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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. Pome-
granates 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

Strategier

Substansvärde per aktie Totalt substansvärde

Vision

Substansvärde per aktie Totalt substansvärde

Vårt tillvägagångssätt
Pomegranates grundare och ledande befattningshavare är alla personligen investerade i 
företaget och har också åtagit sig att överföra sin ledningserfarenhet och kunskap till de lokala 
företagen. Pomegranate delar risken och framgången med våra investerare och partners när  
vi framgångsrikt utvecklar våra investeringar. Vi har främst investerat i den snabbt växande 
konsumentteknologisektorn. Vi har investerat tillsammans med starka lokala partners, inne-
har minoritetspositioner och arbetat nära med ledningen när de möter utmaningarna med 
snabb tillväxt så att de drar nytta av vår globala erfarenhet och kunskap som vi fått genom 
att investera på andra liknande marknader. Knowhowöverföring är vad vi gör och har gjort 
framgångsrikt på andra marknader.

Tydliga möjligheter
Pomegranate är fokuserade på väldefinierade affärsverksamheter
• Sektorfokus: Konsumentteknik, e-handel, online radannonser 

och potentiellt 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

Geografisk fördelning av Pomegranates aktieägare
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Rapportperioden i korthet
1 maj 2018 – 30 april 2019

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

USA:s  
unilaterala 
utträde ur 
JCPOA.

Digikala förvärvar 
Rokoland och  

lanserar Digifresh.

Införande  
av EU: s  

blockerings -
förordning. 85,000 tecknings- 

optioner förföll 31 
december 2018.

Griffon 
lanserade 
lokal ETF.

Pomegranate implementerar 
nytt långsiktigt incitaments-
program för såväl ledning 
som styrelse.  

Bahamta var en av  
de första som fick  
ett tekniskt affärsgod-
kännande enligt en ny 
fint-tech lagstiftning.

Navaar lanserar 
abonnemangs-
betalningsmodell.

Pomegranate utnyttjar den 
första delen av sina Sheypoor
aktieoptioner motsvarande 
ett totalt belopp på 550 tusen 
euro mot 3,03% i företaget.

Integrering 
av Digistyle  

i Digikala-
erbjudandet.

Navaar lanserade 
podcast streaming-
 tjänst som inkluderar 
reklam.

Sheypoor 
förvärvar 
CRM-företaget 
Alounak.

Alibaba-verksam-
heten mer än 
fördubblades 1397 
(Alibaba GMV 
ökade 145%).

Digikalas 
marknads-
plats utgör 
> 50% av 
NMV.

Den sista delen om 
3,8 miljoner euro 

relaterade till  
Saravas kapital-

anskaffning  
i februari 2018

överfördes.

NIMA mark-
nadsplatsen 
för utländsk 
valuta i Iran 
börjar drar 
igång.

Azadi Innovation Factory 
(Hamava) som det största 

startcampus i MENA-
regionen startade formellt 

sin verksamhet 1397.
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Grundläggande drivkrafter för  
Pomegranates affärsidé

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 inkomst1 på över 18 500 USD 2019  
(19 500). Detta är dubbelt så högt som i Kina eller Indien, bara 
Ryssland ligger före bland BRIC-länderna. Dessutom är detalj- 
handelsförsäljningen i Iran större än i Turkiet, Malaysia eller 
Mexiko, efter justering för köpkraftsparitet.

Unik demografi
Iran har en befolkning på närmare 82 mil-

joner, vilket är en av de största i regionen 
och motsvarar Tysklands 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 välutbildad och 
har högst läskunnighet i MENA-regionen. Cirka 

80 procent går motsvarande gymnasieutbildning och andelen som 
satsar på eftergymnasial utbildning ligger bland de högsta i världen, 
före Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Irans urbaniserings-

grad 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 start-
punkt 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

Internetpenetrationen2 i Iran ligger på 
ca 64 procent (2018: 55 procent) vilket 
fortfarande är relativt lågt, men högre 
än länder som Indien (41,5 procent) 

och Egypten 50,8 procent). 77 procent 
av befolkningen hade tillgång till 3G/4G-

nät3 vid slutet av 1397 alltmedan större 
operatörer fortsatte att utöka sin täckning till 

alla större städer i Iran, en ökning med 40 gånger sedan 2014, vilket 
kan ses som 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. Penetrationen av smarta telefoner4 i Iran har ökat och 
nådde 78 procent vid slutet av 1397, dominerat av Android med 89 
procent av totala antalet smarta telefoner i Iran.

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

Fördelen med att vara först på 
plan

Pomegranate bildades 2014 av specia-
lister på tillväxtmarknader med mycket 
gedigna meriter från sådana marknader. 
Sedan 2014 har Pomegranates portfölj 

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 fort-

sätta expandera i Irans snabbt framväxande konsumentteknik- och 
e-handelssektor.

7
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1. www.imf.org
2. 3. 4. www.tehrantimes.com
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Investeringsportföljen
Portföljöversikt, EUR

Kassa och bank, 15,3%

Sarava, 65,3%

Sheypoor, 15,4%

Navaar, 0,9%

Bahamta, 0,2%

Griffon Flagship Fund, 1,8%

Griffon Capital (Equity), 0,3%

Griffon Managed Account, 0,7%
Sheypoor call option, 0,1%

Verkligt värde,
30 april 2019

% av netto- 
andelsvärde

Verkligt värde,
30 april 2018

Värdeförändring  
i EUR sedan  

30 april 2018

Bolag

Sarava 71 780 326 65,3%  90 229 346 -20,4%
Sheypoor 16 945 871 15,4%  17 547 681 -3,4%
Navaar 1 000 504 0,9%  587 235 70,4%
Griffon Capital (Equity) 326 046 0,3%  542 682 -39,9%
Bahamta 226 859 0,2%  377 592 -39,9%
Totalt portföljbolag 90 279 606 82,1%  109 284 536 -18,0%

Andra finansiella tillgångar

Griffon Flagship Fund 1 959 949 1,8%  1 426 415 37,4%
Griffon Managed Account 812 644 0,7%  1 153 701 -29,6%
Sheypoor call option 90 779 0,1%  804 723 -88,7%
Totalt andra finansiella tillgångar 2 863 372 2,6%  3 384 839 11,0%

Kassa och bank 16 793 998 15,3%  23 420 585 -28%
Totala tillgångar 109 936 977 100% 136 089 959 -19%

Övriga nettoskulder -1 162 627 -4 660 526 -75%
Totalt substansvärde 108 774 350 131 429 434 -17%

Substansvärde per aktie, EUR 20,1 24,3 -17,2%

Sarava är ett teknologifokuserat 
investeringsföretag och en pionjär  

inom internet- och e-handels-  
investeringar i Iran. 
 Läs mer på sidan 16.

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 24.

Griffon är ett fondkommissionärs- 
bolag som erbjuder olika finansiella  

analys- och rådgivningstjänster samt  
kapitalförvaltning. 

 Läs mer på sidan 25.

Navaar är Irans ledande plattform  
för produktion och distribution  

av digitala ljudböcker.
 Läs mer på sidan 27.

Bahamta erbjuder mobilbaserade  
pengatransfereringar person-till-person, 

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

konto-till-kontoöverföringar. 
 Läs mer på sidan 28.
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Kära aktieägare, 
Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för den iranska e-handeln, i procent 
av BNP, har sedan 2014 varit ungefär 25% och i stort sett i linje med den 
större Mellanösternregionen medan den ligger något före den genomsnitt-
liga globala tillväxttakten. Med tanke på den ökande osäkerheten och den 
försämrade makromiljön som påverkat Iran under de senaste åren är detta 
en anmärkningsvärd prestation och ett tecken på strukturella förändringar i 
den lokala ekonomin med tre viktiga drivkrafter.
 För det första handlar det om en ung befolkning och urbaniseringens till- 
växt. För det andra, den växande användningen av internet och smartphones 
av den lokala befolkningen där, baserat på nyligen publicerade uppgifter av 
eCommerce Development Center of Iran, cirka 73% av iranierna hade till-
gång till internet 1397 (det iranska kalenderåret som slutade 20 mars 2019). 
För det tredje, de snabba förändringarna i köpbeteende och vanor hos irani-
er som kraftigt har expanderat efterfrågan på den iranska e-ekonomin. Med 
e-handel som beräknas utgöra cirka 0,5-0,7% av BNP, långt ifrån Europas 
5%, och den motståndskraft som vi hittills har sett, förutser jag inte att den 
här bilden kommer att ändras väsentligt inom den närmaste framtiden trots 
de rådande utmaningarna.
 Som alltid är det absolut nödvändigt att hitta rätt balans mellan makro- 
och mikromiljön för att rapportera en trovärdig NAV. Även om jag inte 
ser några tecken på förbättringar när det gäller den motvind som Iran står 
inför, är det jag ser på portföljnivå att våra företag fortsätter att frodas. Som 
jag har berört tidigare är detta trots, men ibland på grund av, den yttre mil-
jön. Det sistnämnda handlar huvudsakligen om frånvaron av internationell 
konkurrens, tillsammans med starkt begränsad finansiering, och arbetar till 
förmån för våra portföljbolag.
 Vi har genom åren etablerat en mycket robust värderingsprocess med 
våra lokala partners där alla våra portföljbolag granskas genom en bottom- 
up-process och till slut justeras med en lämplig växelkurs. För första gången 
har vi nu införlivat två oberoende externa värderingar - en internationell 
och en inhemsk - i förfarandet för Digikala och Alibaba Travel (del av 
Tousha Group).
 Vår NAV ökade med 6,4% under budgetårets sista kvartal, från 18,90 
euro till 20,10 euro per aktie, främst drivet av den årliga omvärderingen av 

Digikala, Café Bazar och Tousha Group. Även om det kan kännas lite bak-
vänt med en kvartalsökning av NAV, med tanke på det nuvarande nyhets- 
flödet runt Iran, återspeglar siffrorna att de allra flesta av våra portfölj- 
företag växer snabbt och konsoliderar sina marknadsandelar där några av 
dem växer fram som nationellt välkända namn. På årsbasis minskade NAV 
fortfarande med 17,2% drivet av avskrivningen av den iranska rialen jämfört 
med vår rapporteringsvaluta EUR.
 Vi upprätthåller ett stort operativt engagemang i alla företag där vi direkt- 
investerat och detsamma gäller för de större indirekta innehaven. Under det 
senaste året har vi haft ett starkt och produktivt fokus på ytterligare kostnads- 
minskningar och kapitalbesparing. Vår position med 19,6 miljoner euro i 
kassa och likvida investeringar säkerställer våra finansieringsbehov flera år 
framöver så att vi inte blir utspädda eller missar uppföljande investerings-
möjligheter.
 Arbetet med omstrukturering av Sarava som påbörjades sommaren 2018 
fortsätter och kommer att bli en viktig milstolpe när den är klar. Efter en 
lång och rigorös process med månader av intensiva studier och samråd med 
våra partners och externa experter har vi börjat implementera en ny struk-
tur som ger internationella aktieägare motsvarande Sarava-portföljandelar 
direkt i portföljbolagen genom ett internationellt holdingbolag, medan in-
hemska aktieägare kommer att spegla det genom en liknande lokal struktur. 
Undantaget är de tidiga sådd- och mellanstegsstartups där internationella 
aktörer inte kommer att vara engagerade eftersom vi tror att dessa företag 
bäst tjänas av inhemskt kapital.
 Våra vägledande principer för denna förändring har varit att säkra lokala 
entreprenörers intressen genom att säkerställa övergången till internationell 
ledarerfarenhet och teknisk kunskap.

Våra portföljföretag
Digikala – fortsätter sin omvandling mot en tillgång i världsklass. Förlust-
takten har minskat drastiskt med ökat fokus mot lönsamhet förankrad vid 
tvåsiffriga bruttomarginaler.
 Företaget lyckades reducera kostnader och stabilisera utgifter medan de 
fortsatte att investera i infrastruktur. Som ett resultat förbättrades kassaflö-
det markant medan verksamheten hade en stark tillväxt. Jämfört med före-

Verkställande direktörens ord
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gående år har bruttoresultatet (PC1) och EBITDA ökat med 3% respektive 
4,5%. Några höjdpunkter från de viktigaste affärsområdena nedan:

Marketplace: en plattform som har ett brett utbud av produkter – cirka 
1,5 miljoner lagerhållningseneheter (SKU) i skrivande stund – med 10 000 
verifierade aktiva säljare. I slutet av det senaste räkenskapsåret (20 mars 
2019) stod plattformen för 60% av GMV.
 
Digifresh: online-stormarknad som lanserades i Tir 1397 (juli 2018) och 
där Rokoland, den största aktören i denna sektor, förvärvades för att utöka 
aktiviteten. Snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) säljs på plattformen med 
snabba leveranser som konkurrensfördel.

Digipay: en onlinebetalningstjänst som lanserades 1397. Målet är att 
skapa en hållbar och vidsträckt betalningslösning med fokus på mobila 
betalningar inklusive plånboks-, B2B- och P2P-tjänster, kreditshopping, 
mobilapp och webbtjänster.

Digikalas huvudmål är att nå 40 miljoner kunder fram till 1400. År 1398 
kommer det primära fokuset att vara artificiell intelligens (AI), robotik och 
produktpresentation (product discovery), för att därefter gå in i reklamtek-
nologisektorn, utvidga till lokalt producerad FMCG samtidigt som förbätt-
ringar görs av utbud, leveransnöjdhet och logistik.

