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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 2019 – 30 april 2020

Ingående NAV 
20,1 EUR per aktie.

Demonstrationer 
och internet 
nedstägningar.

Covid-19 
når Iran.

Våra företag vidtar kraftiga åtgärder för att 
förhindra spridning av Covid-19 och underlätta 
livet för miljoner iranier genom att tillhandahålla 
bra och stabil tillgång till detaljhandelsvaror och 
begagnade varor under Covid-19-karantän. 

Ytterligare kostnadsreduktion. 
Mindre kontor i Stockholm (efter att 
ha stängt London-kontoret i fjol).

Omstrukturering av Sarava-ägarstrukturen avslutades 26 augusti 2019. Andelarna 
i målbolagen hålls nu direkt genom ett internationellt holdingbolag (”IIIC”). 

Pomegranate är huvudperson för IIIC styrelsemöten och bolags-
styrning och värd för veckovisa samordnings- och operativa möten. 

Digikala upnår positivt 
EBITDA och kassaflöde. 

5mn aktiva kunder med planer på 
att nå 10mn vid slutet av Iranska 
året 1399.> 2mn SKU. IPO redo, 
inklusive reviderade räkenskaper.

Genomförde intern finansieringsrunda, Pomegranate investerade 
EUR 750 tusen och Sheypoor etablerade ESOP företag genom 
vilket Pomegranate har ytterligare 1% indirekt ägande i Sheypoor.

Ett tuffare sanktionsklimat led-
de till även mindre konkurrens 
lokalt för CB App Store. 

Covid-19 och relaterade åtgärder och beteendeförändringar 
ledde till att resande kollapsade. Företaget genomförde där-
för omstrukturering och översyn av hela verksamheten.

Lanserade aktie ETF.

Genomförde intern finansieringsrunda,  
Pomegranate investerade EUR 149 tusen.

Griffon lanserade nytt 
projekt – Paya Sepidar.

Implementerat nytt 
ESOP-program.

Griffon summerar 2019 med EUR 1.3 mln 
nettovinst och har framgångsrikt stöpt om 
verksamheten till ett starkt lokalt varumärke.  

Lanserat obligations-ETF. Pomegra-
nate utökade sin andel i Griffon med 
0.76% genom andrahandsköp. 

Ökade kapital under förvaltning till ca.89,6 
miljoner EUR i april 2020 och värderings-
modellen uppdaterades vilket resulterade i 
en betydande ökning av företagets värde.

1398 var ett tufft år för Alibaba. 
Trots det så ökade NMV med 85% 
jämfört med året innan. 

Cafe Bazaar bolagsstruktur ändrats så att 
App Store och Divar är separata juridiska 
enheter med olika kontorsplatser etc. 

Förberedelser klara för eventuell börs- 
notering av App Store verksamheten. 

162 % omsättnings-
tillväxt 1397-1398.

Sheypoor lämnar in  
ansökan för börsnotering. 

Ökad värdering efter intjäningsfram-
gång, med tillväxt i omsättning om  
3.6x i 1398 jämfört med 1397.

124% tillväxt i GMV, betydligt förbättrad lön-
samhet ledde till en ökning om  119% i EBITDA 
och positivt adj EBITDA för 1398, DKs stor-
marknad var den största Iranska online-stor-
marknad (utifrån antal order och volym).  

Externa värderingar 
utförda på största inne- 
haven för andra året i rad. 

NAV EUR 21.9 per aktie. En ökning om 
9% på årsbasis. Värdet av kassa och likvida 
investeringar ökade med 12% till EUR 18.9 mln. 
80% av portföljbolagen är nu EBITDA positiva, 
resten är diverse mindre bolag. 

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

Covid-19 accelererar den 
strukturella tillväxten för 
online baserade tjänster 
globalt och i Iran.  

Lokala aktiemarknaden 
summerade 2019 som den 
bästa börsen i världen, efter 
att ha stigit 63% mätt i EUR. 

