranate till 494 201 aktier. 
Max- och minimipriset för 16-månadersperioden var 27 EUR / aktie 
respektive 16 EUR / aktie. Det senaste per den 30 april 2018 var 17 
EUR / aktie.

Utdelning
Ingen utdelning har föreslagits för året.
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PER BRILIOTH  
Styrelsens ordförande

Grundare av Pomegranate

Styrelse

MOHSEN ENAYATOLLAH  
Styrelseledamot

NADJA BORISOVA  
Styrelseledamot

ANDERS F. BÖRJESSON  
Styrelseledamot

Medlem i styrelsen sedan 2014. Utbildning: 
Kandidatexamen i företagsekonomi från 
Stockholms Universitet och en Master of 
Finance från London Business School.

Mellan 1994 och 2000 arbetade Per 
Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hag-
strömer & Qviberg i Stockholm som chef 
för deras emerging marketsenhet och han 
har under flera år jobbat mycket nära den 
ryska aktiemarknaden. Per Han är styrel-
seordförande i Pomegranate och VD för 
Vostok New Ventures Ltd. Vostok New 
Ventures är ett investmentbolag med  
affärsidén att använda erfarenhet, expertis 
och ett utbrett nätverk för att identifiera 
och investera i tillgångar med stor po-
tential för värdeökning, med ett fokus på 
företag med nätverkseffekter. Vostok har 
en framgångsrik historia som investment-
bolag på svenska aktiemarknaden sedan 
1996.

Medlem i styrelsen sedan 2014. Utbildning: 
Juristexamen från Stockholms universitet 
och en LL.M. från NYU School of Law. 

Anders F. Börjesson är anställd som chefs-
jurist för Vostok New Ventures Ltd-kon-
cernen och var även tidigare tillförordnad 
chefsjurist i Pomegranate Investment AB 
och Vostok Emerging Finance Ltd och VD 
för RusForest AB. Innan han började på 
Vostok New Ventures arbetade Anders 
som biträdande jurist vid Mannheimer 
Swartlings kontor i S:t Petersburg och 
Moskva och ledde gruppen för förtagsö-
verlåtelser och bolagsrätt i Moskva mellan 
2006 och 2008. Han är medlem i New 
York Bar.

Medlem i styrelsen sedan 2016. Utbildning: 
Civilingenjörsexamen i Mellanösternpolitik 
från SOAS, University of London.

Mohsen Enayatollah har haft ett antal 
ledande befattningar, främst för stora glo-
bala finansiella institutioner, genom vilka 
han införskaffat stor erfarenhet från både 
utvecklade och tillväxtmarknader under 
de senaste 20 + åren. Han tog examen 
från SOAS, University of London, där han 
erhöll en MSc i Mellanösternpolitik med 
fokus på Iran. Mohsen Enayatollah har 
sedan koncentrerat sig på Irans ekonomi 
med särskild tonvikt på handel och inves-
teringsmöjligheter.

Medlem i styrelsen sedan 2016. Utbildning: 
Certified Accountant från ACCA i England 
och har även en ingenjörsexamen från St. 
Petersburg Institute of Mechanics.

Nadja Borisova är anställd som ekono-
michef på Vostok New Ventures. Nadja 
Borisova hade tidigare positionen som 
tillförordnad ekonomichef Pomegranate 
Investment AB och Vostok Emerging Fi-
nance Ltd och ekonomichef för det Ryss-
landsfokuserade private equity-bolaget 
Varyag Resources. Nadja har tidigare haft 
olika ekonomipositioner på Cloetta-Fazer, 
The Coca-Cola Company och Coca-Cola 
Bottlers Eurasia, både i Ryssland och i 
Sverige. 
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Ledningsgrupp

FLORIAN HELLMICH
VD

VD för bolaget sedan 2015.
Utbildning: Ekonomi och företags- 
ekonomi från Wien universitet.

Florian Hellmich är VD för Pome-
granate Investment AB. Mellan 
2004 och 2015 arbetade han som 
VD och Global Head of Equity 
Distribution på Renaissance Capital 
Ltd, baserad på kontoren i Moskva 
och London samt Afrika-kontoret. 
Han har även haft tidigare anställ-
ning på Creditanstalt i Central Öst-
europa inom Equity Research and 
Equity Sales (1994 till 2004).

GUSTAV WETTERLING
CFO

CFO i bolaget sedan 2017.
Utbildning: Civilingenjör i ekonomi 
och Företagande från Handelshög-
skolan i Stockholm.

Gustav Wetterling är anställd som 
CFO av Pomegranate Investment 
AB sedan februari 2017. Gustav 
Wetterling rekryterades från Rus-
Forest AB där han hade jobbat som 
CFO sedan 2014. Innan dess hade 
han positioner som Inköpschef 
samt Head of Investor Relations på 
Black Earth Farming Ltd i Moskva. 
Han har också arbetat för Vostok 
New Ventures Ltd (tidigare Nafta 
Investment Ltd) och Svenska Han-
delsbanken.

MAHGOL SHARILI
Chefsjurist

Företagets chefsjurist sedan 2018.
Utbildning: European Legal Stu-
dies, LLB med högsta betyg från 
Kent University i England; Juridisk 
praktik, 2011 och Professional Skills 
Course, 2014 från Juridiska Hög-
skolan i London.

Mahgol Sharili (Farsi-talande) är 
chefsjurist för Pomegranate Invest-
ment AB och rådger i relation till 
olika investeringsprojekt och han-
terar fortlöpande frågor kring lagar 
och sanktioner kopplade till Iran 
och bolagets växande verksamhet 
där. Innan Pomegranate var Mahgol 
jurist på Vinge KBs Iran-avdelning i 
Stockholm och jobbade även som 
advokat vid Ronald Fletcher Baker 
LLP i London, med generella före-
tags- och kommersiella frågor såväl 
som att vara chef för deras Iran 
Desk. Hon är advokat vid Högre 
Domstolar i England och Wales.

RICKARD STRÖMGREN
Investeringsansvarig

Investeringsansvarig på Pome-
granate sedan 2016. Utbildning: 
Civilingenjör Maskinteknik från 
Lunds Tekniska Högskola och B.Sc. 
Företagsekonomi från Stockholms 
universitet.

Rickard Strömgren är anställd som 
investeringsansvarig på Pomegra-
nate Investment AB. Rickard har 
under de tidigare 9 åren jobbat 
internationellt, inklusive Nigeria, 
Sydkorea, Brasilien och USA, 
han var även medgrundare och 
tillväxtchef hos Groupon Sweden 
(och senare Norge) inom Rock-
et Internet och turn-around chef 
på ett Kinnevik-ägt Nigerianskt 
e-handelsföretag samt jobbat som 
managementkonsult.

LEO KIA
Investeringsansvarig

Investeringsansvarig på Pome-
granate sedan 2016. Utbildning: 
Civilingenjör Datavetenskap från 
Uppsala universitet, School of En-
treprenörskap vid Uppsala universi-
tet samt olika kurser inom Business 
Administration, Marknadsföring, 
Marknad Analys, immateriella rät-
tigheter och företagsjuridik.

Leo Kia är anställd som Investe-
ringsansvarig på Pomegranate 
Investment AB. Leo har över 12 års 
erfarenhet från snabbväxande före-
tag i en internationell miljö. Under 
den senare hälften av sin karriär har 
han framgångsrikt lett flera B2C-
företag i olika industrier genom  
hyper-tillväxtfaser. Tidigare posi-
tioner inkluderar medgrundare och 
tillväxtchef hos Groupon Sweden 
(och senare Norge) inom Rocket 
Internet, och turn-around manager 
på ett Kinnevik-ägt nigerianskt 
e-handelsföretag.
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Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som ansvarig  
revisor, har varit bolagets revisor sedan 2014.

Arbetsordning
Styrelsen träffas personligen minst två gånger om året och oftare 
om det behövs. Utöver detta genomförs möten via telefonkonferens 
vid behov. Mellan mötena har verkställande direktören regelbunden 
kontakt med styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. 
Styrelsen fattar beslut om övergripande frågor som berör Pomegrana-
te koncernen. 
 Verkställande direktören förvaltar koncernens dagliga verksam-
het och förbereder investeringsrekommendationer i samarbete med 
övriga koncernenledningen.
 Investeringsbeslut fattas av styrelsen i moderbolaget.

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 ur-
sprungliga Sanctions Compliance Strategy. Den nya policyn beskriver 
styrelsens och de anställdas roll och ansvar i fråga om regelefterlev-
nad och innehåller bestämmelser om transaktionsanalys och due 
diligence, löpande uppföljning, efterlevnadsarbete i Bolagets portfölj-
bolag, dokumentation, rapportering av och påföljder vid överträdelse 
samt utbildning.
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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.

Likviditetsrisk
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 skattejus-
teringar som försämrar Pomegranates tidigare eller nuvarande skattepo-
sitioner 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 
tilldra sig statens omedelbara intresse, kan det inte uteslutas att så kan ske 
i framtiden.
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Sanktionsrisker
Sedan förra årets rapport har det skett betydande förändringar i USA:s 
sanktioner mot Iran som administreras av OFAC. Från och med 6 augus-
ti 2018, har amerikanska sekundära sanktioner som tidigare lyfts under 
JCPOA återvänt i mot de finansiella och icke-petrokemiska sektorerna. Den 
andra vågen av amerikanska sekundär mot olja och gas, energi och petroke-
mikalie sektorer skall återinföras 4 november 2018.
 Pomegranats investeringar i Iran har varit och fortsätter att vara föremål 
för compliance med ekonomiska och finansiella sanktioner som ålagts av 
EU, USA och FN under JCPOA, liksom svenska ekonomiska sanktioner och 
exportkontroll. Från starten har bolaget antagit en ”Sanktionsöverensstäm-
melsestrategi” daterad den 26 juni 2014 som fastställer förpliktelserna för 
bolaget och dess styrelse att driva de strängaste efterlevnadsprocesserna för 
att säkerställa att man uppfyller de lagar och regelkrav i alla jurisdiktioner 
där man verkar och som är tillämplig för bolagets investeringar i Iran. Den 
22 februari 2016, i samband med en kapitalanskaffning, antog bolaget en 
utvidgad och omfattande ”Trade Controls Policy”, som ersätter tidigare 
”Sanktionsöverensstämmelsestrategin”. Den befintliga Trade Controls Po-
licy beskriver efterlevnadsroller och ansvar för styrelsen och Pomegranates 
anställda, och inkluderar bestämmelser för transaktionsscreening och due 
diligence, kontinuerlig övervakning, efterlevnad för portföljbolagen, regist-
rering, överträdelser och disciplinära åtgärder, rapportering av överträdel-
ser och träning. Styrelsen administrerar Trade Controls Policy, och General 
Counsel - Mahgol Sharili, är den enskilda person som främst ansvarar för 
att säkerställa att bolagets efterlevnad av sanktioner övervakas av externa 
juridiska rådgivare.
 Det som är viktigt att notera är att OFAC fortsatte att sanktionera iranska 
personer och enheter i samband med JCPOA. Omfattningen av sekundära 
sanktioner som rullades tillbaka enligt JCPOA har alltid varit begränsade. 
Även om USA har angett att den 4 november 2018, så kommer alla tidigare 
amerikanska sekundära sanktioner att återvända, är det även troligt att 
de extraterritoriella Sanktionerna kommer att utvidgas ytterligare utöver 
pre-JCPOA-nivån. Meningen och tillämpningen av sanktioner förändras 
kontinuerligt och Pomegranate kan inte förutsäga att sanktionslandskapet 
kommer att förbli enligt den befintliga lagtexten och hur de amerikanska 