Café Bazaar – ett exempel på betydande omvandling och omvärdering. 
Bland våra direkta och indirekta investeringar förmodligen den enskilt 
största mottagaren från avsaknad av global konkurrens (dvs. Apple, Google 
etc).
 Café Bazaar är det ledande konsumentinternetföretaget som driver 
Bazaar, den största Android-applikationen i landet, som betjänar mer 
än 40 miljoner persisktalande användare över hela världen genom deras 
Bazaar-appbutik. De äger också Divar, den ledande online-annonsplattfor-
men i Iran, liksom Balad, en applikation som tillhandahåller kartnavigering 
baserad på realtidstrafikdata och vägledning med persiska röstkommandon.
 Gruppens filosofi är att utöka den pågående verksamheten samtidigt som 
den ledande positionen på appmarknaden och online-annonsmarknaden 
konsolideras, särskilt inom fastighetsvertikalen. Utöver det, öka aktiviteter 
inom området innehåll och online-videoströmning, äntra nya områden som 

online mapping och molntjänster. Investera i och utvidga till AI-relaterade 
aktiviteter, särskilt inom ljudfältet för att göra det möjligt för användare att 
engagera sig med Balad-applikationen och andra produkter genom röst-
kommando.
 I slutet av 1397 nådde antalet applikationer som erbjuds av utvecklare på 
Bazaar 163 000 gratis eller betalda appar. Av dessa är 31 000 spel medan 
132 000 är programapplikationer. Iranska utvecklare tjänade mer än 2 500 
miljarder IRR på Café Bazaar-plattformen 1397. Jämfört med förra året har 
intäkterna från spel ökat med 60%.
 Café Bazaar är nu tydligt etablerat som ”Irans iTunes” med många fler 
innovationer som kommer att lanseras vilket har lett till att vi omvärderat 
denna position ganska betydande. Omvärderingen drivs också av Divar 
som, tillsammans med Sheypoor, fortsätter att ta marknadsandelar från 
offline-företag.

Alibaba Travel – det viktigaste nytillskottet bland våra indirekta innehav, 
en del av Tousha-gruppen, ett online-reseföretag som går som tåget och 
som drivs av nuvarande staycation – hemester trenden. Detta är en sektor 
som jag särskilt brinner för och som representerar ett decentraliserat 
resesegment om 900 miljarder euro globalt fram till 2020. Iran kommer 
utan tvekan att ta sin rättvisa andel då den inhemska befolkningen, trots 
makrohinder, har visat en stark aptit för inhemska resor med flyg och  
bussar som kör på kapacitet.
 Tousha Group består av Alibaba Travel, online-resebyrån som erbjuder 
biljetter för flyg, tåg, bussar samt turer och medicinsk turism, Zoraq, en av 
de första online-resebyråerna som grundades 2010 som Sarava investerade 
i och slog samman till Tousha Group förra året och slutligen Jabama, 
hotellbokningswebbplatsen för lokala och internationella reservationer som 
lanserades 2015. Alla tre företag har det gemensamt att de har enastående 
grundare även i global jämförelse. 
 + 100% tillväxt samtidigt som de är break-even ger en uppfattning om 
dynamiken inom detta område kombinerat med entreprenörskompetens.
 Med 45% marknadsandel inom online-resor/resor-på-nätet och den 
högsta Alexa-rankingen bland iranska resebyråer är Alibaba den ledande in-
hemska digitala resebyrån. Genom försäljning av cirka fem miljoner biljetter 
1397 visade Alibabas GMV en enorm tillväxt på 145% och förväntas visa en 
tresiffrig tillväxt nästa år. En likhetsdriven femårig parallelljämförelse av 
Alibabas tillväxt med dess globala konkurrent Expedia indikerar att Alibaba 
kommer att uppleva en sund tillväxt de närmaste åren.

  Vi upprätthåller
          ett stort operativt
engagemang i alla
företag där vi direkt- 
investerat ...
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Sheypoor – fortsätter att växa organiskt och bibehålla klyftan mot Divar 
med det mycket värderade stödet från Christoffer Norman, före detta COO 
för Avito, på styrelsenivå.

Navaar – är i processen att genomföra en mindre intern kapitalanskaffning 
eftersom företaget överraskar oss med tillväxt i takt med lönsamhet. Fram-
över är vi övertygade om att företaget är väl positionerat för att ta ytterligare 
marknadsandelar. 

Bahamta – fortfarande i ett mycket tidigt skede, men tillväxten på översta 
raden har verkligen tagit fart under de senaste månaderna. Vi hoppas att 
trenden kommer att fortsätta och att företaget kommer att utnyttja den  
möjlighet vi är övertygade om att segmentet representerar. 

Griffon – vår betrodda partner fortsätter att utöka sin lokala närvaro.

Sammanfattningsvis…
Mer än någonsin handlar det om skarp kontrast mellan makro- och mikro-
miljöerna i och runt Iran. Även om ingenting tyder på att det förra är på väg 
att förändras till det bättre, är det fortfarande ett faktum att våra portfölj- 
bolag fortsätter att utvecklas starkt.
 Ett antal av våra lokala partners och företag ägnade sin Nowruz-ledighet 
till en fältresa för att studera österns affärsmodeller i form av framgångsrika 
startups i Kina, Indien och Vietnam och möten med de bästa företagen i de 
lokala ekosystemen. Händelsevis reste jag till Japan för en privat semester 
ungefär vid samma tid, men lyckades ändå samla in några intressanta 
datapunkter. Det som är intressant är hur anmärkningsvärt likartade våra 
kollektiva intryck och lärdomar visade sig vara:
 Vi observerade en betydande kundbas för e-ekonomi, även i procent av 
befolkningen, drivet av en mobile first-strategi. Mindre och medelstora  
städer framträdde som oerhört viktiga för framtida tillväxt. Sist men inte 
minst har omfattande policyer som skyddar inhemska företag varit en viktig 
del av dessa framgångshistorier. Över hela linjen såg vi inhemska varumär-
ken som med tiden blev nationella jättar och där konsolidering är en väsent-
lig del av processen. Vi har ingen anledning att tvivla på att denna dynamik 
kommer att se annorlunda ut i Iran.

Vårt hårda arbete förblir operativt fokuserat, med omstrukturering och  
konsolidering av tillgångar som en integrerad del enligt ovan. Vi strävar 
efter att ytterligare sänka kostnaderna och skydda kapital. Ytterligare ett 
sådant steg är att byta till halvårsrapportering. Det förenklar processen och 
är mer effektivt samtidigt som det håller alla dörrar öppna för framtiden.

Hälsningar från Stockholm, 
Florian

  Vårt hårda arbete
          förblir operativt
fokuserat, med omstruk-
turering och konsolide-
ring av tillgångar som 
en integrerad del ...
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Den digitala ekonomin i Iran 
Trots svåra ekonomiska förhållanden har Irans digitala ekonomi fortsatt 
att växa 1397. Detta har varit ett resultat av tre huvudfaktorer: en ung 
befolkning och urbaniseringstillväxt, ökande användning av Internet och 
smartphones och förändringen i köpbeteende hos konsumenter i Iran som 
driver på efterfrågan.
 Det finns emellertid oro över Irans makropolitiska och ekonomiska miljö 
efter att USA återinsatte sanktionerna.

Möjligheterna som skapas av sanktioner och tuffa ekonomiska 
förhållanden
Det råder ingen tvekan om att företag som är aktiva inom den digitala 
ekonomin har påverkats av den allvarliga ekonomiska situation som tra-
ditionella företag har. Men som erfarenheten 1397 visade finns det också 
enastående möjligheter för iranska startups att utnyttja i en sådan miljö. 
Dessutom sätter tuffa förhållanden företagens kvalitet under lupp. Det bör 
noteras att några av de mest värdefulla startups i USA lanserades mitt i den 
ekonomiska krisen 2008 eller några år efter lågkonjunkturen. Dessa svåra 
förhållanden kan också hjälpa VC-företag genom att uppmuntra investerare 
att rikta sitt kapital mot mer lovande startup-bolag. Att göra en exit från 
ineffektiva startups under ogynnsamma ekonomiska förhållanden är mer 
acceptabelt för allmänheten och ekonomiska aktörer, och detta är till fördel 
för VC-företag.
 Ineffektiva företag upphör vid en dö-eller-utvecklas situation: Ju fler 
förhållanden som blir ogynnsamma, desto mer troligt är det för ineffektiva 
företag att upphöra att existera. Detta är ett hälsosamt fenomen eftersom 
det öppnar möjligheter för sunda företag att växa snabbare under framtida 
perioder av stark ekonomisk tillväxt.
 Dessutom ökar den tuffa ekonomiska miljön samarbetet mellan lokala 
konkurrenter som kommer att sträcka sig långt in i följande boomperiod. 
Antalet fusioner och förvärv ökar naturligtvis vilket leder till ytterligare 
kostnadsminskningar och effektivitet samt ökar synergin.
 Ett intressant exempel 1397 var sammanslagningen av Avatech, Nouava, 
Shezan till Hamava som bildade The Innovation Factory. Detta ledde till att 
alla inte bara samlades på en fysisk plats utan också till att erbjuda bättre 
tjänster genom att integrera olika erbjudanden. Ekonomiska sanktioner 

Marknadsöversikt

hindrar de internationella företagen från att komma in på den lokala 
marknaden och stärker de effektiva lokala startup-företagens position. Med 
andra ord har sanktionerna fungerat som en skyddsmekanism som har gett 
lokala nystartade företag en möjlighet att säkra ett fast fotfäste på den lokala 
marknaden. Det ger ett framtida övertag för att kunna hålla utländska kon-
kurrenter stången när sanktionerna upphävs. Detta liknar det som kinesiska 
startups upplevde med skyddande lagar från Kinas regering samtidigt som 
de gjorde sitt bästa för att etablera sig på den lokala marknaden. Under 
sådana förhållanden är vissa affärsmodeller positionerade att växa snabbare 
än andra. Snabbrörliga konsumentvaru- (FMCG) vertikalen i e-handel, 
online-annonsering och group discount för att nämna några. Dessutom, i 
takt med att vikten av den digitala ekonomin ökar förväntas fler nystartade 
företag i lovande branscher som sjukvård och fin-tech. Vi förväntar oss att 
den iranska digitala ekonomin fortsätter att växa under det kommande året.

Mellanöstern, en region med hög  
potential inom e-handel
Den höga takten av Internetpenetration och det ökande antalet människor 
i Mellanöstern som antar en digital livsstil har fått företag att bli mer 
digitalt orienterade. Denna trend har lockat teknikinvesterare till regionen. 
Under 2017 förvärvade Amazon till exempel Souq, ett e-handelsföretag från 
Förenade Arabemiraten, för 580 miljoner USD. Enligt Bain har marknads-
storleken för e-handel i denna region vuxit till en CAGR om 25% sedan 
2014 och uppgick till 8,3 miljarder USD 2017. Med tanke på den ökande 

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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internet penetrationen förväntas ytterligare tillväxt för regionen. Under 2017 
förvärvade Amazon till exempel Souq, ett e-handelsföretag från Förenade 
Arabemiraten, för 580 miljoner USD. Enligt Bain har marknads storleken 
för e-handel i denna region vuxit till en CAGR på 25% sedan 2014 och upp-
gick till 8,3 miljarder USD 2017. Med tanke på den ökande internetpenetra-
tionen förväntas ytterligare tillväxt för regionen.
 Vi har i Iran, liksom i andra delar av världen bevittnat en ständig ökning 
av e-handeln och tack vare befintliga infrastrukturer kommer denna trend 
att fortsätta under överskådlig framtid.
 Enligt Hootsuite-rapporteringen från Världsbanken har 46% av iranierna 
betalt sina räkningar och köpt varor och tjänster via Internet 2018. Baserat 
på Shaparak-data 1397 överfördes cirka 225 000 miljarder IRR elektroniskt 
för att köpa varor och tjänster online. Denna siffra motsvarar 9% av alla 
Shaparak-betalningarna.
 Baserat på Irans centralbanks rapporter har över 340 miljoner betalkort 
emitterats av Shahrivar 1397. Den höga graden av internetpenetrering och 
smartphoneanvändning, en ung befolkning och ett ökat användande av 
betalkort för att köpa varor och tjänster online är betydande faktorer som 
lovar en ljus framtid för e-handelsbranschen i landet.

Marknaden för mobilappar i Iran
Eftersom sanktioner fortfarande finns på plats, är aktiviteter från stora 
amerikanska företag som Google och Apple fortsatt begränsade i Iran. 
Under 1397 införde Apple dessutom övergripande begränsningar för iranska 
IOS-baserade appar, vilket innebar ett allvarligt hot eftersom det fanns liten 
chans för dem att installeras om. Utifrån sådana villkor växer behovet av 
iranska app-butiker betydligt. I Iran har Café Bazaar lyckligtvis fyllt detta 
gap för Android-appar och är det ledande företaget på de iranska appmark-
naderna. Detta företag har haft enorm tillväxt under de senaste åren och har 
erbjudit betydande möjligheter för apputvecklare att skapa värde. Baserat 
på ITIRAN, en iransk webbplats för tekniska nyheter, översteg antalet akti-
va installationer av Café Bazaar 40 miljoner. Dessutom är Café Bazaar värd 
för mer än 164 000 applikationer, som täcker användarnas olika behov. 
Enligt ITIRAN skedde hösten 1397 flest installationer och avinstallationer 
av appar i kategorin “Utilities”.
 Därtill växte antalet applikationer för matlagning och restaurang mer än 
någon annan kategori. De mest aktiva installationerna tillhörde snabbmed-
delandeappar, och kategorin för utbildningsappar hade det högsta antalet 
applikationer.

Segmentet online-resor i Iran
Detta segment är mycket attraktivt i Iran där det finns gott om aktiva aktö-
rer. Antalet offline-aktörer överstiger fortfarande det för online. Men med 
tanke på faktorer som hög internetpenetration, bekväm mobil betalning och 
uppkomsten av webbplatser och appar som erbjuder omfattande resetjänster 
från flygbiljetter till hotellbokningar, så ökar andelen online-aktörer med 
en betydande hastighet. Alibaba, Snapp Trip, Flightio och Samtik hör till 
aktörerna i detta segment i Iran. Alibaba är ett av de ledande företagen som 
startade sin verksamhet genom att sälja flygbiljetter. Genom att upptäcka 
de outnyttjade möjligheterna med online-resetjänster utökade Alibaba dock 
sina tjänster till en mängd olika aktiviteter och tog under en mycket kort 
tidsperiod en stor del av online-resemarknaden.

Digital reklam i Iran
I avsaknad av kraftfulla iranska plattformar i sökmotor- och sociala 
nätverkskategorierna består det digitala reklamsegmentet i Iran endast av 
videoannonsering (med aktörer som Aparat), bannerannonsering (med 
aktörer som Adro) och onlineannonsering (med aktörer som Divar).
 Enligt Techrasa, den iranska startup- och tekniktidningen kommer den 
digitala annonsförsäljningsvolymen att fortsätta sin svindlande tillväxt från 
2016 till 2020 med en CAGR på 52%, medan Icke-digital reklam kommer 
att uppleva en blygsam tillväxt med en CAGR på endast 3%. Online -annons-
branschen förutspås öka betydligt i Iran, där huvudaktörerna är Divar, 
Sheypoor och Bama. Divar och Sheypoor är de två största horisontella 
plattformarna som täcker ett stort antal olika kategorier, från fastigheter 
och bilar till begagnade varor, medan Bama är en vertikal plattform som 
specialiserat sig på fordonsannonser.

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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Investerings- 
portföljen
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Pomegranate investerar i marknadsledare

Sektorer
Ledande företag på 
utvalda marknader

Ledande företag 
i Iran

Pomegranates direkta/ 
indirekta investeringar

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
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65,3%

Sarava är en ett konsumenttekniksfokuserat 
investmentbolag och en pionjär inom Inter-

net och e-handelsinvesteringar i Iran.  
Företaget har etablerat ett unikt renom-
mé som sponsor av lokala företagare 
som skapat några av de mest fram-
gångsrika konsumentteknik företagen 
i landet och regionen. Saravas inves-

teringsfokus är på företag som arbetar 
inom internet, mobil, e-handel, spel, 

cloud computing och programvara som  
en tjänst (”SaaS”). Företaget är ett av  

få teknikinvesteringsföretag i regionen och 
framförallt den enda av sin storlek i Iran. Sarava 

har för närvarande investerat i mer än 35 företag, bland dem:
– Irans ledande e-handelsföretag Digikala, den största persiska 
marknadsplatsen för Android appar – Café Bazaar, inklusive radan-
nonsföretaget Divar, det första digitala marknadsföringsföretaget i 
Iran – PPG (som inkluderar A-Network, ADRO och ADAD och Digi-
tal 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 kunskapsdel-
ning inom företagets nätverk. 
 I februari 2018 inledde Sarava en finansieringsrunda där Pome-
granate investerade 12,7 miljoner euro. Efter den senaste kapitalan-
skaffningen uppgår Pomegranates andel i Sarava till 15,7% per 30 
april 2019.
 Per 30 april 2019 värderas Pomegranates NAV i Sarava utifrån 
Saravas egna rapporterade NAV i lokal valuta IRR, vilket baseras 
på den senaste årliga granskningen av alla portföljbolag efter det 
iranska finansiella året 1397 (slutet 20 mars 2019). Värderingen 
av portföljbolagen i den årliga översynen är i sin tur baserat på en 
kombination av olika värderingsmodeller och sista transaktion i 
portföljbolag. Eftersom alla de viktigaste portföljbolagen har ut-
vecklats betydligt under 1397 ökade Sarava lokala NAV jämfört med 
förra året, trots beaktande av rådande situation och fastställdes till 
50 400 miljarder IRR per 30 april 2019.

Sarava

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

Nyckeltal

71,8 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april 2019

-20,4 %
Förändring av bolagets  
verkliga värde, 
1 maj 2018 – 30 april 2019

15,7 %
Pomegranates 
ägarandel

Värderingsfördelning, % Sektorfördelning, %

Värderingsfördelning
Senaste transaktion
Likvida medel

E-handel
Mobila appar & radannonser
OTA
Acceleration, innovationsfabrik
Mat på nätet
Media och annonsering
Övrigt

94

4 2

67

23

31 1 1 4

Värderingsbas: valutakursjusterat NAV per slutet av 1397

IRR mdr Miljoner EUR
Sarava  50 400     457,3    
Pomegranates ägarandel  7 910     71,8    

Slutligen räknar Pomegranate om Saravas IRR NAV till EUR baserat 
på NIMA EUR / IRR spotkursen om 110.201 per 30 april 2019.
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Saravas innehav

SEKTOR: E-HANDEL

Digikala Group är det första, största 
och ledande e-handelsföretaget i Iran 

som är aktivt inom olika kategorier av detaljhandel, marknadsplats, 
mode, Digitalt innehåll och online-stormarknad. Det har en upp-
skattad marknad andel på 94%. 
 Digikalas tillväxtstrategi är inspirerad av Amazons och Alibaba i 
Kina, anpassade till ett iranskt sammanhang. Expansionen av mark-
nadsplatstjänsten fortsätter och den representerade cirka 60% av 
GMV under de sista månaderna. Introduktion av nya produktkate-
gorier som FMCG och mat produkter har också varit framgångsrik. 
Bolaget har genomgått en världsklassförändring från 4 år sedan när 
Pomegranate först investerade. I den nuvarande miljön är arbets- 
kapital, import och lagerhantering särskilt viktigt att hantera men 
modern teknik och Digikalas skalfördelar gör det möjligt för dem att 
hantera detta ganska bra.

Marknadsplats
Marknadsplats-plattformen har visat mycket starka resultat när det 
gäller båda återförsäljar- och kundacceptabilitet med ett växande 
urval av produkter. Plattformen har nu ett brett sortiment av pro-
dukter (ungefär 1,5 miljoner SKU vid tidpunkten för rapporten) och 
antalet av verifierade aktiva säljare uppgår till 10 000. I slutet av det 
senaste Iranska räkenskapsåret (20 mars 2019) stod Marknadsplats 
för 60% av GMV. Digikala har utvecklat tjänster i världsklass för 
dess tredjepartshandlare i allt från klientregistrering, online-inne-
håll, lagerhållning och leverans, och tar nu också betalt för dessa 
tjänster.
 

Hösten 2016 lanserade Digikala Digistyle 
(DS), en online-modebutik. Digistyle är 

nu den ledande e-handelsbutiken för kläder i Iran och har fortsatt 
att bygga exklusiva partnerskap med lokala och internationella 
varumärken i syfte att öka utbudet. Strategin skapar synergi genom 

att utnyttja Digikalas logistikcentrals tjänster kapacitet och att 
tillgodose kundernas alla olika behov var de viktigaste motiven 
för investeringen i kläder och mode på nätet. Digistyle bidrog med 
likviditet och positiv EBITDA till koncernens resultat för 1397.

Digikalas online-stormarknad med namnet Digifresh 
lanserades i juli 2018. Digikala förvärvade Rokoland, 
den största aktören på denna marknad för att utöka sin 
aktivitet. Digifreshs konkurrensfördel ligger i dess  
förmåga att leverera snabbt, med fokus på både 

färska och torra basvaror och hushålls och personvårds- 
produkter av främst iranskt ursprung. I den nuva-
rande ekonomiska miljön har initiativet blivit 
mycket väl mottaget och erbjuder nu mer än 
8 500 SKU (det största online-FMCG- 
sortimentet i Iran) med i genomsnitt 
20 0000 artiklar beställt / dag.
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För mer information, se bolagets hemsida: www.digikala.com

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)
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Förutom de ovannämnda huvudsakliga affärsområdena, investerar 
Digikala Koncernen i och utvecklar fyra nya områden:

Online betalning (Digipay): Digipay startade sin verksamhet 
1397. Målet är att skapa en hållbar och omfattande betalnings- 
lösning med fokus på mobilbetalningar. Digipay-lösningar inklude-
rar plånbok, B2B-tjänster, P2P-tjänster, kreditköp, mobilapp och 
webbservice.

Digikalanext: Digikalanext grundades för att påskynda genera-
tionen av innovativa idéer och skapa nya lösningar för kunderna. 
Det är ligger i Innovation Factory, och en del av dess uppdrag är att 
investera i start-ups med ett beprövad track record och föra över 
kunskap och erfarenhet till dem.

Digicloud: en avancerad molntjänst som tillhandahåller tjänster
för externa individer och stora och medelstora företag, samt till-
mötesgå Digikala Koncernens egna behov.

Annonstjänster: Som destination för att köpa ett stort antal varor 
på den iranska marknaden med miljoner dagliga användare, är 
Digikala plattformen är en idealisk plats för olika märken och pro-
ducenter att marknadsföra och annonsera på. Dessutom genom att 
använda big data på kunders beteende och intressen, kan de erbjuda 
unika reklamtjänster till annonsörer.

Digikala Koncernens resultat
Digikala koncernens GMV har vuxit markant de senaste åren. Det 
har upplevt en enorm tillväxt med en CAGR på 84% från Iranska 
räkenskapsåret 1392 till 1397. Under det gångna året har företagets 
strategi varit att skala upp storleken på marknadsplats och utveckla 
infrastrukturer som ligger till grund för Digifresh-expansionen. 
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För mer information, se bolagens hemsidor: 
www.digikala.com 
www.digistyle.com

Med det framgångsrika genomförandet av denna strategi kunde 
Digikala öka antalet sålda varor med 65% och levererade mer än 20 
tusen dagliga genomsnittliga order till kunder under 1397. GMV i 
lokal valuta växte med 41% under Iranska året 1397, vilket är en stor 
prestation med tanke på några av de utmaningar som den föränder-
liga makro situationen medfört, inklusive störningar på utbudssidan 
särskilt på mobiltelefoner och annan importelektronik. Dock så 
observerar vi i allmänhet en stor förskjutning mot online vis en vis 
off-line inom detaljhandel vilket är Digikalas största konkurrent 
fortsatt, utmaningarna för off-line detaljhandeln i den nuvarande 
ekonomiska miljön är dock betydande. Det är värt att nämna att 
förutom att framgångsrikt bredda dess kunderbjudande lyckades 
Digikala minska kostnaderna och burn-rate under denna tid av 
ekonomisk kris. Som ett resultat har EBITDA nivån och kassaflödet 
förbättrats avsevärt medan verksamheten fortsatte växa. Jämfört 
med förra året, har PC1 bruttomarginal och EBITDA ökat med 3% 
respektive 4,5%.  
 GMV definieras som värdet på alla sålda varor en viss period efter 
avbeställningar, inklusive moms men före rabatter och returer från 
kund (beräknas på datum för fakturautfärdande / leverans datum). 
 Värderingen av Digikala i lokal valuta i Saravas rapporterade IRR  
NAV baseras på genomsnittet av en kombination av olika värderings- 
metoder, inklusive multipelvärdering utifrån publika jämförels- 
bolag, privata transaktioner i andra e-handelsbolag och DCF. 
Publika och privata multiplar har tillämpats på både de senaste tolv 
månadernas (1397) resultat och nästa tolv månaders förväntade 
resultat Månader (1398), både på GMV och intäkts-nyckeltal. För 
Saravas årliga värdering Uppdatering har två investeringsbanker 
också utfört oberoende värderingar av Digikala som input för fast-
ställande av Saravas slutliga värderingen per 30 april 2019. Digikala 
Koncernen representerar cirka 67% av Saravas NAV i lokal valuta.



20

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019

Saravas innehav

SEKTOR: RADANNONSER & MOBILT

Saravas näst största innehav – Café 
Bazaar Group är ett ledande konsu-
ment internetföretag i Iran som driver 

den största lokala Android-applikationsmarknaden för persisk- 
talande länder.
  Café Bazaar grundades 2010/2011 och var det första företag att 
gå in i mobilapplikationsdistributionen i Iran. 40 miljoner iranska 
användare har installerat Café Bazaars applikation på sina telefoner. 
Av denna siffra lever mer än 0,5 miljoner användare utanför Iran. 
Under 1397, blev mer än 1,6 miljarder applikationer nedladdade och 
uppdaterade genom Café Bazaar. Café Bazaar tjänar sedan tidigare 
pengar på sin appstore och företaget upprätthåller sin marknads-
andel om cirka 85-90% procent. I slutet av 1397 nådde antalet 
applikationer som erbjuds av utvecklare på Cafe Bazaar siffran  
163 tusen, som inkluderar både gratis och betal-appar. Av denna 
siffra är 31 tusen spel och 132 tusen är programapplikationer. Café 
Bazaar fokuserar också på flera tillväxtstrategier inklusive persisk 
karttjänst, GPS-navigationsapplikation och molntjänster. 
 Café Bazaar äger också 100 procent av Irans största online rad- 
annonsföretag, Divar. Divar är den största radannonsplattformen 
i Iran. Med mer än 17 miljoner aktiva installationer, var Divar den 
mest nedladdade appen från Café Bazaar 1397. Den har en aktiv 
närvaro i 60 städer i Iran och under 1397 använde mer än 360 tusen 
företag plattformen för att tjäna pengar på försäljning. 
 Det fanns mer än 72 miljoner publicerade annonser på Divar 
under 1397, över hela Iran. Det högsta antalet annonser tillhörde 
fastighetsvertikalen med 16,5 miljoner annonser. Bilvertikalen var 
på silverplats med 7,4 miljoner annonser under samma period. 
 Värderingen av Café Bazaar i lokal valuta IRR i Saravas NAV 
baseras på modellvärdering, inklusive DCF.