lagarna kommer att påverka affärer med Iran på lång sikt. Företaget har 
aldrig haft någon amerikansk koppling men har likväl tagit hänsyn till ame-
rikanska sanktionslagar i förhållande till sina investeringar och motparter i 
Iran.
 För att ge stöd för JCPOA och för att bevara intresset från europeiska fö-
retag som investerar i Iran, antog EU en blockeringsförordning, som trädde 
i kraft den 7 augusti 2018. Förordningen gäller omedelbart för ekonomis-
ka aktörer och skall direkt implementeras av nationella myndigheter och 
domstolar. Statutet skyddar mot de uttalade extraterritoriella amerikanska 
sanktionerna som förekommer i dess bilaga men det finns risk för att nya 
amerikanska sanktioner eller andra åtgärder av befintliga signatärer till 
JCPOA kommer att träda i kraft som då inte skyddas av förordningen.
 Medan Bolaget anser att det har vidtagit rimliga åtgärder för att verifiera 
att dess investeringar inte innebär att man handlar med, eller gör medel 
eller ekonomiska resurser tillgängliga för sanktionerade personer och 
enheter, och därtill har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att för-
hindra sådan verksamhet och flöde av finansiering, så finns det till exempel 
inneboende svårigheter att upprätta och verifiera identiteter och ägarstruk-
turer i Iran (för att nämna några hinder) och det finns en risk för att sådana 
personer och enheter historiskt har varit, för närvarande är, eller i framti-
den kommer att ha kopplingar till de företag där Pomegranate innehar ett 
direkt eller indirekt ägande. Från och med den 7 augusti 2018 kommer det 
att bli obligatorisk för en EU-aktör att följa EU: s blockeringsförordning.
 Bristande efterlevnad av förordningen kan leda till civilt eller straffrätts-
ligt ansvar för individer och enheter inom företaget, erhållande av betydan-
de böter, sanktionering eller andra konsekvenser som negativ publicitet 
eller försämrat rykte. Det finns fortfarande risk för att bolagets investeringar 
kan bli förbjudna av EU: s ekonomiska sanktioner rörande missilteknik, 
kärnkraftsrelaterade aktiviteter eller missbruk av mänskliga rättigheter. Vid 
2024 kommer de återstående EU-sanktionerna mot Iran kommer att lyftas, 
”Övergångsdagen” per JCPOA; kommer att signalera släppandet av åter-
stående sanktioner mot Iran och kommer att utlösas när IAEA bekräftar att 
den iranska nukleära aktiviteten är helt förenlig. Fram tills dess är screening 
mot europeiska sanktionsdatabaser ett rättsligt krav för Pomegranate.
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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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Finansiell  
information
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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 hu-
vudsakligen i mellanöstern samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet.
 Denna årsredovisning omfattar räkenskapsåret, mot-
svarande perioden 1 januari 2017 – 30 april 2018.

Viktiga händelser under året
Under perioden 1 januari 2017 till och med 30 april 2018, 
har företaget genomfört ytterligare en kapitalanskaffning 
då Pomegranate fick ytterligare 30 miljoner euro genom 
en emission av totalt 1 250 000 nya aktier till ett teck-
ningspris om 24 euro per aktie.

Teckningsoptioner
Inga nya teckningsoptioner utfärdades under perioden 
1 januari 2017 till och med 30 april 2018. Samtliga 
teckningsoptioner hade tidigare tilldelats bolagets VD, 
styrelseledamöter och andra nyckelpersoner, förutom  
3 000 teckningsoptioner som tilldelades den nya finans- 
direktören i Februari 2017.

Resultat
Resultat efter skatt uppgick till -29,2 miljoner euro,
inklusive resultat på -25,3 miljoner euro från värdering 
av finansiella tillgångar till verkligt värde.

Förvaltningsberättelse

Likviditet  
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 
23,4 miljoner euro.

Eget kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till  
131,4 miljoner euro, motsvarande 24,3 euro per aktie.
 Antal aktier uppgick på balansdagen till 5 404 601.

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

Balanserat resultat  54 379 121    

Årets resultat -29 156 140    

Optioner  795 180    

Överkursfond  99 948 173    

 125 966 333    

Styrelsen föreslår att resulterande belopp om  
125 966 333 för perioden 1 januari 2017 - 30 april 2018
överförs i ny räkning.
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Resultaträkning
Koncernen

Belopp i TEUR
1 januari, 2017-
30 april, 2018

1 januari, 2016-
31 december, 2016

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 -25 295 38 221
Rörelsens intäkter -25 295 38 221

Rörelsens kostnader -3 811 -2 893
Rörelseresultat -29 106 35 328

Finansiella intäkter och kostnader

Valutakursvinster / -förluster, netto -49 -133
Ränteintäkter  -      8

Räntekostnader -2 -

Finansnetto -50 -125

Resultat före skatt -29 156 35 203

Inkomstskatt - 40
Nettoresultat för perioden -29 156 35 244

Resultat per aktie (EUR) -5,7 9,8
Nettoresultat för perioden -5,7 9,6

Nettoresultat för perioden

Belopp i TEUR
1 januari, 2017-
30 april, 2018

1 januari, 2016-
31 december, 2016

Nettoresultat för perioden -29 156 35 244

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som senare kan klassificeras till vinst eller förlust:  -    -   
Valutakursdifferenser  -    -   
Avyttringar  -    -   
Summa övrigt totalresultat för perioden - -
Summa totalresultat för perioden -29 156 35 244
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Belopp i TEUR 30 apr -18 31 dec -16

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 31 -
Summa anläggningstillgångar 31 -

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som innehas för handel 111 865 117 964
Summa finansiella anläggningstillgångar 111 865 117 964

Summa anläggningstillgångar 111 896 117 964

Omsättningstillgångar

Likvida medel 23 421 29 009

Derivat Finansiellt instrument 805  -      
Skattefordringar 83 84
Skattefordringar 92 36
Summa omsättningstillgångar 24 401 29 129

SUMMA TILLGÅNGAR 136 297 147 093

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 131 429 132 617

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 22 22
Andra kortfristiga skulder 4 110 13 860
Upplupna kostnader 735 543
Skatteskulder  -      51
Summa kortfristiga skulder 4 867 14 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 297 147 093

Balansräkning
Koncernen
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Förändringar i eget kapital
Koncernen

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Övriga 

reserver
Balanserat 

resultat Totalt

Ingående balans 1 januari, 2016 1 655 18 729 145 19 135 39 664

Nettoresultat för perioden – – – 35 244 35 244
1 januari, 2016 – 30 september, 2016
Övrig totalresultat för perioden
Valutakursdifferenser – – – – –
Summa totalresultat för perioden – – – 35 244 35 244
1 januari, 2016 – 31 december, 2016
Transaktioner med ägare
Intäkter från företrädesemission 2 500 57 500 – – 60 000
Transaktionskostnader – -2 937 – – -2 937
Aktiebaserad ersättning – – 646 – 646
Utgående balans 31 december, 2016 4 155 73 292 791 54 379 132 617

 
Belopp i TEUR Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Övriga 
reserver

Balanserat 
resultat Totalt

Ingående balans 1 januari, 2017 4 155 73 292 791 54 379 132 617

Nettoresultat för perioden – – – -29 156 -29 156
1 januari, 2017 – 30 april, 2018
Övrig totalresultat för perioden
Valutakursdifferenser – – – – –
Periodens totalresultat – – – -29 156 -29 156
1 januari 1, 2017 – 30 april, 2018
Transaktioner med ägare
Intäkter från nyemission 1 250 28 750 – – 30 000
Transaktionskostnader nyemission – -2 036 – – -2 036
Personaloptionsprogram – – 4 – 4
Utgående balans 30 april, 2018 5 405 100 007 795 25 223 131 429
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Kassaflödesanalys
Koncernen

Belopp i TEUR
1 januari, 2017-
30 april, 2018

1 januari, 2016-
31 december, 2016

Löpande verksamheten

Rörelseresultat -29 156     35 200    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Ränteintäkter och -kostnader, netto  2    
Orealiserade valutakursvinster  49     128    

Teckningsoptioner  4     646    
Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  25 295    -38 221    

Förändring av rörelsefordringar  20    

Förändring av rörelseskulder -196     567    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 983    -1 680    

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella tillgångar -29 494    -38 558    

Investeringar i dotterbolag  6    

Investeringar i kontorsutrustning och möbler och tillbehör -31    

Erhållen ränta  -       -      

Erlagd ränta -2    -0    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 521    -38 558    

Finansieringsverksamheten

Nyemission, inklusive avgifter  27 964     57 063    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  27 964     57 063    

Årets kassaflöde -5 540     16 825    

Likvida medel vid årets början  29 009     12 317    
Kursdifferens i likvida medel -49    -133    
Likvida medel vid årets slut  23 421     29 009    
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1. Soliditet definieras som eget kapital i relation till totalt kapital. 
2.Substansvärde/aktie definieras som eget kapital/substansvärde dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 
3. Resultat per aktie definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden. 
4. Resultat per aktie efter full utspädning definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden med beaktande    

 för full utspädning från vägt genomsnitt av utdelade optioner. Dock så görs inte denna justering när resultatet är negativt.