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

SEKTOR: ONLINE-RESOR

Saravas tredje största innehav – 
Tousha Group är den ledande 
online resebyrå i Iran. Under fjärde 
kvartalet av 2017, slogs den största 
online-resan verksamhet i Iran  

(Alibaba Travel) och en av pionjärerna i den sektorn (Zoraq) sig 
samman för att bilda det nya holdingbolag Tousha. Det samman-
slagna företaget har cirka 45% befintliga och växande marknads-
andelar av onlineresor i Iran, med en dominerande position online 
inom inrikesresor. Online resebyrå är en stor och marknad med hög 
potential i Iran där Alibaba har byggt en stark position med hög 
märkesmedvetenhet. 
 Alibabas GMV växte med 158% under Iranska året 1396 jämfört 
med 1395 och 1397 sålde det 5 miljoner biljetter med ett GMV som 
växte 145% och förväntas visa en tresiffrig tillväxt nästa år också. 
 Värderingen av Tousha i lokal valuta IRR i Saravas årliga 
NAV-granskningen är baserad på en modell som huvudsakligen 
tittar på EV / Sales-multiplar av listade jämförelsebolag, tillämpade 
både på de senaste tolv månadernas (1397) och nästa tolv månaders 
(1398) förväntade försäljning. För Saravas årliga värderingsupp- 
datering har två investeringsbanker också utfört oberoende värde-
ringar av Tousha som input för den slutliga fastställda värderingen 
per 30 april 2019.

Toushas försäljning per produktkategori

Saravas innehav
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Saravas innehav

SEKTOR: DIGITAL ANNONSERING & MEDIA

Pejvak (tidigare Pulse and Pixel 
Group /PPG) är en digital reklam- och 

media holdingbolag, det har samlat flera varumärken inom digital 
reklam och media. PPG har nu konsoliderat ett antal framstående 
iranska Adtech-företag, inklusive ADRO, A-Network, och ADAD och 
en samling andra framgångsrika digitala innehåll- och varumärkes-
byråer inklusive Final Target.
 PPG har genomgått betydande omstruktureringar och drivs nu  
av professionella marknadsförare och fokuserar på sina kärnverk-
samheter. 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. Med inspiration från de 
mycket framgångsrika intäktsströmmar från on-linemarknads- 
föring som globala ledande online detaljhandelsplattformar (Aliba-
ba, Amazon) har så finns det planer för ännu närmare samarbeta 
med Digikala. Nettoomsättningstillväxt för företaget var 58% mellan 
1396 och 1397.
 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: 
https://alopeyk.com

SEKTOR: ONLINE-LOGISTIK

Alopeyk 
Irans ledande online kurir och motorcykeltaxi, 
inriktade på att utföra GoJek-modellen i Iran. 

Efter att ha lanserats för ett år sedan med bara motorcykelkurirer, 
har det har redan vuxit till över 50k fyllda order per dag och expan-
derat dess flotta från enbart motorcyklar till skåpbilar och motor-
cykeltaxi. Värderingen av Alopeyk i lokal valuta IRR i Saravas NAV 
baseras på underliggande IRR-värdering i den senaste transaktio-
nen från mars 2019.
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För mer information, se bolagens hemsidor:
www.avatech.ir
www.hamava.ir

SEKTOR: DIGITAL ANNONSERING & MEDIA

Hamava Group
I slutet av 1397 slogs Avatech, Nouava,  

Avagames och Hamava samt Zavieh och Shezan samman för att  
skapa ett integrerat och konvergerat erbjudande start-up ekosys-
temet i Iran. Fusionen gjordes för att öka synergin och minska 
kostnaderna, samtidigt som man erbjuder en rad olika tjänster till 
nystartade företag. Gruppen erbjuder grundläggande stöd för före-
tagens tillväxt från tidigt skede till full utveckling och mognad. 
 Hamava är ett teknikföretag som är specialiserat på teknologiskt 
entreprenörskap.

Avatech – Irans mest framgångsrika startacceleratorprogram.
Mentorskap, entreprenörsutbildning, tidig finansiering, en kreativ 
arbetsyta, och investeringsdemodagar är några av de tjänster som 
tillhandahålls av Avatech.
 När nystartade företag utvecklats en bit och mognat kan Sarava 
göra investeringar i företagen. Under de senaste två åren har mer än 
50 nystartade företag tagit examen från Avatech.

Avagames – är en startinkubator fokuserad på spel start-ups och 
spelstudios.

I Hamava-gruppen ingår också Shezan – en NBIC-accelerator,  
Nouava – utför konsulttjänster till start-up communityn och  
Hamava – som driver den nya innovationsfabriken. 

Värderingen av Hamava Group i lokal valuta IRR i Saravas NAV 
baseras på värdering av koncernens enheter i fusionstransaktionen.
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Sheypoor
Sheypoor erbjuder en allmän radannons-

plattform, med fokus på vissa vertikaler.
 Monetiseringstest med försäljning 

mervärdestjänster har börjat med  
uppmuntrande resultat och naturligt  
så råder en extra betoning på kostnads-
minskningar givet det rådande ekono-
miska läget, medan det kortsiktigt  

fokus alltjämt förblir på trafiktillväxt 
och öka likviditeten på plattformen. För 

den breda befolkning tjänsterna förbli 
gratis, ett särskilt viktigt inslag i dessa 

ekonomiska tider. Sheypoor visar redan stora 
framsteg med ökad effektivitet till lägre kostnader.

Sheypoor utvecklar sin produkt och hanterar sin verksamhet.
Med stöd av den stora och djupa erfarenheten från de framgångs- 
rika internationella jämförelsebolag som finns bland Pomegranates 
nätverk och dess ägare.
 Under fjärde kvartalet 2017 stängde Sheypoor framgångsrikt en 
finansieringsrunda om 7 miljoner euro ledd av Pomegranate, som 
investerade ytterligare 3,7 miljoner euro. Pomegranate deltog i 
finansieringsrundan tillsammans med två nya framstående externa 
investerare, inklusive en Iranska noterad VC aktör. Pre-money 
värdering var 42,3 miljoner euro. Efter Transaktionen uppgick 
Pomegranates aktieinnehav i Sheypoor till 44,6%. Efter Utnyttjan-
de av optioner i Sheypoor och relaterad investering på EUR 550 
tusen, ökade Pomegranates ägande i Sheypoor till 46,2%. Sheypoor 
förvärvade nyligen Alounak.com, en onlineplattform för fastig-

hetsmarknaden i Iran. Dess CRM-tjänst, administrationsverktyg, 
plattform och andra B2B-fokuserade erbjudanden kommer att 
stärka Sheypoors position fastighetsvertikalen och fungera som 
bra komplement till Sheypoors horisontella plattform och komma 
väl till pass för Sheypoors stora antal besökare. Förvärvet gjordes 
delvis kontant och delvis med aktier och efter transaktionen uppgår 
Pomegranates ägande i Sheypoor till 45,6%. 
 Under 1397 har marknadsföringsutgifterna minskat betydligt för 
att värna om likvida medel i den nuvarande miljön medan nivån på 
fortsatt organisk tillväxt är mycket uppmuntrande.
 Per 30 april 2019 är värdet av Pomegranates innehav i Sheypoor 
baserat på en modellvärdering som beaktar den kombinerade 
utvecklingen av viktiga resultatindikatorer som sidvisningar, unika 
månatliga användare, antal månatliga nya annonser och sessioner 
över den senaste tremånadersperioden i förhållande till pre-money 
värderingen per KPI vid den sista finansieringsrundan i december 
2017, dessutom tittar man på KPI baserad värderingsjämförelse 
utifrån privata jämförelsebolag. Modellen fastställer den uppdatera-
de IRR-baserade värderingen till IRR 4 092 miljarder, jämfört med 
post-money värderingen i IRR om 2 603 miljarder i december 2017, 
vilket motsvarar en ökning med 57% i IRR värdering. Pomegranate 
räknar sedan om till EUR baserat på spot NIMA-kursen per 30 april 
2019 om 110.201. Detta resulterar i en EUR värdering av Sheypoor 
per 30 april 2019 på 37,1 miljoner euro, med ett värdet på Pomegra-
nate andel om 16,9 miljoner euro, att jämföra med en EUR-baserad 
post-money värdering om 49,3 miljoner euro December 2017, 
motsvarande en 25% minskning i EUR-baserad värdering, medan 
den Rial-baserade värderingen har ökat med 57%.

Nyckeltal

Värderingsbas: Värderingsmodell per 30 april 2019

IRR bn Miljoner EUR
Sheypoor  4 092     37,1    
Pomegranates ägarandel  1 867     16,9    
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För mer information, se bolagets hemsida:  
www.sheypoor.com
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Griffon Capital
Griffon Capital (”Griffon”) är en Iran- 

fokuserad koncern tillhandahållande av 
kapitalförvaltning (kapitalmarknader & 

Private Equity) samt Investment Banking 
rådgivning. Bland Griffons främsta 
mål är att möjliggöra för institutio-
nella investerare att få tillgång till och 
maximera möjligheterna i Iran genom 

specialbolag och investeringsproduk-
ter som spänner över traditionella och 

alternativa tillgångar. Koncernens styrka är 
rotad i en robust utvecklad operativ plattform 

utvecklad med det uttryckliga målet att betjäna 
institutionella investerare.

Griffons styrka består av ett professionellt team med djup lokal 
marknadskompetens och internationell stamtavla i både styrelse, 
ledning och lokal nivå. Griffon utmärks också av oöverträffad lokal 
analysdel och en bolagsstyrning hämtad från global bästa praxis i 
riskhantering, compliance och rapportering. Under de senaste måna-
derna av ökad osäkerhet och volatilitet på lokala marknader i Iran har 
Griffon visat sig vara en särskilt effektiv och användbar partner för 
analys och information för Pomegranate.
 Griffon har varit den största cross-border M&A-rådgivaren när det 
gäller antal och sammanlagda värdet av mandat.

Under 2018 har Griffon framgångsrikt stärkt sin lokala kapital- 
förvaltning , som riktar sig mot lokala förmögenheter, som är mindre 
känsliga för internationella rubriker.
 Eftersom cross-border M&A-aktiviteter har drabbas av den nuva-
rande situation, till följd av att USA: s lämnat JCPOA så har stategin 
att fokusera mer på lokal kapitalförvaltning visat sig vara rätt beslut 
för Griffon. 
 Under 2018 mer än tredubblade Griffon sin totala AUM till över 
tre biljoner rial.
 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, köp av befintliga aktier 
som innehades av bolaget till ett pris om 5 miljoner USD.
 Per den 30 april 2019 värderar Pomegranate sin investering i 
Griffon på grundval av den senaste transaktionen från februari, 
omräknad till underliggande IRR-värdering vid transaktionstidpunk-
ten, därefter har IRR-transaktionsvärdet omräknats tillbaka till EUR 
baserat på NIMA EUR / IRR-spotkurs om per 30 april 2019 om 110 
201. Detta resulterar i en euro värdering av Griffon Capital per 30 
april 2018 om 2,1 miljoner euro och värdet på Pomegranates andel 
om 326 tusen euro.

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

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

Nyckeltal

0,3 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april 2019

-39,9 %
Förändring av bolagets 
verkliga värde, 
1 maj 2018 – 30 april 2019

2,8 mEUR, 2,5 % 
av investeringsportföljen

15,2 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

0,3%

GIF Fund & PMA

Värderingsbas: Valutakursjusterad  
transaktionsvärdering (fr feb 2018)

IRR bn Miljoner EUR
Griffon Capital  237    2,1
Pomegranates ägarandel  36     0,3    
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GIF-FONDEN
GIF-fonden lanserades i april 2016 för att exploatera värdet från 
Irans aktiemarknaden. Det är en Cayman baserad öppen fond, som 
främst investerar i aktier i noterade bolag på TSE och IFB. 
 2018 var en stark period för den lokala aktiemarknaden och 
fonden i Termer av avkastning i lokal valuta, då TEDPIX nåt  
kontinuerligt nya höjder, vilket inte var förvånande på grund av hög 
koncentration av exportörer och råvarubaserade företag i indexet, 
som alla steg efter devalvering av CBI-valutan den 10 april 2018, 
och den fortsatt valutasvaghet sedan dess. Sedan 1 januari 2018 
fram till 30 april 2019 har TEDPIX ökat med 125%. Dock är fondens 
NAV denominerad i euro så Rialens svaghet påverkar EUR NAVet 
på ett betydande sätt. Efter fondens rapporterade EUR NAV per 
den 31 mars 2018, avbröts tillfälligt fonden EUR-NAV rapportering, 
Insättning och uttagsmöjligheter på grund av osäkerhet om den 
exakta växelkursmekanism som är tillämplig för fonden. I december 
2018 återupptogs dock NAV rapporteringen efter ökad säkerhet om 
valutakursregimen och vilken växelmekanism som är tillämplig på 
fonden.
 I april 2019 fortsatte iranska aktiemarknader att stiga starkt, med 
TEDPIX som stängde på + 16,9% upp för månaden. Detta är efter 

att i mars 2019 redan stigit 12,1%. Iranska aktiemarknaden har gått 
upp till enastående nivåer och handelsvolymen går upp i proportio-
nell takt.
 Per 30 april 2019 värderas investeringen i GIF-fonden till  
Fondens senast rapporterade EUR NAV per 30 april 2019. 