1 jan, 2017 – 30 apr, 2018 1 jan, 2016 – 31 dec, 2016

Soliditet, %1 96,4% 90,2%
Substansvärde, EUR 131 429 435 132 616 934
Substansvärde/aktie, EUR2 24,3 31,9
Resultat per aktie, EUR3 -5,7 9,8
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR4 -5,7 9,6
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 5 141 714 3 580 831
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning för  
vägt genomsnitt av antalet utestående optioner 5 336 366 3 671 412
Antal aktier vid årets slut 5 404 601 4 154 601
Antal aktier vid årets slut efter full utspädning för antal optioner  
utestående vid årets slut 5 597 101 4 349 101

Alternativa nyckeltal
Koncernen

Den 3 juli 2016 tillämpades nya riktlinjer för alternativa nyckeltal (APMs) 
utgivna av the European Securities and Markets Authority (ESMA). Med 
alternativa nyckeltal avses finansiella mått som inte finns definierade inom 
ramen för IFRS. Pomegranate använder regelbundet alternativa nyckeltal 
i sin kommunikation för att förbättra jämförelser mellan olika tidsperioder 
och ge en djupare inblick i Bolaget utveckling för analytiker, investerare och 

andra intressenter. Det är viktigt att notera att inte alla företag beräknar 
alternativa nyckeltal med samma metod och därför är användbarheten av 
dess nyckeltal begränsad och ska inte användas som ett substitut för finan-
siella mått inom ramen för IFRS. Nedan presenteras Bolagets alternativa 
nyckeltal och hur dessa är beräknade.
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Belopp i TEUR
1 januari, 2017-
30 april, 2018

1 januari, 2016-
31 december, 2016

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen -25 295 38 221
Rörelsens kostnader -3 811 -2 893
Rörelseresultat -29 106 35 328

Resultat från finansiella poster

Valutakursvinster / -förluster, netto -49 -133
Ränteintäkter  -       8    

Räntekostnader -2 0,0

Resultat efter finansiella poster -50 -125

Resultat före skatt -29 156 35 203

Skatt på årets resultat – –

Årets resultat -29 156 35 203

Redovisning av totalresultat

Belopp i TEUR
1 januari, 2017-
30 april, 2018

1 januari, 2016-
31 december, 2016

Nettoresultat för perioden -29 156 35 203

Övrig totalresultat för perioden:

Poster som kan klassificeras senare till vinst eller förlust:
Valutakursdifferenser  –  –
Summa övrigt totalresultat för perioden – –
Summa totalresultat för perioden -29 156 35 203

Resultaträkning
Moderbolag
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Belopp i TEUR 30 april, 2018 31 december, 2016

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Kontorsutrustning och möbler och tillbehör 31  - 
Summa anläggningstillgångar 31  -      

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 6  -      
Finansiella tillgångar som innehas för handel 111 865 117 964
Summa finansiella anläggningstillgångar 111 870 117 964

Summa anläggningstillgångar 111 901 117 964

Omsättningstillgångar

Likvida medel 23 415 29 009

Derivat Finansiellt instrument 805
Lånefordringar -  -      

Skattefordringar 83  84      
Övriga kortfristiga fordringar 92 36
Summa omsättningstillgångar 24 396 29 129

SUMMA TILLGÅNGAR 136 297 147 093

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 131 429 132 617

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 22 22
Andra kortfristiga skulder 4 110 13 860
Upplupna kostnader 735 543
Skatteskulder  -      51
Avsättningar  -      -
Summa kortfristiga skulder 4 867 14 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 297 147 093

Balansräkning
Moderbolag
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Förändringar i eget kapital
Moderbolaget

1 januari, 2016 – 31 december, 2016

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade  

vinstmedel
Totalt fritt  

eget kapital Totalt 

Ingående balans 1 655 18 729 19 280 38 010 39 664

Nettoresultat för perioden – – 35 244 35 244 35 244
Summa totalresultat för perioden – – 35 244 35 244 35 244
Intäkter från nyemission 2 500 57 500 – 57 500 60 000
Transaktionskostnader – -2 937 – -2 937 -2 937
Aktiebaserad ersättning – – 646 646 646
Utgående balans 31 december, 2016 4 155 73 292 55 170 128 462 132 617

1 januari, 2017 – 30 april, 2018

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade  

vinstmedel
Totalt fritt  

eget kapital Totalt

Ingående balans 4 155 73 292 55 170 128 462 132 617

Nettoresultat för perioden – – -29 156 -29 156 -29 156
Summa totalresultat för perioden – – -29 156 -29 156 -29 156
Intäkter från nyemission 1 250 28 750 – 28 750 30 000
Transaktionskostnader nyemission - -2 036 - -2 036 -2 036
Anställdas aktieoptionsprogram – - 4 4 4
Utgående balans 30 april, 2018 5 405 100 007 26 018 126 025 131 429
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Not 1 – Allmän information
Pomegranate Investment AB (publ) (Pomegranate) är ett invest-
mentföretag enligt definitionen i IFRS 10 p.27, där andelarna i port-
följbolagen tas upp till verkligt värde i Finansiella rapporterna.
 Pomegranates verksamhet är att äga och förvalta aktier och ande-
lar i portföljbolag.  
 Pomegranate är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte 
i Stockholm. Adressen till bolagets kontor är Mäster samuelsgatan 1, 
1tr, 111 44 Stockholm. 
 Pomegranates årsredovisning för perioden 1 januari 2017 – 30 april 
2018 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 16 augusti 
2018.
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Not 2 – Sammanfattning av  
viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Finansiella rapporterna för Pomegranate Investment AB (publ) har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Komplette-
rande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 
 Denna koncernredovisning är Pomegranates första som upprättas 
i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om 
från den 7 April 2014,vilket är datum för övergång till redovisning 
enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redo-
visningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på 
resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 3. 
 Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I Finansiella rapporterna används euro (EUR), som är koncer-
nens presentationsvaluta.
 Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver an-
vändning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för Finan-
siella rapporterna anges i not 4.

2.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av 
koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår 
som börjar den 1 januari 2018 eller senare och har inte tillämpats vid 

upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer en preliminär 
bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara relevan-
ta för koncernen:
 IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter 
de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats 
men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 
tre värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaff-
ningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde 
över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på 
företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investe-
ringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första re-
dovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt 
totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer 
då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella skulder ändras 
inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld 
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt 
värde-alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som 
påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har 
ännu inte utvärderat effekterna av införandet av IFRS 9.
 Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

2.2 Koncernredovisning

2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper
Investmentföretag
Pomegranate är ett investmentföretag enligt definitionen i IFRS10 p. 
27 Koncernredovisning. Ett investmentföretag ska varken konsoli-
dera sina dotterföretag eller tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv när det 
erhåller ett bestämmande inflytande över ett annat företag. I stället 
ska investmentföretaget värdera innehav i ett dotterföretag till dess 
verkliga värde via resultatet i enlighet med IFRS 39 Finansiella instru-
ment: Redovisning och värdering. Pomegranate har ett dotterföretag 
som inte självt är ett investmentföretag eller ingår som en del av 
portföljbolagen varför dotterföretaget konsolideras enligt förvärvs-
metoden. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande 
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i Finansiella rapporterna från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur Finansiella rapporterna från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Intresseföretag
Ett intressebolag är ett bolag över vilket invetmentföretaget utövar 
ett betydande inflytande, genom möjligheten att delta i de beslut 
som rör verksamhetens ekonomiska och operationella strategier. Det-
ta förhållande råder normalt i de fall Investmentbolaget direkt eller 

indirekt innehar aktier som representerar 20-50 procent av rösterna, 
eller genom avtal erhåller ett betydande inflytande. Då Pomegranate 
är ett Investmentföretag, redovisas även innehav i intressebolag till 
verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen i enlighet 
med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. 
Redovisningsprincipen för finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen beskrivs i avsnittet för finansiella 
instrument nedan.

2.3 Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapporteringen som lämnats till den högsta verkställande 
beslutsfattaren. Styrelsen för ett investeringsbolag är med nödvän-
dighet djupt involverat i investeringsbeslut och övervakning av port-
följbolagens resultat. Styrelsen har därför identifierats som Bolagets 
högsta verkställande beslutsfattare för intern rapportering. I bolagets 
interna rapportering finns endast ett rörelsegment. 

2.4 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Samtliga bolag i koncernen har euro (EUR) som funktionell valuta då 
valutan har definierats som den valuta som används i den primära 
ekonomiska miljö där bolagen är verksamma. I Finansiella rapporter-
na används euro (EUR), koncernens presentationsvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta-
kursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i 
resultaträkningen. 
 Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida 
medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 
kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i 
postern ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” 
i resultaträkningen.

2.5 Intäktsredovisning

2.5.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränteme-
toden. 

2.5.4 Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har 
fastställts.

2.6 Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Be-
talningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella 
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden.

Noter till de finansiella rapporterna
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2.7 Ersättningar till anställda

2.7.1 Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner 
och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 månader 
efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det 
odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. 
Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. 
Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställ-
da i balansräkningen. 

2.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer-
nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de an-
ställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgif-
terna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning.

2.7.3 Aktierelaterade ersättningar
Bolaget har ställt ut personaloptionsprogram till anställda och sty-
relsen. Programmet möjliggör för de personerna att förvärva aktier 
i företaget. Verkligt värde på teckningsoptionerna redovisas som 
en personalkostnad och kostnadsförs på tilldelningsdagen med en 
motsvarande ökning i eget kapital. Verkligt värde fastställs vid utstäl-
landetidpunkten med Black & Scholes värderingsmodell. Den totala 
kostnaden redovisas över intjänandeperioden.
 Erhållen emissionslikvid, netto efter direkt hänförliga transaktions-
kostnader, ökar aktiekapitalet motsvarande nominellt värde och över-
stigande del ökar överkursfonden när teckningsoptionerna utnyttjas. 
 Förvärvade optionsrätter, exklusive direkt hänförliga transaktions-
kostnader, ökar aktiekapitalet med det motsvararande nominella 
värdet för aktierätterna och den överskjutande delen ökar inbetald 
premie när teckningsoptionerna utnyttjas.

2.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
 Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt 
gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis 
av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Styrelsen utvärderar 
regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den 
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska 
betalas till skattemyndigheten.
 Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och dessas redovisade värden i Finansiella rapporterna. Uppskjuten 
skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av 
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller 
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 till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
 Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder 
och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför 
sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och 
avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det 
finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

2.9 Finansiella instrument – generellt
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns 
beskrivna nedan.

2.9.1 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följan-
de kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga 
finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkning-
en är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell till-
gång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen 
i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas 
för handel om de inte är identifierade som säkringar. Portföljbolagen 
oavsett om de är dotterföretag, intresseföretag eller finansiella place-
ringar värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt ovan.
Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar 
om de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras 
de som anläggningstillgångar.