GRIFFON PMA (Portföljkonto)
Portföljkontot är ett portföljkonto denominerat i lokal valuta. Place-
ringen av likvida medel i PMA var huvudsakligen som en kortsiktig 
investering i attraktiva iranska räntenivåer om 15-20%.
 Pomegranate har numera likviderat de flesta av dessa räntein-
strument.
 Per den 30 april 2019 värderas investeringen till portföljkontots 
rapporterade IRR NAV per slutet 30 april 2019 omräknat till EUR 
baserat på NIMA spot kursen per 30 april 2019.
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Navaar
Navaar är Irans ledande produktions- och 

distributionsplattform för det talade ordet. 
Navaar tillhandahåller ljudböcker, sam-

manfattning av ljudböckerna, audio- 
draman och audioserier. Navaars webb- 
och mobilappa erbjuder ljud innehåll 
(för både vuxna och barn) i ett lätt 
navigerbar katalog, den största av sitt 
slag i Iran. Navaar har nyligen också 

lanserat podcast-streamingtjänst som 
innehåller reklam.

 Pomegranate en investerade 830 000 
euro i Navaar i september 2017 och innehar 

en andel på 29,09% i bolaget. Navaar fortsätter 
att utvecklas mycket bra och per mars 2019 hade 

bolaget mer än 2 900 titlar i sitt bibliotek jämfört med cirka 900 
vid den första investeringen. Företaget har nu mer än 900 tusen 
registrerade användare jämfört med cirka 350 tusen vid tidpunkten 
för den första investeringen.
 Den nuvarande nivån på månadsförsäljningen har ökat med un-
gefär 326% jämfört med nivån vid tidpunkten för den investeringen. 
 Företaget har också börjat diversifiera sina intäktsströmmar  
genom tillägg av prenumerationsmodell, utöver tidigare per-titel- 
betalmodell. 
 Värderingen av Pomegranates innehav i Navaar baseras på 
en modellvärdering med hjälp av genomsnittet av ett antal olika 
värderingsmetoder. Dessa modellvärderingar inkluderar EV / Sales 
jämförelsemultiplar för 2018 år faktiska-, och 2019 års prognosför-
säljning. Ytterligare värderingsmetoder baseras på utvecklingen av 
den faktiska kvartalsvisa försäljningen samt utveckling av viktiga 
operativa resultatindikatorer jämfört med nivån och värderingen 
vid den första investeringen. Modellerna fastställer först den uppda-
terade IRR-baserade värderingen, som den 30 april, 2019 uppgick 
till 379 miljarder IRR. Pomegranate omräknar sedan till EUR 
baserat på spot-NIMA-kursen per 30 april 2019 om 110.201. Detta 
resulterar i ett implicit EUR-värde på Navaar per 30 april 2019 på 
3,4 miljoner euro, med ett värde av Pomegranates andel på 1,0 euro 
miljoner, vilket representerar en ökning i EUR-baserad värdering 
om 21% jämfört med post-money i september 2017 den rialbaserade 
värderingen ökade med cirka 184%. 

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

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

Nyckeltal

1,0 mEUR
Verkligt värde i portföljen,   
30 april 2019

70,4 %
Förändring av bolagets 
verkliga värde, 
1 maj 2018 – 30 april 2019

29,1 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

0,9%
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Värderingsbas: Värderingsmodell per 30 april 2019

IRR bn Miljoner EUR
Navaar  379     3,4    
Pomegranates ägarandel  110     1,0    
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Bahamta
Under fjärde kvartalet 2017 ingick Pome- 

granate avtal om en investering på EUR 
500 tusen i den iranska fin-tech start-

upen – 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 2019 har den första delen 
slutförts. 

 Bahamta erbjuder ett bättre alter-
nativ till traditionellt kort-till-kort eller 

P2P-överföringar från konto till konto, via sin 
användarvänliga mobilbaserade lösning.

 Företaget har fyra produkter live, riktade mot olika segment av 
marknaden, med en liten fast avgift per transaktion. 
 Företaget arbetar också med betalningslösningar för företag vars 
avgift kommer att vara baserat på vissa procent av transaktionsvärdet.
 Bahamta var ett av de första iranska fin-tech bolagen att få ett 
tekniskt affärsgodkännande enligt en ny fin-tech lagstiftning, med 
syftet att reglera och harmonisera behandlingen av olika fin-tech 
tjänster. Dessa godkännanden är ett positivt erkännande av nya 
innovativa tjänster för att hantera viktiga problem på marknaden 
för betalningstjänster.
 Per 30 april 2019, är värderingen av Pomegranates innehav i 
Bahamta baserat på post-money värdering i samband med investe-
ringsavtalet som ingicks den 18 december 2017.
 Den EUR-baserade transaktionsvärderingen från december 2017 
är först omräknad till underliggande IRR-värdering vid tidpunkten 
för transaktionen, därefter räknar Pomegranate om IRR transaktions-
värderingen tillbaka till EUR baserat på den Iranska NIMA spot-
kursen om 110,201 per 30 april 2019. Detta resulterar i en EUR-
värdering av Bahamta per 30 april 2019 på 1,6 miljoner euro, med 
ett värde på Pomegranates andel på 227 tusen euro.

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

Sektor Fin-tech
Bolaget bildat 2015
Första investering 2017
Styrelserepresentation 1 av 5

Nyckeltal

0,2 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april 2019

-39,9 %
Förändring av bolagets 
verkliga värde, 
1 maj 2018 – 30 april 2019

14,3 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

0,2%

Värderingsbas: Valutakursjusterad  
transaktionsvärdering (fr dec 2017)

IRR bn Miljoner EUR
Bahamta  175     1,6    
Pomegranates ägarandel  25     0,2    
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Bolags-
styrning
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Bolags- och aktieinformation

Företags- och koncerninformation
Pomegranate Investment AB (publ), koncernens moderbolag regist-
rerades den 7 april 2014. Per 30 april 2019 består Pomegranate  
Investment koncernen av det svenska moderbolaget Pomegranate 
Investment AB (publ) och ett helägt svenskt dotterbolag, Pome-
granate Holding AB. Moderbolagets verkar som holdingbolag för 
koncernen och därmed äger, hanterar och finansierar portfölj-
bolagsinnehaven. Dotterbolaget bedriver för närvarande ingen 
verksamhet.

Aktieinformation
Per den 30 april 2019 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 107 500 Teckningsoptioner var 
utestående per 30 april 2019, vilket motsvarar ett total antal ute- 
stående aktier vid full utspädning 5 512 101 eller utspädningseffekt 
om 2,0%, i vid full utnyttjande. 

Aktiepris
Max- och minimipriset för 12-månadersperioden fram till 30 april 
2019 var 17 EUR / aktie respektive 7 EUR / aktie. Det senaste priset 
per aktier per den 30 april 2019 var 8 EUR / aktie.

Utdelning
Ingen utdelning har föreslagits för året.
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Styrelse

PER BRILIOTH  
Styrelsens ordförande

Grundare av Pomegranate

MOHSEN ENAYATOLLAH  
Styrelseledamot

NADJA BORISOVA  
Styrelseledamot

VLADIMIR GLUSHKOV 
Styrelseledamot

ANDERS F. BÖRJESSON  
Styrelseledamot

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

Mellan 1994 och 2000 arbetade Per 
Brilioth vid fondkommissionärs- 
firman Hagströmer & Qviberg i 
Stockholm som chef för deras 
emerging markets-enhet och han 
har under flera år jobbat mycket 
nära den ryska aktiemarknaden. 
Han är styrelseordförande i Pome-
granate och VD för Vostok New 
Ventures Ltd. Vostok New Ventu-
res är ett investmentbolag med  
affärsidén att använda erfarenhet, 
expertis och ett utbrett nätverk 
för att identifiera och investera i 
tillgångar med stor potential för 
värdeökning, med ett fokus på  
företag med nätverkseffekter.  
Vostok har en framgångsrik historia 
som investmentbolag 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 chefsjurist för Vostok New 
Ventures Ltd-koncernen och var 
även tidigare tillförordnad chefs-
jurist 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 St. Petersburg 
och Moskva och ledde gruppen för 
förtagsöverlåtelser 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 globala finansiella insti-
tutioner, genom vilka han inför-
skaffat 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 
investeringsmöjligheter.

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

Nadja Borisova är anställd som 
ekonomichef på Vostok New 
Ventures. Nadja Borisova hade 
tidigare positionen som tillförord-
nad ekonomichef Pomegranate In-
vestment AB och Vostok Emerging 
Finance Ltd och ekonomichef för 
det Rysslandsfokuserade private 
equity-bolaget Varyag Resources. 
Nadja har tidigare haft olika ekono-
mipositioner på Cloetta-Fazer, The 
Coca-Cola Company och Coca-Co-
la Bottlers Eurasia, både i Ryssland 
och i Sverige. 

Medlem i styrelsen sedan 2018. 
Utbildning: examen i internatio-
nell ekonomi från St. Petersburg 
State University of Economics and 
Finance, med ytterligare CFA I och 
FSCM 5.0 certifieringar.

Vladimir är investeringschef på 
Parus Capital i Moskva och med-
grundare av Institutet för Kvanti-
tativ Ekonomi vid Higher School 
of Economics i Moskva. Vladimir 
har tidigare varit medlem i inves-
teringskommittén på Run Capital 
och olika analytikerpositioner. Han 
är medlem i Independent Directors 
Association.
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Ledningsgrupp

FLORIAN HELLMICH
VD

GUSTAV WETTERLING
CFO

MAHGOL SHARILI
Chefsjurist

RICKARD STRÖMGREN
Investeringsansvarig

VD för bolaget sedan 2015.
Utbildning: Ekonomi och företagsekonomi 
från Wien universitet.

Florian Hellmich är VD för Pomegranate 
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 arbetat på Creditanstalt i Central 
Östeuropa inom Equity Research and  
Equity Sales (1994 till 2004).

CFO i bolaget sedan 2017.
Utbildning: Civilingenjör i ekonomi och 
Företagande från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Gustav Wetterling är anställd som CFO av 
Pomegranate Investment AB sedan febru-
ari 2017. Gustav Wetterling rekryterades 
från RusForest 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 Handels- 
banken.

Företagets chefsjurist sedan 2018.
Utbildning: European Legal Studies, LLB 
med högsta betyg från Kent University i 
England; Juridisk praktik, 2011 och Pro-
fessional Skills Course, 2014 från Juridiska 
Högskolan i London.

Mahgol Sharili (Farsi-talande) är chefs- 
jurist för Pomegranate Investment AB och 
rådger i relation till olika investerings- 
projekt och hanterar 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 gene-
rella företags- och kommersiella frågor 
såväl som att vara chef för deras Iran 
Desk. Hon är advokat vid Högre Domstolar 
i England och Wales.

Investeringsansvarig på Pomegranate  
sedan 2016. Utbildning: Civilingenjör  
Maskinteknik från Lunds Tekniska Hög-
skola och B.Sc. Företagsekonomi från 
Stockholms universitet.

Rickard Strömgren är anställd som inves-
teringsansvarig på Pomegranate Invest-
ment 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 Rocket Internet och turn-around 
chef på ett Kinnevik-ägt Nigerianskt 
e-handelsföretag samt jobbat som  
managementkonsult.
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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 koncernledningen.
 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 åtta 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 administrativ 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 USAs  
sanktioner mot Iran som administreras av OFAC. Från och med 6 augusti 
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 petro- 
kemikalie sektorer skall återinföras 4 november 2018.
 Pomegranates investeringar i Iran har varit och fortsätter att vara före-
mål för compliance med ekonomiska och finansiella sanktioner som ålagts 
av EU 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 EUs 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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Pomegranate kan inte med säkerhet förutse amerikansk, EU eller svenska 
verkställighetspolitik med avseende på ekonomiska sanktioner, och det 
finns risk för att de relevanta myndigheterna kommer att ha en annan 
uppfattning om statusen för bolaget eller de efterlevnadsåtgärder som har 
vidtagits. Vidare kan lagar, regler eller licenspolicyer rörande ekonomiska 
sanktioner komma att förändras på ett sätt som kan påverka bolagets inves-
teringar i Iran eller kan leda till restriktioner, påföljder eller böter. I synner-
het kan sådana förändringar ske snabbt som ett resultat av att förändrade 
politiska attityder inom Irans regeringar, EUs medlemsstater eller FN. USAs 
beslut under president Trump, att dra sig ur JCPOA från 2015, har ökat ris-
ken för krig och en kärnvapenupprustning i Mellanöstern. President Trump 
har tydligt uttryckt önskningar att han vill se regimförändringen i Iran och 
stödjer öppet Israel och Saudiarabien mot Iran och dess regionala partner. 
Det ekonomiska trycket på Iran och politisk instabilitet i regionen kan hota 
framgången för JCPOA.
 Ändringar i EU, svenska eller amerikanska bestämmelser kan leda till 
utökning av sanktioner mot Iran på ett sätt som skulle begränsa bolagets 
förmåga att fortsätta med befintliga investeringar eller begränsa sin förmåga 
att återfå investerade belopp eller göra nya investeringar i Iran. Någon av 
de föregående kan resultera i ett materiellt negativ inverkan på bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat från verksamheten.

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), organisationsnummer 556967-7247 
(”Pomegranate” eller ”Bolaget”), är ett aktiebolag med säte i Stockholm. 
Pomegranate är ett investmentbolag med den huvudsakliga affärsidén att 
investera direkt eller indirekt i fast och lös egendom huvudsakligen i  
mellanöstern samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
 Denna årsredovisning omfattar räkenskapsåret, motsvarande perioden 
1 maj 2018 – 30 april 2019.