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgång-
ar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncer-
nens ”lånefordringar och kundfordringar” utgörs av övriga kortfristi-
ga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.

Övriga finansiella skulder
Leverantörsskulder, samt övriga kortfristiga skulder och upplupna 
kostnader som är finansiella instrument klassificeras som övriga 
finansiella skulder.

2.9.2 Redovisning och värdering
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgång-
ar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första 
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. 

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 skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt 
värde. Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella 
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
 Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår 
och ingår i resultaträkningens post Andra vinster/förluster – netto. 
Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resul-
taträkningen som en del av Övriga intäkter när koncernens rätt att 
erhålla betalning har fastställts.

2.9.3 Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta 
de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett netto-
belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

2.9.4 Nedskrivning finansiella instrument 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objek-
tiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell till-
gång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller 
grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs 
ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov 
till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången 
redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de 
uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller 
grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt 
sätt.
 Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden dis-
konterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. 
Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet 
redovisas i koncernens resultaträkning inom posten Övriga exter-
na kostnader. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande 
period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföring-
en av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resulta-
träkning inom posten Övriga externa kostnader. 

2.10 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över 
kassaflöden, banktillgodohavanden.

2.11 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. 
 Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden.
 Då något koncernföretag köper moderföretagets aktier (återköp 
av egna aktier) reducerar den betalda köpeskillingen, inklusive even-
tuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt), 

Not 2 – forts.
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eget kapital, tills dess aktierna annulleras eller avyttras. Om dessa 
stamaktier senare avyttras, redovisas erhållna belopp (netto efter 
eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader och skatteeffek-
ter) i eget kapital.

2.12 Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns 
av moderföretagets aktieägare.

2.13 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdel-

ning som är hänförlig till preferensaktier
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under 

perioden, justerat för fondemissionselementet i stamaktier som 
emitterats under året och exklusive återköpta aktier som innehas 
som egna aktier av moderföretaget.

Resultat per aktie efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras belop-
pen som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning 
genom att beakta:
• effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potenti-

ella stamaktier, och 
• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle 

ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella 
stamaktier.

2.18 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser 
att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som 
kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de 
som långfristiga skulder. 

2.19 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Grund för rapporternas upprättande
Årsredovisningen för moderföretaget, Pomegranate Investment AB 
(publ) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att moderföretaget 
i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, i den utsträckning detta 
är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, samt med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS. 
Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i 
Finansiella rapporternas not 2, med de undantag som anges nedan. 
 I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i Finansiel-
la rapporterna, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. Övergången från tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på 
resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställ-
ningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som 
anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med 
Finansiella rapporterna, främst avseende finansiella intäkter och kost-
nader och eget kapital. 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas för-
värvsrelaterade kostnader. 
 När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i 
värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i 
posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”. 

Not 3 – Effekter på resultaträkning 
och balansräkning från övergång-
en till IFRS och RFR2
Pomegranate har redan enligt tidigare svenska K3 redovisningsprinci-
per bokfört finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet. Där-
igenom utgör förändringen till IFRS för koncernens rapportering och 
RFR2 för moderbolaget inte en väsentlig förändring i hanteringen av 
bolagets huvudsakliga finansiella tillgångar, verksamhet eller finansi-
ellt resultat, och utgör endast en skillnad i presentation av densam-
ma. Emellertid för jämförelseperioden 2016 erkänns inte den tidigare 
bokförda ”Skatt fördelningsreserv ”på 183 tusen euro enligt IFRS och 
därför har jämförbart koncernresultat för helåret 2016 omräknats för 
att återspegla denna förändring i resultaträkningen, balansräkning 
och eget kapital för jämförelseperioden 2016. 

Not 4 – Viktiga uppskattningar och 
bedömningar
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Ledningen för Pomegranate behöver vid framtagandet av koncernrä-
kenskaperna för koncernen göra vissa uppskattningar och antagan-
den. Osäkerhet i uppskattningar och antaganden kan ha påverkan 
på det bokförda värdet av tillgångar och skulder och på koncernens 
resultat. De viktigaste uppskattningarna och antagandena är:
 
Verkligt värde på onoterade  finansiella tillgångar
Uppskattningar och antaganden vid bestämmandet av verkligt värde 
av onoterade finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträk-
ningen utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer, såsom förväntningar på framtida händelser som 
bedöms vara rimliga under rådande förutsättningar. För mer informa-
tion om beräkning av verkligt värde hänvisas till not 7.

Not 2 – forts. Not 5 – Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: 
marknadsrisk (inklusive valutarisk, prisrisk och ränterisk), kreditrisk, 
likviditetsrisk och kassaflödesrisk.
 Riskhanteringen sköts av ledningen utifrån policyer godkända av 
styrelsen.

MARKNADSRELATERADE RISKER
Risker på tillväxt- och gränsmarknader
Pomegranate är föremål för risker som är förknippade med ägande 
och förvaltning av investeringar och särskilt risker för ägande och för-
valtning på tillväxt- och gränsmarknader. Då dessa länder fortfarande 
ur en ekonomisk aspekt befinner sig i en utvecklingsfas, påverkas 
investeringar av ovanligt stora fluktuationer i vinster och förluster och 
andra faktorer utanför koncernens kontroll som kan ha en negativ 
inverkan på värdet på Pomegranate justerade egna kapital. Investe-
ringar på tillväxt- och gränsmarknader medför en hög risknivå och 
kräver särskilda överväganden av olika faktorer, däribland de som 
anges här, vilka vanligen inte är förknippade med investeringar i mer 
utvecklade länder. En instabil statlig administration kan ha en negativ 
inverkan på investeringar.
 Tillväxt- eller gränsmarknader har sällan fullt utvecklade rättssys-
tem som är jämförbara med dem i mer utvecklade länder. Befintliga 
lagar och förordningar tillämpas ibland inkonsekvent. Både oavhäng-
igheten och effektiviteten i domstolssystemen utgör en betydande 
risk. Författningsändringar har ägt rum och kommer troligen att 
fortsätta att äga rum i snabb takt, och det fortsätter att vara svårt att 
förutsäga effekterna av lagändringar och lagstiftningsbeslut. Det kan 
vara svårare att få gottgörelse eller utöva sina rättigheter på tillväxt- 
och gränsmarknader än i mer mogna rättssystem. Pomegranate över-
vakar fortlöpande dessa riskområden genom olika kanaler däribland 
tredjepartsanalyser och genom kunskap och expertis i koncernens 
nätverk. Koncernen utvärderar sådant som identifieras i ovannämnda 
övervakning och vidtar vid behov åtgärder för att dämpa identifiera-
de riskområden.

Exponering mot finansiella tjänsteföretag på tillväxt- och gräns-
marknader
Pomegranate är föremål för risker som är förknippade med ägande 
och förvaltning av investeringar i finansiella tjänsteföretag på tillväxt- 
och gränsmarknader. Därför kan koncernens verksamhet, operativa 
resultat, ekonomiska villkor och utsikter påverkas av att sådana risker 
blir verklighet, vilket innebär, men inte begränsas till, följande:
• Regulatoriska risker – de flesta finansiella tjänsteföretag på tillväxt- 

och gränsmarknader är föremål för omfattande regulatoriska 
krav. Sådana krav, eller hur behöriga myndigheter tolkar dem, kan 
ändras snabbt. Underlåtenhet att anpassa sig till gällande krav kan 
leda till sanktioner eller förlust av affärsmöjligheter, vilket i sin tur 
kan få en betydande negativ inverkan på verksamhet, operativa re-
sultat, ekonomiska villkor och utsikter för koncernens investeringar.

• Operativ risk – finansiella tjänsteföretag på tillväxt- och gränsmark-
nader är exponerade för operativa risker, däribland risken för be-
drägeri utförd av anställda, kunder eller tredje man, dålig ledning, 
obehöriga transaktionner av anställda samt driftsfel. Underlåtenhet 
att korrekt dämpa en operativ risk kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på verksamhet, operativa resultat, ekonomiska villkor och 
utsikter för koncernens investeringar.
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• Ryktesrisk – konsumentbeteendet kan påverkas negativt av 
negativ publicitet i traditionella medier samt i sociala medier. En 
förlust eller ett rykte kan ha en väsentlig negativ inverkan på verk-
samheten, operativa resultat, ekonomiska villkor och utsikter för 
koncernens investeringar.

• IT-risk – finansiella tjänsteföretag brukar förlita sig på IT-system 
och störningar som påverkar driften i avgörande system kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på verksamhet, operativa resultat, 
ekonomiska villkor och utsikter för koncernens investeringar.

Pomegranate arbetar, främst genom styrelserepresentation, för att 
garantera att varje portföljbolag har tillämpliga interna kontrollpro-
ces- ser för att hantera dessa affärsrelaterade risker.

Exponering mot Iran
För närvarande utgörs koncernens investeringar av företag som ver-
kar i Iran. Iran har genomgått en djupgående politisk och social för-
ändring under de senaste åren. Värdet på Pomegranate tillgångar kan 
komma att påverkas av osäkerheter såsom politisk eller diplomatisk 
utveckling, social eller religiös instabilitet, förändring av regeringspo-
litiken, skatte- och räntesatser, inskränkningar i politisk och ekono-
misk utveckling av lagar och bestämmelser i Iran, stora policyför-
ändringar eller brist på intern samsyn mellan ledare, verkställande 
och beslutande organ samt starka ekonomiska grupper. Dessa risker 
innebär i synnerhet expropriation, förstatligande, konfiskering av 
tillgångar och lagstiftningsändringar när det gäller nivån av utländskt 
ägande. Vidare kan politiska förändringar vara mindre förutsägbara 
i ett tillväxtland såsom Iran än i andra mer utvecklade länder. Sådan 
instabilitet kan i vissa fall komma att få en negativ inverkan på såväl 
Bolagets verksamhet som aktiekurs. Den iranska ekonomin har från 
tid till annan uppvisat
• signifikant nedgång i BNP

• svagt banksystem med begränsad likviditetstillförsel för utländsk 
valuta

• växande svart och grå ekonomisk marknad

• hög kapitalflykt

• hyperinflation

• signifikant ökning av arbetslösheten

• ekonomiska sanktioner

Den iranska ekonomin är i stor utsträckning beroende av produktion 
och export av olja och naturgas, vilket gör den utsatt för fluktuatio-
ner på olje- och gasmarknaden. En nedgång på olje- och gasmark-
naden kan ha en väsentlig negativ inverkan på den iranska ekono-
min. Pomegranate följer kontinuerligt den makroekonomiska och 
socioekonomiska utvecklingen i Iran genom olika kanaler, inklusive 
rapporter från tredje part och genom kunskap och expertis inom 
koncernens nätverk. Koncernen utvärderar eventuella signifikanta 
resultat för att mildra eventuella negativa effekter på koncernens 
verksamhet. 

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
Förvärvs- och avyttringsrisk
Förvärv och avyttringar är per definition ett naturligt inslag i Pome-
granate verksamhet. Samtliga förvärv och avyttringar är fören- ade 
med osäkerhet. Bolagets uttalade exitstrategi är att sälja sina innehav 
till strategiska investerare eller via marknaden. Det finns inga garan-

tier för att Bolaget kommer att lyckas sälja sina andelar och bolag för 
det pris som aktien vid avyttringstillfället handlas för på marknaden 
eller värderades till per balansräkningen. Pomegranate kan alltså 
misslyckas med att sälja sina innehav i ett portföljbolag eller vara 
tvunget att göra det för mindre än dess maximala värde eller med 
förlust. Om Pomegranate avyttrar hela eller delar av en investering i 
ett portföljbolag kan Bolaget komma att erhålla mindre än det poten-
tiella värdet för andelarna, och Bolaget kan komma att erhålla mindre 
än det investerade beloppet. Pomegranate är verksamt på marknader 
som kan utsättas för konkurrens när det gäller investeringsmöjlighe-
ter. I framtiden kan sålunda andra investerare konkurrera med Pome-
granate om den typ av investeringar som Bolaget avser att göra. Det 
finns ingen garanti för att Pomegranate i framtiden inte kommer att 
utsättas för konkurrens som skulle kunna ha en negativ effekt på Bo-
lagets avkastning från investeringar. Genom att vara en aktiv finansiell 
ägare i de bolag Pomegranate investerar i och därigenom tillföra ett 
mervärde genom sin kompetens och sitt nätverk kan Bolaget delvis 
bemöta denna risk. Trots att Bolaget anser att det kommer att finnas 
möjligheter till förmånliga förvärv för Pomegranate i framtiden finns 
det inte någon garanti för att sådana förvärvsmöjligheter någonsin 
uppstår eller att Bolaget ifall sådana förvärvsmöjligheter uppstår, 
kommer att ha tillgängliga resurser för att fullborda sådana förvärv.

Redovisningspraxis och annan information
Praxis inom redovisning, finansiell rapportering och revision i tillväxt- 
och gränsmarknader kan inte jämföras med den som finns i väst. 
Tillgången av extern analys, pålitlig statistik och historiska data är 
bristfällig. Effekterna av inflation kan dessutom vara svåra för externa 
betraktare att analysera. Även om särskild utökad redovisning upp-
rättas, och revision företas i enlighet med internationell standard, kan 
några garantier inte lämnas när det gäller informationens fullstän-
dighet eller tillförlitlighet. Bristande information och svag redovis-
ningsstandard kan tänkas påverka Pomegranate negativt vid framtida 
investeringsbeslut.

Bolagsstyrningsrisk
Missbruk av bolagsstyrning kan vara ett problem i tillväxt- och gräns- 
marknader. Minoritetsaktieägare kan bli illa behandlade på olika sätt, 
bland annat vid försäljning av tillgångar, internprissättning, utspäd-
ning, begrän- sad tillgång till årsstämmor och begränsning av utom-
stående investerare att ta plats i styrelser. Vidare är försäljning av 
tillgångar och transaktioner med närstående vanligt förekommande. 
Internprissättning tillämpas allmänt av bolag för värdeöverföring från 
dotterbolag och utomstående investerare till olika typer av holding-
bolag. Det händer att bolag försummar att följa de lagar som reglerar 
aktieemissioner såsom föranmälan i tillräckligt god tid för utövande 
av företrädesrätt. Det är även allmänt förekommande att förhindra 
aktieregistrering. Trots att oberoende auktoriserade registratorer ska 
hålla de flesta aktieregistren är en del fortfarande i bolagsledningens 
händer, vilket sålunda kan leda till registermanipulering. Bolagsled-
ningen skulle kunna vidta omfattande strategiska åtgärder utan att 
erhålla korrekt samtycke från aktieägarna. Aktieägarnas möjlighet 
att på ett korrekt och representativt sätt utöva sin rätt att uttrycka 
åsikter samt fatta beslut försvåras väsentligt.
 Bristfälliga redovisningsregler och normer har hindrat utvecklingen 
av ett effektivt system för att avslöja oegentligheter och öka insynen. 
Aktieägare kan dölja sitt ägande genom att förvärva aktier genom 
utlandsbaserade skalbolagsstrukturer som inte är påvisbart knutna till 
ägaren, vilket ger upphov till egennyttiga transaktioner, insideraffärer 
och intressekonflikter.

Not 5 – forts. Brister i lagstiftningen för bolagsstyrning, juridisk verkställighet och 
bolagsstiftning kan leda till fientliga uppköp, där minoritetsaktieäga-
res rättigheter kan åsidosättas eller missbrukas, vilket kan komma att 
påverka Pomegranate negativt.
 För att minska denna risk genomförs granskning av ledningen 
samt andra aktieägare i bolagen och Pomegranate försöker erhålla 
styrelserepresentation. Både internt juridiska ombud och externa 
juridiska rådgivare engageras för legal granskning för att säkerställa 
att våra rättig- heter upprätthålls i majoriteten av våra investeringar.

Beroende av nyckelpersoner
Pomegranate är beroende av de ledande befattningshavarna och 
styrelsen. Det kan inte uteslutas att Pomegranate allvarligt skulle på-
verkas om någon av de ledande befattningshavarna lämnade Bolaget 
eller Bolaget i framtiden inte lyckas rekrytera relevanta personer.

FINANSIELLT RELATERADE RISKER
Investeringar i tillväxtmarknader
Investeringar i tillväxtmarknader medför en rad legala, ekonomiska 
och politiska risker. Många av dessa risker går inte att kvantifiera eller 
förutsäga och förknippas vanligtvis inte heller med investeringar i 
utvecklade ekonomier. 

Internationella kapitalflöden
Ekonomisk oro på en tillväxtmarknad tenderar att inverka negativt 
även på aktiemarknaden i andra tillväxtländer eller aktiekursen på 
bolag verksamma i sådana länder, då investerare väljer att allokera 
om sina inves- teringsflöden till mer stabila och utvecklade markna-
der. Under sådana perioder kan Bolagets aktiekurs påverkas negativt. 
Finansiella problem eller en ökning av upplevd riskrelaterad till en 
tillväxtmarknad kan hämma utländska investeringar i dessa markna-
der och påverka landets ekonomi negativt. Vid en sådan ekonomisk 
nedgång kan även Bolagets verksamhet, intäkter och resultatutveck-
ling komma att påverkas negativt.

Valutarisk
Koncernens redovisningsvaluta är i EUR. Koncernen verkar interna-
tionellt och är exponerad för en valutarisk som uppstår på grund av 
exponering mot olika valutor främst med avseende på den svenska 
kronan IRR. Bolagets ledning bevakar valutakursförändringarna konti-
nuerligt och per idag har Bolaget inga valutaderivat eller hedging. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att likvida medel inte kommer att vara 
tillgängliga för att uppfylla de betalningar som förfaller på grund att 
Bolaget inte kan avyttra sina innehav snabbt eller utan betydande 
extra kostnader. Även om denna risk kan vara förhållandevis låg så 
länge som koncernen har en betydande likvidbalans. Tabellen visar 
bolagets avtalade finansiella kassaflöden för kommande perioder.

Betydande avtalade kassaflöden
30 april 2018 – 1-3 månader.
Investeringsbelopp – 4,1 miljoner EUR 

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att en part i ett finansiellt instrument kommer att 
förorsaka en förlust för motparten genom att inte kunna genomföra 
en betalning för ett åtagande. Koncernen är exponerat för kreditrisk 
genom likvida medel och likviditetsportfölj hos banker och kreditin-
stitut. Per den 30 april 2018 är likvida medel insatta på bankkonton 



49

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI, 2017 – 30 APRIL, 2018

hos finansinstitut. Det mesta av koncernens likvider har satts in på 
finansinstitut tillhörigt kreditkvalitetssteg 1. Därför anser koncernen 
att kreditrisken är begränsad.

Kreditkvalitetssteg Moody’s

1 A1 - Aa3
2 A1- A3
3 Baa1 - Baa3
4 Ba1 - Ba3
5 B1-B3
6 Worse than B3

Inlåning till finansiella institutioner 
(TEUR) 30 apr, 2018

Kreditvärdighet 1 23 100    
Ingen bestämning 315
Totalt 23 415    

Hantering av kapitalrisk
Koncernen exponeras för prisrisk för börsnoterade aktier på grund av 
investeringar som Bolaget innehar. De klassificeras i balansräkning-
en som finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen. 
Koncernens mål vid hantering kapital är att: 
-säkerställa koncernens förmåga att fortsätta som enligt fortlev-
nadsprincipen för att ge avkastning till aktieägarna och vara till nytta 
för andra intressenter, och
-bibehålla en optimal kapitalstruktur för att minska kapitalkostnaden. 
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen jus-
tera den utdelning som betalas ut till aktieägarna, återbetala kapital 
till aktieägarna eller emittera nya aktier. Någon utdelning har inte 
föreslagits för året.

Not 5 – forts. Not 6 – Segmentinformation
Koncernen är organiserad i ett huvudsakligt rörelsesegment, som 
avser investeringar i aktier. Hela koncernens verksamhet hänger sam-
man och varje verksamhet är avhängig av de andras verksamhet. I 
enlighet med detta grundas alla väsentliga rörelsebeslut på en analys 
av koncernen som ett segment. De finansiella resultaten från detta 
segment motsvarar koncernens resultat i sin helhet. Som investment-
bolag är styrelsen djupt involverad i investeringsbeslut och uppföl-
jning av portföljbolagens utveckling, varför styrelsen identifierats 
som Bolagets högsta operativa beslutsfattare i fråga om internrap-
portering. I den interna rapporteringen finns bara ett rörelsesegment.