Viktiga händelser under året
Händelserna i mitten av 2018, med USA som drog sig ur JCPOA, resulterade 
i makroekonomisk volatilitet och betydande försvagning av den iranska  
valutan under våren – början av sommaren 2018, vilket initialt ledde till  
genomförandet av en fast växelkursmekanism i ett försök att stabilisera 
valutan. Naturligtvis innebar detta en utmaning för hur man korrekt åter- 
speglar det verkliga värdet av portföljbolagen i Pomegranates rapporterings-
valuta Euro. Emellertid stabiliserades situationen senare och i augusti 2018, 
den nya valutahandelsplattform”NIMA” implementerades och är utformad 
för att fungera som en officiell sekundärmarknad för valutaväxlingar för 
exportörer, importörer, banker och andra växlingskontor, för godkända  
typer av företag, sektorer och överföringstyper. Försvagningen av den  
iranska valutan – Rial fick Pomegranate att byta till Rial-baserade värde-
ringsmodeller och transaktionsbenchmarks, vars värden på slutet omräknas 
till EUR för rapporteringsändamål.
 Pomegranate använder specifika datapunkter från NIMA som riktlinje 
för alla relevanta omräkningar mellan IRR och EUR och för att fastställa 
EUR-värderingar per rapporteringsdatum Pomegranate använder nu mid 
NIMA-kursen per relevant rapporteringsdatum.
 NAV / aktie om 20,1 EUR per 30 april 2019 representerade en nedgång 
med 17% jämfört med 30 april 2018, främst på grund av försvagningen av 
den iranska valutan. För första gången inkluderade Saravas NAV per 30 
april 2019 också externa värderingar som utförts för två av dess största 
innehav – nämligen Digikala och Tousha / Alibaba Travel.
 Den sista delen om 3,8 miljoner euro kopplade till Saravas kapital- 
anskaffning från februari 2018 överfördes i augusti 2018.
 Bolaget utnyttjade aktieoptioner i Sheypoor med ett totalt belopp på  
550 tusen euro i utbyte mot 3,03% i företaget.

Förvaltningsberättelse
Under året har Pomegranate sett över och minskat sin kostnadsbas och 
gjort några förändringar i teamet med syftet att spara pengar i den för  
närvarande volatila ekonomiska situationen i och runt Iran. 

Teckningsoptioner
Inga nya teckningsoptioner utfärdades under perioden 1 maj 2018 till  
och med 30 april 2019. Samtliga teckningsoptioner hade tidigare tilldelats 
bolagets VD, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. 85 000 tecknings- 
optioner som hade utfärdats 2015 - 2016 förföll ”out of the money” den 31 
december 2018, och cancellerades därefter. Totalt 107 500 teckningsoptio-
ner var utestående per 30 april 2019.

Resultat
Resultat efter skatt uppgick till -22,9 miljoner euro, inklusive resultat på 
-20,0 miljoner euro från värdering av finansiella tillgångar till verkligt 
värde.

Likviditet
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 16,8 miljoner euro.

Eget kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till 108,8 miljoner euro, 
motsvarande 20,1 euro per aktie.
 Antal aktier uppgick på balansdagen till 5 404 601.

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

Balanserat resultat  26 018 160    

Överkursfond: 100 230 451    

Årets resultat:  -22 878 863    

(exkluderar bundet EK)  103 369 748    

Styrelsen föreslår att beloppet 103 369 748 EUR för perioden 1 maj 2019 – 
30 april 2019 balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning
Koncernen

Belopp i TEUR
1 maj 2018-

30 april 2019
1 januari 2017-
30 april 2018

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 -19 985 -25 295
Rörelsens intäkter -19 985 -25 295

Rörelsens kostnader -2 879 -3 811
Rörelseresultat -22 864 -29 106

Finansiella intäkter och kostnader

Valutakursvinster / -förluster, netto 1 -49
Räntekostnader -16 -2

Finansnetto -15 -50

Resultat före skatt -22 879 -29 156

Inkomstskatt –  -      
Nettoresultat för perioden -22 879 -29 156

Resultat per aktie (EUR) -4,2 -5,7
Nettoresultat för perioden -4,2 -5,7

Nettoresultat för perioden

Belopp i TEUR
1 maj 2018-

30 april 2019
1 januari 2017-
30 april 2018

Nettoresultat för perioden -22 879 -29 156

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som senare kan klassificeras till vinst eller förlust:        
Valutakursdifferenser   
Avyttringar  -    -   
Summa övrigt totalresultat för perioden - -
Summa totalresultat för perioden -22 879 -29 156

Totalresultatet för perioderna ovan är till fullo hänförligt till moderbolagets aktieägare.



POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019

40

Balansräkning
Koncernen

Belopp i TEUR 30 april 2019 30 april 2018

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 25 31
Summa anläggningstillgångar 25 31

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som innehas för handel 93 052 111 865
Summa finansiella anläggningstillgångar 93 052 111 865

Summa anläggningstillgångar 93 077 111 896

Omsättningstillgångar

Likvida medel 16 794 23 421

Derivat Finansiellt instrument 91 805
Skattefordringar 75 83
Övriga kortsiktiga fordringar 55 92
Summa omsättningstillgångar 17 015 24 401

SUMMA TILLGÅNGAR 110 092 136 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 108 774 131 429

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 22
Andra kortfristiga skulder 601 4 110
Upplupna kostnader 636 735
Skatteskulder  37    –
Summa kortfristiga skulder 1 317 4 867

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 092 136 297
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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, 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 – – – – –
Summa totalresultat för perioden – – – -29 156 -29 156
1 januari 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

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Övriga  

reserver
Balanserat 

resultat Totalt  

Ingående balans, 1 maj 2018 5 405 100 007 795 25 223 131 429

Nettoresultat för perioden
1 maj 2018 – 30 april 2019 – – – -22 879 -22 879
Övrig totalresultat för perioden
Valutakursdifferenser – – – – –
Summa totalresultat för perioden
1 maj 2018 – 30 april 2019 – – – -22 879 -22 879
Transaktioner med ägare
Intäkter från nyemission  –      – – – –
Transaktionskostnader nyemission – – – – –
Personaloptionsprogram – – – – –
Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram – 224 – – 224
Utgående balans, 30 april 2019 5 405 100 230 795 2 344 108 774
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Kassaflödesanalys
Koncernen

Belopp i TEUR
2018-05-01 –  
2019-04-30

2017-01-01 – 
2018-04-30

Löpande verksamheten

Rörelseresultat -22 879    -29 156    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar  6     -      
Ränteintäkter och -kostnader, netto  16,1     2    
Orealiserade valutakursvinster -1     49    

Teckningsoptioner  224    4

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  19 985     25 295    

Förändring av rörelsefordringar  23     20    

Förändring av rörelseskulder -57    -196    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 684    -3 983    

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella tillgångar -3 928    -29 494    

Investeringar i dotterbolag  -       6    
Investeringar i kontorsutrustning och möbler och tillbehör - -31
Erlagd ränta -16 -2  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 944    -29 521    

Finansieringsverksamheten

Nyemission, inklusive avgifter  -      27 964
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -      27 964

Årets kassaflöde -6 628    -5 540

Likvida medel vid årets början  23 421    29 009
Kursdifferens i likvida medel  1    -49
Likvida medel vid årets slut  16 794     23 421    
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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 maj 2018 – 30 apr 2019 1 jan 2017 – 30 apr 2018

Soliditet, %1 98,8% 96,4%
Substansvärde, EUR 108 774 349 131 429 435
Substansvärde/aktie, EUR2 20,1 24,3
Resultat per aktie, EUR3 -4,2 -5,7
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR4 -4,2 -5,7
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 5 404 601 5 141 741
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning för  
vägt genomsnitt av antalet utestående optioner 5 569 156 5 336 366
Antal aktier vid årets slut 5 404 601 5 404 601

Antal aktier vid årets slut efter full utspädning för antal optioner  
utestående vid årets slut 5 512 101 5 597 101

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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Resultaträkning
Moderbolag

Belopp i TEUR
 1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 januari 2017 –
30 april 2018

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen -19 985 -25 295
Rörelsens kostnader -2 879 -3 811
Rörelseresultat -22 864 -29 106

Resultat från finansiella poster

Valutakursvinster / -förluster, netto 1 -49
Räntekostnader -16 -2

Resultat efter finansiella poster -15 -50

Resultat före skatt -22 879 -29 156

Skatt på årets resultat  -       -      
Årets resultat -22 879 -29 156

Redovisning av totalresultat

Belopp i TEUR
 1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 januari 2017 –
30 april 2018

Nettoresultat för perioden

Övrig totalresultat för perioden: -22 879 -29 156

Poster som kan klassificeras senare till vinst eller förlust:
Valutakursdifferenser    
Summa övrigt totalresultat för perioden  -       -      
Summa totalresultat för perioden -22 879 -29 156
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Balansräkning
Moderbolag

Belopp i TEUR 30 april 2019 30 april 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Kontorsutrustning och möbler och tillbehör 25 31
Summa anläggningstillgångar 25 31

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 6 6
Finansiella tillgångar som innehas för handel 93 052 111 865
Summa finansiella anläggningstillgångar 93 058 111 870

Summa anläggningstillgångar 93 082 111 901

Omsättningstillgångar

Likvida medel 16 789 23 415

Derivat Finansiellt instrument 91 805
Skattefordringar 75 83
Övriga kortfristiga fordringar 55 92
Summa omsättningstillgångar 17 009 24 396

SUMMA TILLGÅNGAR 110 092 136 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 108 774 131 429

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 22
Andra kortfristiga skulder 601 4 110
Upplupna kostnader 636 735
Skatteskulder  37     -      
Summa kortfristiga skulder 1 317 4 867

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 092 136 297
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Förändringar i eget kapital
Moderbolaget

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

1 maj 2018 – 30 april 2019

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Balanserade 

vinstmedel
Totalt fritt 

eget kapital Totalt 

Ingående balans 5 405 100 007 26 018 126 025 131 429

Nettoresultat för perioden – – -22 879 -22 879 -22 879
Summa totalresultat för perioden – – -22 879 -22 879 -22 879
Intäkter från nyemission – – – – –
Transaktionskostnader nyemission – – – – –
Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram –  224   – –  224   
Utgående balans 30 april 2019 5 405 100 230 3 139 103 146 108 774
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Not 1 – Allmän information
Pomegranate Investment AB (publ) (Pomegranate) är ett investment-
företag enligt definitionen i IFRS 10 p.27, där andelarna i portföljbola-
gen 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 maj 2018 – 30 april 
2019 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 21 augusti 
2019.
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental EUR.

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 investmentföretaget 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 rörelsesegment. 

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. Valutakurs- 
vinster 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 
posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” 
i resultaträkningen.

2.5 Intäktsredovisning

2.5.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte- 
metoden. 

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 motsvarande 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 redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 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 resultat- 
räkningen 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  

utdelning 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.

2.14 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. 

2.15 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
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 annat än 
att den tidigare redovisade övriga finansiella tillgången och avsätt-
ningen på 384 tusen euro relaterad till Carvanro omklassificerades 
som derivat med ett tillskrivet värde på 0.

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 – Viktiga uppskattningar och 
bedömningar
Ledningen för Pomegranate behöver vid framtagandet av koncern- 
räkenskaperna 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 4 – 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 transaktioner 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-
cesser för att hantera dessa affärsrelaterade risker.

Exponering mot Iran
För närvarande utgörs koncernens investeringar av företag som  
verkar i Iran. Iran har genomgått en djupgående politisk och social 
förändring under de senaste åren. Värdet på Pomegranate tillgångar 
kan komma att påverkas av osäkerheter såsom politisk eller diplo-
matisk utveckling, social eller religiös instabilitet, förändring av re-
geringspolitiken, skatte- och räntesatser, inskränkningar i politisk och 
ekonomisk utveckling av lagar och bestämmelser i Iran, stora policy-
förändringar 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 förenade 
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, begränsad 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 4 – 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 rättigheter 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 investeringsflöden till mer stabila och utvecklade marknader. 
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 2019 – 1-3 månader.
Investeringsbelopp – 0,4 miljoner EUR. 
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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 
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 april 2019

Kreditvärdighet 1  10 787    
Ingen bestämning  6 007    
Totalt  16 794    

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 fort- 

levnadsprincipen för att ge avkastning till aktieägarna och vara till 
nytta för andra intressenter, och

• bibehålla en optimal kapitalstruktur för att minska kapitalkostna-
den.

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 4 – forts. Not 5 – 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 uppfölj-
ning av portföljbolagens utveckling, varför styrelsen identifierats som 
Bolagets högsta operativa beslutsfattare i fråga om internrapporte-
ring. I den interna rapporteringen finns bara ett rörelsesegment.

Not 6 – Uppskattning av verkligt värde
Pomegranates ledning måste göra uppskattningar och bedömningar 
vid upprättandet av koncernredovisningen. Osäkerheter i uppskatt-
ningarna och bedömningarna kan påverka redovisat värde på till-
gångar och skulder samt koncernens resultat. De viktigaste uppskatt-
ningarna 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,  
kategoriserat per värderingsmetod. De olika nivåerna definieras 
enligt följande:

Nivå 1:
Ojusterade, noterade priser på aktiva marknader för identiska till-
gångar 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).

Följande tabell visar koncernens förändringar av finansiella tillgångar 
i nivå 3.