Not 7 – Uppskattning av verkligt värde och resultat från finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Pomegranates ledning måste göra uppskattningar och bedömningar 
vid upprättandet av koncernredovisningen. Osäkerheter i uppskat-
tningarna och bedömningarna kan påverka redovisat värde på till-
gångar och skulder samt koncernens resultat. De viktigaste uppskat-
tningarna och antaganden i samband med detta är:

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar
Uppskattningar och antaganden vid bedömning av verkligt värde för 
onoterade finansiella tillgångar via resultaträkningen är utvärderas 
fortlöpande och bygger på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som tros vara rimliga 
under omständigheterna.

Uppskattningar av verkligt värde
Tabellen nedan visar värdepapper som tas upp till verkligt värde, kat-
egoriserat per värderingsmetod. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:

Nivå 1:
Ojusterade, noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgån-
gar 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).

2018-04-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar (tusen euro)  -      2 580 110 089 112 669

TEUR Nivå 3

Ingående värde 1 januari, 2017 97 414
Förflyttningar till nivå 3 19 860
Förändring verkligt värde -7 185
Utgående värde 30 april, 2018 110 089

2017-03-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar (tusen euro)  -      21 913 96 045 117 958

2016-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar (tusen euro)  -       20 550     97 414     117 964    

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 30 april, 2018:
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Olika värderingstekniker används för att fastställa det verkliga värdet 
av finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad. När 
det finns tillgängligt, används marknadsinformation i detta avseende 
så långt som möjligt, medan företagsspecifik information används så 
lite som möjligt. Om alla nödvändiga uppgifter som krävs för att fast-
ställa ett verkligt värde för ett instrument är observerbara, placeras 
instrumentet i nivå 2. I de fall där en eller flera punkter av väsentlig 
ingångsdata är inte baserade på observerbar marknadsinformation 
ligger instrumentet i nivå 3.
 Nedanstående tabell presenterar koncernens förändringar av 
finansiella tillgångar i nivå 3.
 Under perioden 1 januari 2017 - 30 april 2018 gjordes fyra överfö-
ringar mellan nivå 2 och 3, i samband med att alla senaste trans-
aktioner i Sheypoor, Navaar, Bahamta och Griffon Capital har först 

Not 7 – forts. omräknats till underliggande IRR-värdering med användning av EUR 
/ IRR-marknadskursen vid transaktionstillfället och sedan översatt till 
EUR baserat på en uppdaterad EUR / IRR-kurs med en riskjustering. 
 Verkligt värde på finansiella tillgångar som inte handlas på en 
aktiv marknaden är fastställda genom priset på nyligen genomförda 
armlängds transaktioner eller användning av olika värderingstekniker 
beroende på Bolagets egenskaper och arten och riskerna i samband 
för tillgången. Dessa värderingstekniker inkluderar värdering av 
diskonterade kassaflöden (DCF), värdering baserad på en försäljning-
smultipel (även kallad LBO-värdering), tillgångsbaserad värdering 
och värdering enligt framtida orienterade multiplar baserade på 
jämförbara företag och dess värderingar. Transaktionsbaserade 
värderingar används normalt över en period på 12 månader efter 
transaktionen, förutsatt att ingen betydande orsak till omvärdering 
har uppstått. Efter 12 månader från transaktionstidpunkten används 
normalt, en av modellerna beskrivna ovan för att värdera onoterade 

innehav. Gångbarheten i värderingar baserade på tidigare transak-
tioner kan oundvikligen bli eroderad över tiden eftersom historiska 
priset återspeglar de rådande villkoren vid tidpunkten för transak-
tionen datum. Vid varje rapporteringstidpunkt görs en bedömning 
utifall om ändringar eller händelser efter den aktuella transaktionen 
borde föranleda eventuella förändringar i tillgångens verkliga värde 
och, om så är fallet justera värderingen därefter. Transaktionsbasera-
de värderingar av onoterade innehav utvärderas kontinuerligt mot ny 
företagsspecifik data och externa faktorer som kan påverka verkets 
verkliga värde innehav.
 Bolaget har åtta investeringar per den 30 april 2018 två klassifice-
ras som tillhörande nivå 2, sex investeringar i nivå 3. Bolaget värderar 
totala investeringsportföljen till 112.669.375 EUR per 30 april 2018.

Förändring av finansiella tillgångar till   
verkligt värde via resultaträkningen, EUR

Ingående balans 
2017-01-01

Investeringar/ 
(avyttringar), netto EUR

Förändring i  
verkligt värde

Bokfört värde 
2018-04-30

Andel av  
portföljen, %

Sarava 97 414 031  12 733 446    -19 918 132 90 229 346 80,1%
Sheypoor 15 105 074  3 670 828    -1 228 222 17 547 681 15,6%
Sheypoor option  -       -      804 723 804 723 0,7%
Griffon Capital 2 772 647  -      -2 229 965 542 682 0,5%
Griffon Iran Flagship Fund 2 021 786  -      -595 371 1 426 415 1,3%
Griffon Managed Account  -      1 497 954 -344 253 1 153 701 1,0%
Carvanro 650 000 768 300 -1 418 300 0 0,0%
Navaar  -      830 000 -242 765 587 235 0,5%
Bahamta  -      500 000 -122 408 377 592 0,3%
Summa långfristiga finansiella  tillgångar  
som innehas för handel 117 963 538 20 000 528 -25 294 692 112 669 375 100%

Sarava
Pomegranate totala investering i Sarava per 30 april 2018 uppgick till 
49,8 miljoner euro, vilket motsvarar 15,7 procent av aktierna. I första 
kvartalet 2016 stängde Sarava sin senaste finansieringsrunda där de 
tog in totalt 169 miljoner euro i nytt kapital. I denna transaktion vär-
derades Sarava till totalt 426,6 miljoner euro post-money. I februari 
2018 inledde Sarava en ny finansieringsrunda där Pomegranate åtagit 
sig att investera 12,7 miljoner euro, varav 8,9 miljoner euro redan 
överförts per 30 april 2018 och ytterligare 3,8 euro åtagit sig genom 
tecknat Investeringsavtalets memorandum Pomegranates andel i 
Sarava mängder till 15,7% per 30 april 2018. I juni 2018 utförde Sarava 
en uppdaterad underliggande lokal valuta NAV för sin portfölj base-
rad på iranska år 1396 finansiella resultat av portföljbolag och Nya 
transaktioner i portföljbolag, med 20 mars 2018 som mätdatumet. 
Per den 30 april 2018 värderingen av Sarava i portföljen av Pome-
granate baseras på den nyligen etablerade uppdaterad IRR-baserad 
NAV, omräknad till EUR med CBI-kursen som per 30 april 2018 och en 
30% riskjustering. Bolagets innehav i Sarava klassificeras som nivå 3.
 

Digikala
Digikala, vilket är Saravas största tillgång/innehav, värderas utifrån 
en kombination av olika tillvägagångssätt (jämförelsemultiplar, DCF, 
exit värdering etc) och den resulterande värderingen i lokal valuta 
IRR innebär till exempel en framåtblickande (1397 år) multipel i lokal 
valuta för GMV på 1,28, vilket är ganska rimligt med tanke på den 
historiska och förväntade tillväxten, samt bolagets marknadsdomi-
nans. Gruppen av jämförelsebolag som delvis använts för att värdera 
Digikala inkluderar både noterade e-handel och modebutiker på 
nätet inklusive Amazon, Zalando, JD.com, Koogan, Yoox och Asos. 
Jämförelsegruppen av onoterade företag inkluderar multiplar baserat 
på transaktioner i Flipkart, Lazado och Souq. Den genomsnittliga 
multipeln av de noterade jämförelseföretagetn är 1,9x och median 
multipeln är 2,1x. Valet av jämförelsebolag tar även i beaktande att 
i Digikala ingår Digistyle, som säljer mode på nätet. Pomegranate 
anser att multiplarna är konservativa med tanke på att Digikala har 
mycket högre tillväxttakt än jämförelsebolagen. 

Café Bazaar
Bland Saravas övriga portföljbolag, framför allt Café Bazaar, så är 
värderingen baserat på post-money värdering efter ett bindande 
investeringsavtal som skrivits under i Q4 2017.

Sheypoor
2016 investerade Pomegranate 6,4 miljoner euro i samband med 
två Kapitalanskaffningar i företaget, 2017 investerade Pomegranate 
ytterligare 3,7 miljoner euro i bolaget i en kapitalanskaffning som 
värderade Företaget pre-money om 42,3 miljoner euro. Per den 31 
december, 2017, är Pomegranate den största minoritetsaktieägaren i 
bolaget med 44,6 procent av de utestående aktierna. Per den 30 april 
2018, värderar Pomegranate sitt ägande i Sheypoor till 17,5 miljoner 
euro, Pomegranate värderar sin investering i Sheypoor på grundval 
av risk- och valutajusterad post-money värdering av bolaget efter 
det senaste kapitalanskaffningen i december 2017. Bolagets innehav i 
Sheypoor klassificeras som nivå 3.

Sheypoor-köpoption
Den 7 augusti 2017 slöt Pomegranate ett köpoptionsavtal med de an-
dra aktieägarna i Sheypoor för att reflektera Pomegranates historiska 
och fortsatta finansiella engagemang och stöd för Sheypoors utveck-
ling. Optionerna i avtalet är indelade i två serier. Den första serien 
som representerar 77% av optionerna har ett lösenpris och värdering 
för Sheypoor om 17 636 684 euro och kan utnyttjas från datumet för 
avtalet och fram till maj 2018 och övriga serie som representerar 23% 
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av optionerna har en underliggande värdering för Sheypoor om 26 
455 026,55 euro och kan utnyttjas från och med dagen för avtalet 
och fram till maj 2019. Per 30 april 2018 baseras värdet av optioner-
na på värderingen av Sheypoor, om 39,3 miljoner euro per den 30 
april 2018, vilket motsvarar den risk- och valutajusterade värderingen 
post-money i kapitalanskaffningen i december 2017. Bolagets innehav 
i Sheypoor optioner klassificeras som nivå 3.