2019-04-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar  -       2 773     90 370     93 143    

TEUR Nivå 3

Ingående värde 1 januari 2018 110 089
Förflyttningar till nivå 3 551
Förändring verkligt värde -20 269
Utgående värde 30 april 2019 90 370

2018-03-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar  -       2 580     110 089     112 669    

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 30 april 2019:

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 30 april 2018:
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Sarava
Pomegranates totala investering i Sarava uppgår per den 30 april 
2019 till 71,8 miljoner euro. I februari 2018 initierade Sarava en finan-
sieringsrunda där Pomegranate åtog sig att investera 12,7 miljoner 
euro. Pomegranates andel i Sarava uppgår till 15,7% per april 30, 
2019. Per 30 april 2019 värderas innehavet i Sarava utifrån deras 
rapporterade NAV i lokal valuta IRR, som i sin tur fastställs efter årlig 
genomgång av alla sina portföljbolag och deras resultat efter slutet 
av det iranska året 1397. Saravas värderingar av portföljbolagen byg-
ger på en kombination av värderingsmodeller och senaste transak-
tioner i dess portföljbolag. För denna årliga värderingsuppdatering 
har Sarava i år också erhållit och beaktat oberoende värderingar från 
två analyshus, för två av de största innehaven – Digikala och Tousha. 
Saravas rapporterade NAV per 30 april 2019 uppgår till 50 400 mil-
jarder IRR, vilket motsvarar ett värde om 457,3 miljoner euro för hela 
företaget och 71,8 miljoner euro för Pomegranates andel, omräknat 
till EUR utifrån mid NIMA EUR / IRR-spotkursen om 110 201 per den 
30 april 2019. Företagets innehav i Sarava klassificeras som nivå 3.

Saravabolag: Digikala
Digikala, Saravas största tillgång, värderas utifrån en kombination 
av olika värderingsmetoder (peer-multiplar och DCF) och resulte-
rande värdering i lokal valuta IRR, innebär en framåtblickande (1398 
år) multipel i lokal valuta för GMV på 1,05, vilket är ganska rimligt 
med tanke på deras track-record och den förväntade tillväxten samt 
ledande marknadenspositionen, medan den implicita multipeln är 
lägre än tidigare år med hänsyn till nuvarande iranska förhållan-
den. För första gången har Sarava också anlitat två externa företag 
för oberoende värdering av Digikala som en del av Saravas årliga 
NAV-genomgång. De jämfölrelsebolag som används för att värdera 
Digikala inkluderar båda noterade e-handelsbolag som Amazon, 
Jumia, MercadoLibre, Zalando, JD.com, Koogan, Yoox och Asos, och 
den privata jämförelsegruppen med multiplar baserade på transak-
tioner i Flipkart, Lazado och Souq. Valet av jämförelsebolag beaktar 
expansionen av Digistyle och marknadsplats Platformen inom Digika-
la koncernens verksamhet.

Saravabolag: Café Bazaar
Värderingen av Café Bazaar i lokal valuta IRR i Saravas NAV baseras 
på modellvärdering, inklusive DCF.

Saravabolag: Tousha
Värderingen av Tousha i lokal IRR valuta i Saravas årliga NAV rapport 
bygger på en modell som huvudsakligen tittar på EV / försäljnings-
multipel för noterade jämförelsebolag, tillämpade både på de senaste 
tolv månadernas- (1397) och nästa tolv månaders (1398) förväntade 
försäljning. För Saravas årliga värderingsuppdatering har två investe-
ringsbanker också gjort oberoende värderingar av Tousha som input 
för Saravas slutliga fastställda värdering av Tousha per 30 april, 2019. 
Peer-gruppen som använts för värderingen av Tousha inkluderar 
både noterade och privata bolag som Ctrip, OneTwoTrip, TongChen, 
WebJet, Hostel- World, Bookings.com och Expedia.

Sheypoor
I december 2017 investerade Pomegranate ytterligare 3,7 miljoner 
euro i företaget i en kapitalanskaffning som värderade företaget 
pre-money till 42,3 miljoner euro och post-money till 49,3 miljoner 
euro. Efter transaktionen uppgick Pomegranates aktieinnehav i 
Sheypoor till 44,6% av utestående aktier. Efter Pomegranates utnytt-
jande av optioner i Sheypoor med lösenpris på 550 tusen euro, och 
Sheypoors förvärv av Alounak, uppgår för närvarande Pomegranates 

Om alla nödvändiga uppgifter som krävs för att fastställa 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.
 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 associerade 
med tillgången. 
 Dessa värderingstekniker inkluderar värdering av diskonterade 
kassaflöden (DCF), värdering baserad på en försäljningsmultipel 
(även kallad LBO-värdering), tillgångsbaserad värdering och värde-

ring enligt framtida orienterade multiplar baserade på jämförbara 
företag och dess värderingar. Transaktionsbaserade värderingar an-
vänds normalt över en period på 12 månader efter transaktionen, för-
utsatt att ingen betydande orsak till omvärdering har uppstått. Efter 
12 månader från transaktionstidpunkten används normalt, en av mo-
dellerna beskrivna ovan för att värdera onoterade innehav. Gångbar-
heten i värderingar baserade på tidigare transaktioner kan oundvikli-
gen bli eroderad över tiden eftersom historiska priset återspeglar de 
rådande villkoren vid tidpunkten för transaktionen 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. Transaktionsbaserade värderingar av onoterade 

Förändring av finansiella tillgångar till   
verkligt värde via resultaträkningen, EUR

Ingående balans 
2018-05-01

Investeringar/ 
(avyttringar), netto EUR

Förändring i  
verkligt värde

Bokfört värde  
2019-04-30

Andel av  
portföljen, %

Sarava 90 229 346 – -18 449 020 71 780 326 77,1%
Sheypoor 17 547 681  550 593    -1 152 403 16 945 871 18,2%
Sheypoor option 804 723 – -713 944 90 779 0,1%
Griffon Capital 542 682 – -216 636 326 046 0,4%
Griffon Iran Flagship Fund 1 426 415 – 533 534 1 959 949 2,1%
Griffon Managed Account 1 153 701 – -341 057 812 644 0,9%
Navaar 587 235 – 413 269 1 000 504 1,1%
Bahamta 377 592 – -150 733 226 859 0,2%
Summa långfristiga finansiella tillgångar  
som innehas för handel 112 669 375  550 593    -20 076 989 93 142 979 100%

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 2019 två klassificeras 
som tillhörande nivå 2, sex investeringar i nivå 3. Bolaget värderar 
totala investeringsportföljen till 93 143 EUR per 30 april 2019. Under 
perioden 1 maj 2018 - 30 april 2019 fanns ett tillägg på 551 tusen euro 
till nivå 3.
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ägande i Sheypoor till 45,6%. Per 30 april, 2019 är värderingen av 
Pomegranates innehav i Sheypoor baserat på en modellvärdering 
som dels beaktar den kombinerade utvecklingen av viktiga operativa 
nyckeltal som sidvisningar, unika månatliga användare, månatliga nya 
annonser och sessioner under den senaste tremånadersperioden, 
i förhållande till värdet pre-money per samma KPIs vid tidpunkten 
finansieringsrundan i december 2017, dessutom används benchmar-
king av värde per nyckeltal i transaktioner i jämförelsebolag. Modellen 
fastställer den uppdaterade IRR-baserade värderingen till IRR 4 092 
miljarder, motsvarande ett värde på 37,1 miljoner euro för företaget 
och 16,9 miljoner euro för Pomegranates andel, baserat på mid NIMA 
EUR / IRR-spotkurs om 110 201 den 30 april 2019. Företagets innehav 
i Sheypoor klassificeras som nivå 3.

Sheypoor option
Den 7 augusti 2017 slutförde Pomegranate ett köpoptionsavtal med 
de andra aktieägarna i Sheypoor som beaktande av Pomegranates 
tidigare och fortsatta stöd för Sheypoors utveckling. Optionerna i 
avtalet är indelade i två serier, den första serien som representerar 
77% av optionerna har ett inlösenpris som innebär en värdering av 
Sheypoor på 17 636 674 euro och kan utnyttjas från och med datum 
för avtalet och fram till maj 2018 och den andra serien som represen-
terar 23% av optionerna har en ett inlösenpris som ger en värdering 
av Sheypoor på 26 455 026,55 euro och kan utnyttjas från och med 
dagen för avtalet och fram till maj 2019. Pomegranate har per 30 
april 2019 utövat den första option serien. Per 30 april 2019 baseras 
värdet av de återstående optionerna på inlösenpriset för optionerna 
jämfört men motsvarande värde på aktier att erhålla utifrån en värde-
ring av Sheypoor på 37,1 miljoner euro per 30 april 2019. Företagets 
innehav i Sheypoor-optioner klassificeras som nivå 3.

Griffon Capital
Per 30 april 2019 äger Pomegranate 15,2 procent av de utestående 
Aktierna i Griffon Capital. Värderingen av Griffon Capital baseras 
på den underliggande IRR-transaktionsvärderingen från februari 
2018-transaktionen, vilket innebär 2,1 miljoner euro för hela företaget 
och 0,3 miljoner euro för Pomegranates, basreat mid NIMA EUR / IRR 
spotkurs på 110 201 per 30 april 2019 och bedöms som bästa nuva-
rande uppskattning av innehavets verkliga värde. Innehavet i Griffon 
Capital klassificeras som nivå 3.

Not 6 – forts.
GIF FUND
Per 30 april 2019 värderas fondinvesteringen till fondens rapportera-
de EUR NAV per 30 april 2019. Innehavet i Griffon Iran Flagship Fund 
klassificeras som nivå 2.

Griffon Portfolio Managed Account
Per 30 april 2019 värderas investeringen utifrån portföljkontots 
rapporterade IRR-baserade NAV per 30 april 2019, omräknat till EUR 
med mid NIMA EUR / IRR-spotkursen om 110 201 per 30 april 2019. 
Innehav i Griffon Portfolio Managed Account klassificeras som nivå 2.

Navaar
I augusti och september 2017 ingick Pomegranate avtal för en inves-
tering om 830 tusen euro i Navaar, inklusive nya och andrahandsakti-
er samt omvandling av tidigare utfärdat lån om 131 tusen euro till 
aktier, Pomegranate innehar därefter en ägarandel om 29,09% i 
företaget. Per den 30 april 2019 värderas Pomegranates investering 
i Navaar utifrån en modellvärdering som bygger på genomsnitt av 
ett antal värderingsmetoder. Dessa värderingsmetoder inkludera 
EV / Sales multipel från jämförelsebolag för 2018 års försäljning och 
prognosen för 2019 års försäljning. Ytterligare värderingsmetoder ba-
seras på utvecklingen av den faktiska kvartalsvis bruttoomsättningen 
samt utveckling av viktiga operativa resultatindikatorer jämfört med 
nivån och värderingen vid tidpunkten för första investering. Modellen 
fastställer först det uppdaterade IRR baserade värdet som sedan 
omräknas till EUR baserat på mid NIMA spot kursen per 30 april 2019 
om 110 201. Detta resulterar i en EUR värdering av Navaar per 30 april 
2019 om 3,4 miljoner euro, med ett värde på Pomegranates andel på 
1,0 miljoner euro.

Bahamta
Under fjärde kvartalet 2017 ingick Pomegranate avtal om en investe-
ring om 500 tusen euro i den iranska fintech start-upen – Bahamta, 
aktivt inom området för mobilabaserade monetära överföringar 
främst mellan privatpersoner. Investeringen betalas i två delar mot 
ett totalt aktieinnehav om 14,3%. Den första delen överfördes i januari 
2018. Per den 30 april 2019 är Pomegranates innehav i Bahamta 
värderat utifrån post-money värderingen i senaste transaktionen 
valutajusterad med mid NIMA EUR / IRR spotkurs om 110 201 per den 
30 april 2019. Innehavet i Bahamta klassificeras som nivå 3.
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Värderingsbas:  
Valutakursjusterat NAV per slutet av 1397 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

IRR bn Miljoner EUR -20% -10%
NIMA Mid,  

30 apr 2019 10% 20%
Sarava  50 400     457,3     571,7     508,2     457,3     415,8     381,1    
Pomegranates ägarandel  7 910     71,8     89,7     79,8     71,8     65,3     59,8    

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2019 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

IRR bn Miljoner EUR -20% -10%
NIMA Mid,  

30 apr 2019 10% 20%
Sheypoor  4 092     37,1     46,4     41,3     37,1     33,8     30,9    
Pomegranates ägarandel  1 867     16,9     21,2     18,8     16,9     15,4     14,1    

Värderingsbas:  
Valutakursjusterad transaktions-

värdering (fr feb 2018) Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

IRR bn Miljoner EUR -20% -10%
NIMA Mid,  

30 apr 2019 10% 20%
Griffon Capital  237     2,1     2,7     2,4     2,1     2,0     1,8    
Pomegranates ägarandel  36     0,3     0,4     0,4     0,3     0,3     0,3    

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2019 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

IRR bn Miljoner EUR -20% -10%
NIMA Mid,  

30 apr 2019 10% 20%
Navaar           379               4,0     4,3     3,8     3,4     3,1     2,9    
Pomegranates ägarandel           110               1,2      1,3     1,1     1,0     0,9     0,8    

Värderingsbas: 
Valutakursjusterad transaktions-

värdering (fr dec 2017) Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

IRR bn Miljoner EUR -20% -10%
NIMA Mid,  

30 apr 2019 10% 20%
Bahamta  175     1,6     2,0     1,8     1,6     1,4     1,3    
Pomegranates ägarandel  25     0,2     0,3     0,3     0,2     0,2     0,2    

Lånefordringar
Bolaget har inga utestående lånefordringar per den 30 april 2019.

Kortfristiga skulder
Bokfört värde för räntebärande lån, leverantörsskulder och övriga 
finansiella skulder anses motsvara verkliga värden.
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Not 7 – Administrativa kostnader fördelade 
på kostnadsslag

Observera att den nuvarande finansiella rapporteringsperioden är 12 månader jämfört med 16 månader för 
jämförelseperioden 1 januari 2017 – 30 april 2018.