Griffon Capital
Pomegranate investerade 1,3 miljoner euro i Griffon Capital under 
2015. Per 31 december 2017 äger Pomegranate 15,2 procent av ute-
stående aktier i bolaget. Under första kvartalet 2016, förvärvade en 
ny investerare 5 procent av aktierna i bolaget till en värdering om 18,3 
miljoner euro för bolaget. Samma investerare, förvärvade ytterligare 
9,5% i bolaget i februari 2018, värderingen av Griffon Capital är ba-
serat på det risk- och valutajusterade transaktionsvärdet i februa-
ri-transaktionen, vilket motsvarar 3,6 miljoner euro för hela företaget 
och anses vara bästa verkligavärdesuppskattningen för innehavet. 
Innehavet i Griffon Capital klassificeras som nivå 3.

GIF FUND
Pomegranate investerade 2 miljoner euro i Griffon Capitals flagg-
skepp fond under 2016 som en del av bolagets likviditetshantering. 
Per den 30 april 2018 värderas fondinvesteringen till fondens NAV 
per 31 mars 2018. Vilket är det senaste rapporterade NAVet, men 
som även även risk och valuta justerats per 30 april 2018. Innehavet i 
Griffon Irans flaggskeppsfond klassificeras som nivå 2.

Griffon Portfolio Managed Account
I februari 2017 placerade Pomegranate 0,5 miljoner euro i en dis-
kretionärt förvaltat konto hos Griffon Capital som del av företagets 
likviditetshantering. Kontot är inriktat mot Irans höga nivåer på 
räntepapper med YTM-nivåer på 15-20%. I augusti 2017 placerade Po-
megranate ytterligare 1,0 miljoner euro i diskretionär förvaltning med 
Griffon Capital. Per 30 april 2018 värderas investeringen till kontots 
rapporterade IRR-baserade NAV per 30 april 2018 omräknat till EUR 
till den riskjusterade CBI EUR / IRR kursen per 30 april 2018. innehav-
et i Griffon Portfolio ManageAccount är klassificerat som nivå 2.

Carvanro
I 4M 2018 bestämde sig Pomegranate tillsammans med grundarna 
och andra aktieägare i Carvanro för att avbryta projektet på grund av 
otillräcklig framgång för företagets produkt på marknaden, relativt till 
det förväntade framtida finansieringsbehovet för att fortsätta projek-
tet. Per 30 april 2018 har Pomegranate gjort en fullständig nedskriv-
ning av det tidigare värdet på innehavet om 1,4 miljoner euro.

Navaar
I augusti och september 2017 ingick Pomegranate avtal för en inves-
tering om 830 tusen euro i Navaar, inklusive en nya och andrahand-
saktier samt omvandling av tidigare utfärdade lån på 131 tusen euro 
till aktier, Pomegranate innehar därefter en ägarandel om 29,09% i 
företaget. Per den 30 april 2018 värderas Pomegranates investering 
i Navaar utifrån risk- och valutajusterad post-money värdering av 
bolaget efter transaktionen i september 2017. Innehavet i Navaar klas-
sificeras som nivå 3.

Not 7 – forts. Lånefordringar
Bolaget har inga utestående lånefordringar per den 30 april, 2018.

Kortfristiga skulder
Bokfört värde för räntebärande lån, leverantörsskulder och övriga 
finansiella skulder anses motsvara verkliga värden.

Känslighetsanalys

NAV per  
March 20, 2018 Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)

IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Sarava NAV 38,063  650     623     598     575     554     534    
Pomegranates  
ägarandel  5,974     102     98     94     90     87     84    

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Dec 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Sheypoor  49,3     2,603     44     43     41     39     38     37    
Pomegranates  
ägarandel  22,0     1,162     20     19     18     18     17     16    

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Feb 2018) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Griffon Capital  4,1     236,7     4,0     3,9     3,7     3,6     3,4     3,3    
Pomegranates  
ägarandel  0,6     35,9     0,6     0,6     0,6     0,5     0,5     0,5    

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Sep 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Navaar  2,8     133,6     2,3     2,2     2,1     2,0     1,9     1,9    
Pomegranates  
ägarandel  0,8     38,9     0,7     0,6     0,6     0,6     0,6     0,5    

Senaste transak-
tionsvärderingen 

(Dec 2017) Känslighetsanalys – EUR vid olika riskpremier (miljoner)
miljoner 

EUR IRR bn CBI spot + 15% CBI spot + 20% CBI spot + 25% CBI spot + 30% CBI spot + 35% CBI spot + 40%
Bahamta  3,5     175,0     3,0     2,9     2,7     2,6     2,5     2,5    
Pomegranates  
ägarandel  0,5     25,0     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4    

Bahamta
Under fjärde kvartalet 2017 ingick Pomegranate avtal om en inves-
tering av 500 tusen euro i den iranska fintech start-upen - Baham-
ta, aktiv inom området för mobilabaserade monetära överföringar 
mellan peer-to-peer. Investeringen betalas i två delar mot ett totalt 
aktieinnehav om 14,3%. Den första delen överfördes i januari 2018. 
Per den 30 april 2018 är Pomegranates innehav i Bahamta värderat 
utifrån risk- och valutajusterade post-money värderingen i senaste 
transaktionen. Innehavet i Bahamta klassificeras som nivå 3.
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Not 8 – Administrativa kostnader fördelade 
på kostnadsslag

Observera att den nuvarande finansiella rapporteringsperioden är 16 månader jämfört 
med 12 månader för jämförelseperioden 2016.

Not 9 – Kostnader för ersättning till anställda

                   Koncernen                Moderbolaget

Ersättning till anställda
1 jan, 2017 –

30 apr, 2018 2016
1 jan, 2017 –

30 apr, 2018 2016

Löner och ersättningar 975 427 975 427
Sociala avgifter 252 260 252 260
Pensionskostnader 196 14 196 14
Övriga personal- 
kostnader 253 1 173 253 1 173
Summa, kostnader för 
ersättning till anställda 1 676 1 876 1 676 1 876

Observera att den nuvarande finansiella rapporteringsperioden är 16 månader jämfört med 12 månader för jämförelse-
perioden 2016.

           Koncernen        Moderbolaget

1 jan, 2017 –
30 apr, 2018 2016

1 jan, 2017 –
30 apr, 2018 2016

Löner och ersättningar till
styrelse och ledning 965 413 965 413
Löner och ersättningar till övriga anställda 68 39 68 39
Summa löner 1 033 453 1 033 453

Administrativa 
kostnader för- 
delade på kost-
nadsslag 

            Koncernen            Moderbolaget

1 jan, 2017 –
30 apr, 2018 2016

1 jan, 2017 –
30 apr, 2018 2016

Kostnader för 
ersättningar till 
anställda (not 9  1 676     1 876     1 676     1 876    
Juridiska kostnader  1 013     392     1 013     392    
Övriga administra-
tiva kostnader  1 122     626     1 122     626    
Totala administra-
tiva kostnader  3 811     2 893     3 811     2 893    
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Koncernen 
1 jan, 2017 - 30 apr, 2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Övriga  
ersättningar*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande  18   - - - 18

Nadja Borisova*
Styrelseledamot 9 - - - 9

Anders F Börjesson*
Styrelseledamot 21 - - - 21

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 9 - - - 9

Igor Gorin**
Styrelseledamot 3 - - - 3

Florian Hellmich
VD 502 100 89 - 691

Key management  
personnel 404 100 93 5 603

Totalt  965     200     182     5     1 353    

Koncernen 
1 jan, 2016 - 31 dec, 2016

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Övriga  
ersättningar*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 11 - - 42 53

Nadja Borisova*
Styrelseledamot 1 - - 73 73

Anders F Börjesson*
Styrelseledamot 6 - - 26 32

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 4 - - 21 25

Igor Gorin**
Styrelseledamot 3 - - 21 23

Florian Hellmich
VD 331 106 - 131 568

Key management  
personnel 57 61 9 503 603

Totalt  413     167     9     816     1 404    

Not 9 – forts.

* Nadja Borisova var anställd som CFO på Pomegranate fram till 30 juni 2017. Anders Börjesson var anställd 
som Chefsjurist fram till 30 juni 2017. I rapportperioden efter upphörande av sin tidigare anställning har Anders 
utfört fortsatta juridiska rådgivningsuppdrag enligt överenskommelse mellan parter och därmed erhållit ytter-
ligare ersättning.

** I juli 2017 avgick Igor Gorin som styrelseledamot på grund av nya åtaganden inom banksektorn som inte 
tillät honom några styrelseposter i offentliga företag. Hans tilldelade teckningsoptioner har förverkats.

*** Teckningsoptioner motsvarande värde om på 163 000 euro utfärdades också till nyckelrådgivare 2016, 
vilket innebär att den totala aktiebaserade ersättningen år 2017 uppgick till 979 000 euro.
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Moderbolaget 
1 jan, 2017 - 30 apr, 2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 18 - - - 18

Nadja Borisova*
Styrelseledamot 9 - - - 9

Anders F Börjesson*
Styrelseledamot 21 - - - 21

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 9 - - - 9

Igor Gorin**
Styrelseledamot 3 - - - 3

Florian Hellmich
VD 502 100 89 - 691

Key management  
personnel 404 100 93 5 603

Totalt 965 200 182 5 1 353

Moderbolaget 
2016

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
kostnader

Övriga  
ersättningar*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 11 0 0 42 53

Nadja Borisova*
Styrelseledamot 1 - - 73 73

Anders F Börjesson*
Styrelseledamot 6 - - 26 32

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 4 - - 21 25

Igor Gorin**
Styrelseledamot 3 - - 21 23

Florian Hellmich
VD 331 106 - 131 568

Key management  
personnel 57 61 9 503 630

Totalt 413 167 9 816 1 404

Not 9 – forts.
Warrants
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 styrelsele-
damöter jämte ytterligare nyckelpersoner, förutom 3 000 teckning-
soptioner 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.
 

* Nadja Borisova var anställd som CFO på Pomegranate fram till 30 juni 2017. Anders Börjesson var anställd 
som Chefsjurist fram till 30 juni 2017. I rapportperioden efter upphörande av sin tidigare anställning har Anders 
utfört fortsatta juridiska rådgivningsuppdrag enligt överenskommelse mellan parter och därmed erhållit ytter-
ligare ersättning.

** I juli 2017 avgick Igor Gorin som styrelseledamot på grund av nya åtaganden inom banksektorn som inte 
tillät honom några styrelseposter i offentliga företag. Hans tilldelade teckningsoptioner har förverkats.