Not 8 – Kostnader för ersättning till anställda

                   Koncernen                Moderbolaget

Ersättning till anställda
1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 –
30 april 2018*

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 –
30 april 2018

Löner och ersättningar 704 975 704 937
Sociala avgifter 141 252 141 252
Pensionskostnader 114 196 114 196
Övriga personal- 
kostnader 205 253 205 290
Summa, kostnader för 
ersättning till anställda 1 163 1 676 1 163 1 676

Observera att perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019 utgör en tolvmånadersperiod medan jämförbar period  
1 januari 2017 – 30 april 2018 utgör en period på 16 månader.

           Koncernen        Moderbolaget

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 –
30 april 2018*

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 –
30 april 2018

Löner och ersättningar till
styrelse och ledning 743 965 743 965
Löner och ersättningar till övriga anställda – 68 – 68
Summa löner 743 1 033 743 1 033

Administrativa 
kostnader fördelade 
på kostnadsslag 

            Koncernen            Moderbolaget

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 – 
30 apr 2018

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 jan 2017 – 
30 apr 2018

Kostnader för ersätt-
ningar till anställda  
(se not 8)  1 163     1 676     1 163     1 676    
Juridiska kostnader  914     1 013     914     1 013    
Övriga administrativa 
kostnader  800     1 122     800     1 122    
Totala administrativa 
kostnader  2 878     3 811     2 878     3 811    



56

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019

Not 8 – 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.

*** Relaterat till LTIP 2018.

Koncernen 
1 maj 2018 - 30 apr 2019

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande  10    – –  24     34    

Nadja Borisova*
Styrelseledamot  5    – –  6     11    

Anders F. Börjesson*
Styrelseledamot  14    – –  6     20    

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot  5    – –  6     11    

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot 5 – – 6 11

Igor Gorin**
Styrelseledamot – – – – –

Florian Hellmich
VD  358    –  36     64     458    

Key management  
personnel  346    –  78     85     509    

Totalt  743    –       114     197     1,043    

Koncernen 
1 jan 2018 - 30 apr 2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 18 – – – 18

Nadja Borisova*
Styrelseledamot  9    – – –  9    

Anders F. Börjesson*
Styrelseledamot  21    – – –  21    

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot  9    – – –  9    

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot – – – – –

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    
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Not 8 – forts.
Teckningsoptioner
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 28 november 2016 
om emission av högst 112 500 teckningsoptioner, till följd varav bola-
gets aktiekapital kan komma att höjas med högst 112 500 euro.
 Samtliga teckningsoptioner tilldelades Bolagets VD samt styrelse-
ledamöter jämte ytterligare nyckelpersoner.
 Teckningsoptionerna som tilldelades i november skall medföra rätt 
till nyteckning av aktier i Bolaget enligt följande villkor:
• Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

• Utnyttjande av teckningsoptionerna skall ske genom teckning av 
aktier jämte betalning senast den 31 december 2019. Styrelsen har 
dock rätt att förlänga teckningstiden.

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

Det verkliga värdet avseende teckningsoptionerna har med hjälp av 
Black & Scholes optionsvärderingsmodell fastställts till 4,16 euro per 
teckningsoption.
 För anställda bosatta i Sverige, 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 teck-
ningsoptionerna får endast utnyttjas om optionsinnehavaren vid 
tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i bolaget; eller
b) Teckningsoptionerna skall erbjudas den anställde till ett förvärvs-
pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunk-
ten för erbjudandet. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara och 
utgör därmed värdepapper. Detta innebär bland annat att teck-
ningsoptioner som utges enligt denna punkten (b) inte är kopplade 
till anställningen och förfaller inte om optionsinnehavaren lämnar sin 
anställning i bolaget, som har konsekvenser på skattehanteringen av 
teckningsoptionerna.
 I syfte att stimulera deltagande i programmet enligt alternativ (b) 
ovan lämnar Bolaget en subvention i form av en bonusbetalning som 
efter skatt motsvarar teckningsoptionspremien. Hälften av bonusen 
utbetalas i samband med förvärvet av teckningsoptionerna och 
resterande del i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna 
eller, om de inte utnyttjas, vid förfall. Den senare bonusutbetalningen 
förutsätter att optionsinnehavaren alltjämt är anställd i bolaget vid 

* 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.

*** Relaterat till LTIP 2018.

Moderbolaget 
1 maj 2018 - 30 apr 2019

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation*** Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande  10    – –  24     34    

Nadja Borisova*
Styrelseledamot  5    – –  6     11    

Anders F. Börjesson*
Styrelseledamot  14    – –  6     20    

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot  5    – –  6     11    

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot 5 – – 6 11

Igor Gorin**
Styrelseledamot – – – – –

Florian Hellmich
VD  358    –  36     64     458    

Key management  
personnel  346    –  78     85     509    

Totalt  743    –       114     197     1 043    

Moderbolaget 
1 jan 2017 - 30 apr 2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions- 
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 18 – – 0 18

Nadja Borisova*
Styrelseledamot  9    – – –  9    

Anders F. Börjesson*
Styrelseledamot  21    – – –  21    

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot  9    – – –  9    

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot – – – – –

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    
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tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande eller förfallodag 
– detta för att efterlikna den intjänandefunktion som anställnings-
villkoret enligt alternativ (a) utgör. För anställda i Sverige som väljer 
alternativ (b) innebär deltagande i teckningsoptions programmet 
sålunda ett risktagande.
 Alla sex anställda i Sverige som erhållit erbjudande enligt ovan 
antog erbjudandet att köpa sina teckningsoptioner (totalt 59 500 
teckningsoptioner) från Bolaget till verkligt värde per teckningsop-
tion enligt förslag (b) ovan. Förändringar i antalet utestående teck-
ningsoptioner och deras vägda genomsnittliga lösenpris framgår av 
nedanstående tabell.

LTIP 2018 
Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett 
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattnings-
havare och styrelse i Pomegranate Investment AB. Programmet löper 
från 1 januari 2018 till 30 april 2021, och omfattar maximalt 133 730 
aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,4 procent av 
det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för programmets 
inrättande. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i 
bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren möjlighet att 
vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt 
att bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per 
aktie uppfylls.
 Det antal Prestationsaktier som deltagarens Sparaktier berättigar 
till beror på bolagets uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätpe-
rioden. Prestationsvillkoren baseras på bolagets nettobehållning per 
aktie (En. Net Asset Value) (”NAV/aktie”).
 Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå 
och stretch-nivå när det gäller det antal Rättigheter som intjänas. 
Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste överskridas för att möjlig-
göra intjäning av Rättigheter. Om entry-nivån uppnås eller överskrids, 
kommer tio Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla två Pre-
stationsaktier. Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio 
Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla fem Prestationsaktier. 
Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio Rättigheter 
berättiga varje deltagare att erhålla tio Prestationsaktier.
 Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbase-
rade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutas 30 
april 2021.

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 maj 2018 - 30 april 
2019, skulle vara föremål för svensk inkomstskatt om 22%. Ingen 
ekonomisk verksamhet ägde dock rum i dotterbolaget Pomegranate 
Holding AB.

1 maj 2018 - 30 apr 2019

Förändring I antalet  
tilldelade optioner

Genomsnittligt 
inlösenpris

Antal  
optioner

Vid periodens början 22,23 192 500

Tilldelade  -       -      
Förverkade  -       -      
Utnyttjade  -       -      
Förfallna 20,00 -85 000
Vid periodens slut 24,00 107 500

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

Skatt på årets resultat
1 maj 2018 -  
30 apr 2019

1 jan 2017 -  
30 apr 2018

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad 0 0
Uppskjutna skatter 0 0

Uppskjutna skatter 0 0
Redovisad skatt 0 0

Not 8 – forts. Not 9 – Skatt
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1 maj 2018 -  
30 apr 2019

1 jan 2017 -  
30 apr 2018

Årets nettoresultat -22 879    -29 156    
Genomsnittligt antal utestående aktier  5 404 601     5 141 714    
Resultat per aktie före utspädning -4,2    -5,7    
Justering för utspädning till följd av utfärdade  
personaloptioner  n/a  n/a 
Genomsnittligt antal utestående stamaktier med 
hänsyn tagen till utspädning  5 404 601     5 141 714    
Resultat per aktie efter utspädning -4,2    -5,7    

Not 10 – 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 11 – Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:

Not 12 – Aktiekapital och ytterligare tillskjutet 
kapital

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. 

Optionsprogram
Under de befintliga teckningsoptionsprogrammen som förfaller 31 december 2019 har 
Pomegranate 107 500 utstående teckningsoptioner vilket berättigar optionsinnehavarna 
till totalt 107 500 aktier i bolaget till ett pris per aktie om 24 euro. För mer information om 
optionerna, se not 8.

LTIP 2018 
Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment 
AB. Programmet löper från 1 januari 2018 till 30 april 2021, och omfattar maximalt 133 730 
aktier. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje inves-
terad aktie har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. presta-
tionsaktier förutsatt att bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie 
uppfylls. För mer information om LTIP 201, se not 8.

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.

Koncernen  
30 apr 2019

Koncernen  
30 apr 2018

Likvida medel  16,794     23,421    
varav övriga kortfristiga placeringar med  
förfallodag inom tre månader  -      
Total  16,794     23,421    

Intäkt från 
emission

Antal ut- 
färdade aktier

Aktie- 
kapital

Ytterligare till-
skjutet kapital

1 januari 2017  4 154 601     4 154 601     73 292 295    
Nyemission  30 000 000     1 250 000     1 250 000     28 750 000    
Emissionskostnader -2 035 622    
30 april 2018  5 404 601     5 404 601     100 006 673    

Intäkt från 
emission

Antal ut- 
färdade aktier

Aktie- 
kapital

Ytterligare till-
skjutet kapital

1 maj 2018  5 404 601     5 404 601     100 006 673    
LTIP 2018  223 778    
30 april 2019  5 404 601     5 404 601     100 230 451    

Perioden 1 januari 2017 – 30 april 2018

Perioden 1 Maj 2018 - 30 april 2019



60

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019

Not 14 – Aktier i dotterbolag

Not 15 – Transaktioner med närstående

Not 16 – Händelser efter balansdagen
Navaar genomförde intern kapitalrunda för att boosta marknadsföring och kundförvärv och 
Pomegranate deltog pro-rata för ett belopp på 149 tusen euro. Värdering pre-money var 
samma som värdering i Pomegranates NAV per 30 april 2019.
 Pomegranate överförde återstående del om 250 tusen euro från kapitalanskaffningen Q4 
2017 till Bahamta.

Not 17 – Fastställande av årsredovisning
Årsredovisningen har avgivits av styrelsen den 19 augusti 2019. Balans- och resultaträkning 
fastställs av Bolagets aktieägare på årsstämma den 9 september 2019.

Moderbolag Land Antal aktier
Andel av kapital 

och röster (%)
Redovisat värde,  

30 april 2019
Pomegranate Holding AB Sverige 100 100%  5 500    
Totalt  5 500    

Stockholm, 19 augusti 2019

 Per Brilioth Anders F. Börjesson Mohsen Enayatollah
Ordförande

Nadja Borisova Vladimir Glushkov Florian Hellmich
                                                    VD
   
   
   

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 augusti 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Under rapporteringsperioden 1 maj 2018 – 30 april 2019 kostar kostnaderna för de långsiktiga incitamentsprogram 
LTIP 2018 för ledningen uppgick till 149,0 tusen euro exklusive sociala skatter och för styrelsen 47,7 tusen euro,  
under jämförelseperioden var 9,9 tusen euro av aktiebaserad ersättning vid allokering av teckningsoptioner till 
CFO. Se detaljer om LTIP 2018 i Not 8.
      Observera att den nuvarande finansiella rapporteringsperioden är 12 månader jämfört med 16 månader för 
jämförelseperioden 1 januari 2017 – 30 april 2018.

             Administrativa kostnader            Fordringar

TEUR
1 maj 2018 –  

30 april 2019
1 januari 2017 –  

30 april 2018
1 maj 2018 –  

30 april 2019
1 januari 2017 –  

30 april 2018

Nyckelpersoner och styrelse 1 940 1,245 3 3

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

Not 13 – Ställda panter och ansvarsförbindelser
Koncernen hade inga ansvarsförbindelser eller ställda säkerheter per den 30 april 2019.
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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 koncernredovis-
ningen för Pomegranate Investment AB (publ) för räkenskapsåret  
1 maj 2018 till 30 april 2019. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 38-60 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 
april 2019 och av dess finansiella resultat och koncernens kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 30 april 2019 och av dess finansiella resultat och 
koncernens kassaflöde för året enligt International Financial  
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och verkställande direktören an-
svarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
 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 misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis 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 misstag, 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 och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till be-
tydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis 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-
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redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna 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 koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Pomegranate Investment AB (publ) för 
räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
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 förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års- 
redovisningslagen 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 19 augusti 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Årsstämma 2019
Årsstämman för aktieägarna i Pomegranate Investment AB (publ) hålls 
klockan 9:00 den 9 september 2019 hos Advokatfirman Vinge KB, Små-
landsgatan 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 3 september 
2019 och meddela bolaget om de avser att delta i årsstämman senast den 3 
september 2019.

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 3 september 2019. Det innebär att aktieäga-
ren måste begära omregistrering före detta datum.

Information och kontakt

Finansiell information
Årsstämma 2019    9 september, 2019
Delårsrapport 1 maj – 31 oktober  18 december, 2019

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



POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2019

64

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. 