*** Teckningsoptioner motsvarande värde om på 163 000 euro utfärdades också till nyckelrådgivare 2016, 
vilket innebär att den totala aktiebaserade ersättningen år 2017 uppgick till 979 000 euro.
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För anställda bosatta i Sverige, för anställda bosatta i Sverige, 
beslutade styrelsen att de anställda erbjuds erhålla teckningsoptioner 
genom att välja ett av följande alternativ: 
a) Ingen premie skall erläggas för teckningsoptionerna och teckning-
soptionerna får endast utnyttjas om optionsinnehavaren vid tidpunk-
ten för utnyttjandet fortfarande är anställd i bolaget; eller

b) Teckningsoptionerna skall erbjudas den anställde till ett 
förvärvspris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid 
tidpunkten för erbjudandet. Teckningsoptionerna är fritt överlåt-
bara och utgör därmed värdepapper. Detta innebär bland annat 
att teckningsoptioner 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 skattehan-
teringen 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 
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 teckning-
soptioner) från Bolaget till verkligt värde per teckningsoption enligt 
förslag (b) ovan. Förändringar i antalet utestående teckningsoptioner 
och deras vägda genomsnittliga lösenpris framgår av nedanstående 
tabell.

Moderbolaget är enligt inkomstskattelagen ett investmentföretag 
för vilka särskilda skatteregler gäller. De krav som ska uppfyllas för 
att ett bolag skattemässigt ska definieras som investmentföretag är 
att bolaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska ägna sig 
åt förvaltning av värdepapper, att bolagets aktier ska vara fördelade 
på ett stort antal ägare och att portföljen av värdepapper ska vara 
välfördelad. 

Mellanhandsägare
Investmentbolag tillsammans med värdepappersfonder brukar be-
tecknas som mellanhandsägare. Lagstiftningen baseras på att:
• neutralitet mellan direkt och indirekt ägande kräver att beskattning 

inte skall ske hos mellanhanden
•  det inte skall vara förmånligare med indirekt än direkt ägande
•  beskattningen skall möjliggöra omplaceringar av mellanhandens 

aktieinnehav.

Huvudprinciper för beskattning
Huvudprinciperna i beskattningen av investmentbolag är att mot-
tagna utdelningar och intäktsräntor är skattepliktiga medan lämnad 
utdelning, utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. 
Vidare är realisationsvinster på aktier skattefria, men i gengäld 
beskattas en schablonintäkt, som uppgår till 1,5 procent av aktieport-
följens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkt 
utgår inte för näringsbetingade aktier, vilka utgörs av onoterade akti-
er samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 
10 procent av röstetalet. För att marknadsnoterade näringsbetingade 
aktier ska exkluderas ur underlaget för schablonintäkt krävs att de 
innehafts i minst ett år.

Det svenska dotterbolagets vinst för perioden 1 januari 2017 - 30 
april 2018, skulle vara föremål för svensk inkomstskatt om 22%. Ingen 
ekonomisk verksamhet ägde dock rum i dotterbolaget Pomegranate 
Holding AB.

1 jan, 2017 - 30 apr, 2018

Förändring I antalet  
tilldelade optioner

Genomsnittligt 
inlösenpris

Antal  
optioner

Vid periodens början 22,25 194 500

Tilldelade, februari 2017 24,00 3 000
Förverkade 24,00 -5 000
Utnyttjade - -
Förfallna - -
Vid periodens slut 22,23 192 500

1 jan, 2016 - 31 dec, 2016

Förändring I antalet  
tilldelade optioner

Genomsnittligt 
inlösenpris

Antal  
optioner

Vid periodens början 20,00 50 000

Tilldelade, februari 2016 20,00 35 000
Tilldelade, november 2016 24,00 109 500
Förverkade - -
Utnyttjade - -
Förfallna - -
Vid periodens slut 22,25 194 500

Skatt på årets resultat
1 jan, 2017 -  

30 apr, 2018
1 jan, 2016 - 
31 dec, 2016

Aktuell skattekostnad - -
Årets skattekostnad - -
Uppskjutna skatter - -
Uppskjutna skatter - -
Redovisad skatt - -

Not 9 – forts. Not 10 – Skatt
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Förändring I antalet tilldelade optioner
1 jan, 2017 -  

30 apr, 2018
1 jan, 2016 -  
31 dec, 2016

Årets nettoresultat -29 156     35 244    
Genomsnittligt antal utestående aktier  5 141 714     3 580 831    
Resultat per aktie före utspädning -5,7     9,8    
Justering för utspädning till följd av utfärdade  
personaloptioner  n/a  90 581    
Genomsnittligt antal utestående stamaktier med 
hänsyn tagen till utspädning  5 141 714     3 671 412    
Resultat per aktie efter utspädning -5,7     9,6    

Not 11 – Resultat per aktie
Resultat per aktie har beräknats genom att dividera nettoresultatet 
för räkenskapsåret med det vägda genomsnittliga antalet utestående 
aktier under räkenskapsåret. 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det 
vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädnings-
effekten av samtliga aktier som skulle utfärdeta vid utnyttjande av 
samtliga utestående teckningsoptioner baserat på vägt genomsnitt 
av utestående teckningsoptioner under räkenskapsåret.

Not 12 – Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:

Not 13 – Aktiekapital och ytterligare tillskjutet 
kapital

Intäkt från 
emission

Antal ut- 
färdade aktier

Aktie- 
kapital

Ytterligare till-
skjutet kapital

Januari 2017  4 154 601     4 154 601     76 170 922    
Nyemission  30 000 000     1 250 000     1 250 000     28 750 000    
30 april 2018  5 404 601     5 404 601     104 920 922    

Emission
Den 21 mars 2017 bjöd Bolaget in aktieägarna att teckna sig för en aktieemission om  
1 250 000 aktier till en aktiekurs på 24 EUR per aktie. Emissionen fulltecknades. Inga fler 
aktier har emitterats därefter. Kostnaden för emissionen uppgick till 2 035 622 EUR.

Aktieoptionsprogram för medarbetare
Det finns för närvarande 192 500 aktier tillgängliga i aktieoptions programmet för med- 
arbetare och styrelse. Varje option ger innehavaren rätt till en ny aktie i Pomegranate. För 
mer information om optionerna, se not 9.

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital är EUR 5 404 601 dividerat med 5 404 601 aktier på 1,0 EUR i kvot-
värde, där var och en har en röst. Alla emitterade inlösenbara aktier är fullt betalda. Bolaget 
innehar inga egna aktier.

Ytterligare tillskjutet kapital
Ytterligare tillskjutet kapital består av aktiepremier för nyemitterade aktier och aktiebaserad 
kompensation.

Not 14 – Ställda panter och ansvarsförbindelser
Koncernen hade inga ansvarsförbindelser eller ställda säkerheter per den 31 december 2017.

Koncernen  
30 apr, 2018

Koncernen  
31 dec, 2016

Likvida medel  23 421     29 009    
varav övriga kortfristiga placeringar med  
förfallodag inom tre månader  -       -      
Total  23 421     29 009    
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Not 15 – Aktier i dotterbolag

Not 16 – Transaktioner med närstående

Not 17 – Händelser efter balansdagen
Bolaget har per 31 maj 2018 notifierat Sheypoor om inlösen av den första delen av de Shey-
poor köpoptioner som Pomegranate har. Enligt optionsavtalet, så motsvara optionerna för 
inlösen 3,03% av kapitalet i Sheypoor, mot en total ersättning om 534 688 euro. Denna in-
lösen kommer att ge Sheypoor lite extra omedelbar finansiering för fortsatt marknadsföring 
och andra initiativ, till en gynnsam värdering för Pomegranate.

Not 18 – Fastställande av årsredovisning
Årsredovisningen har avgivits av styrelsen den 16 augusti 2018. Balans- och resultaträkning 
fastställs av Bolagets aktieägare på årsstämma den 6 september 2018.

Moderbolag Land Antal aktier
Andel av kapital 

och röster (%)
Redovisat värde,  

30 apr 2018
Pomegranate Holding AB Sverige 100 100%  5 500    
Totalt  5 500    

Stockholm, 16 augusti, 2018

Per Brilioth Anders F. Börjesson Nadja Borisova
 Ordförande   

                  Mohsen Enayatollah                      Florian Hellmich 
                                                       VD  
   
   
   

Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 augusti, 2018

PriceWaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Under räkenskapsåret har koncernen redovisat följande närståendetransaktioner:

             Administrativa kostnader             Fordringar

TEUR
1 jan, 2017 -  

30 april, 2018
1 jan, 2016 -  
31 dec, 2016  30 april, 2018 31 dec, 2016

Nyckelpersoner och styrelse 1 1 245 1 546 3  1    

1. Betald eller upplupen ersättning består av lön och bonus till ledningen samt arvode till styrelseledamöter.

I rörelsekostnader under rapporteringsperioden 1 januari 2017 - 30 april 2018 ingår 9 907 euro aktiebaserad ersättning 
vid allokering av teckningsoptioner till CFO.
    I rörelsekostnader under rapporteringsperioden 1 januari 2017 - 30 april 2018 ingår totalt 979 227 euro av aktierelate-
rad ersättning i rörelsekostnader i samband med utfärdande av teckningsoptioner till VD och ledande rådgivare.
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Pomegranate Investment AB (publ) för räkenskapsår 1 
januari 2017 till 30 april 2018. 
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rät-
tvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 april 
2018 och av dess finansiella resultat och koncernens kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 30 april 2018 och av dess finansiella resultat och koncernens 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträknin-
gen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, 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 och koncernre-
dovisningen.
 Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisning-
en och tillhörande upplysningar.

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Pome-
granate Investment AB (publ) för räkenskapsår 1 januari 2017 till 30 
april 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ans-
var enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens 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 och koncern-
ens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltnin-
gen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokförin-

gen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras 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 styrelsele-
damot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Stockholm den 16/8 - 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor



POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI, 2017 – 30 APRIL, 2018

60

Årsstämma 2018
Årsstämman för aktieägarna i Pomegranate Investment AB (publ) hålls 
klockan 15:00 den 6 september 2018 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 31 augusti 2018 
och meddela bolaget om de avser att delta i årsstämman senast den 31 
augusti 2018.

Anmälan
Anmälan om deltagande kan göras enligt nedan:

Via post 
Pomegranate Investment AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 1, 1st floor
111 44 Stockholm

Via e-post 
legal@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 31 augusti 2018. Det innebär att aktieägaren 
måste begära omregistrering före detta datum.

Information och kontakt

Finansiell information
Delårsrapport maj – juli 2018  20 september 2018

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

Adress
Pomegranate Investment AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 1, 1st floor
111 44 Stockholm
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. 