General Macro IIIC Digikala Sheypoor Café Bazaar Alibaba Griffon Navaar
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Drivkrafterna för Pomegranate Investment 
och dess portföljföretag

7

Fördelen med att vara först  
på plan

Pomegranate bildades 2014 av specia-
lister på tillväxtmarknader med mycket 
gedigna meriter från sådana mark-
nader. 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 fortsätta expandera i Irans snabbt framväxande konsument-
teknik- och e-handelssektor.

En diversifierad ekonomi som möjliggör tillväxt
Trots att Iran är ett land rikt på naturresurser med en av världens 
största reserver av naturgas och den fjärde största reserven av 
råolja, är landets ekonomi mycket diversifierad. 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.

Unik demografi
Iran har en befolkning på närmare 83 

miljoner, 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 kar-

riärer. 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 urbaniseringsgrad på 73 procent 
är dubbelt så hög som i Indien (33 procent), klart över Italien (69 
procent) och ligger inte långt efter länder som Tyskland (75 procent) 
och Frankrike (80 procent) – en bra startpunkt för att införa ny 
infrastruktur.
 Unik demografi med en stor, ung och välutbildad urban befolk-
ning stöder Pomegranates investeringsfokus mot de utvalda sekto-
rerna konsumentteknik, e-handel och traditionell detaljhandel.

Stark ökning av internet- och smarttelefon- 
penetration
Penetrationsnivån för internet med stor bandbredd är den viktigaste 
indikatorn för ett samhälles förmåga att börja använda e-handels-
verktyg.
 Tack vare de stora investeringarna i nya generationer av mobil-
telefoner under de senaste åren har penetreringsnivån för mobilt 
bredbandsinternet ökat exponentiellt på senare tid. Antalet abon-
nenter med mobilt bredbandsinternet i Iran har under en period 
av mindre än sex år ökat från 300 000 användare i september det 
persiska året 1392 (mar 2013 – mar 2014) till mer än 64 miljoner 
användare i juni det persiska året 1398. Tillväxten för mobilt bred- 
bandsinternet har lett till att det totala antalet fasta och mobila 
bredbandsanslutningar i landet uppgår till mer än 74 miljoner i  
juni 1398. Det motsvarar cirka 90 procent av landets befolkning. 

Strategisk placering, redan stor 
export

Irans centrala placering i Mellanöstern 
med grannländer med en sammanlagd 
befolkning på över 400 miljoner invånare, 
däribland närmare 40 miljoner hushåll, 

med en tillväxtprognos på 5,2 procent per 
år fram till 2025, ger landet en möjlighet att 

bli ett regionalt handelsnav.
 Trots effekterna av sanktioner och tillbakahållen 
aktiemarknad och ett tillbakahållet flöde av utländska direktinves-
teringar har Iran idag en större export än Egypten, Pakistan och 
Marocko tillsammans.

Iranska året Årsstart Årsslut
1392 mar 2013 mar 2014
1393 mar 2014 mar 2015
1394 mar 2015 mar 2016
1395 mar 2016 mar 2017
1396 mar 2017 mar 2018
1397 mar 2018 mar 2019
1398 mar 2019 mar 2020
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Investeringsportföljen
Portföljöversikt, TEUR

Kassa och bank, 11.0%

International 
Holding Co., 
60.7%

Sheypoor, 20.6%

Navaar, 0.7%

Bahamta, 0.0%
Griffon Flagship Fund, 4.3%

Griffon Group, 1.7%

Griffon Managed Account, 0.6%

Digikala Group är den  
första, största och ledande 

e-handelsaktören i Iran,  
aktiv i olika kategorier som 

detaljhandel, marknadsplats, 
mode, digitalt innehåll och 

stormarknad på nätet.
 Läs mer på sidorna 14-15.

Cafe Bazaar är ett  
ledande, internetbaserat  
konsumentföretag som  

driver Irans största Android- 
appbutiken för persisktalande 

individer runt om i världen.
 Läs mer på sidan 16.

Alibaba / Tousha- 
gruppen är den  
ledande online- 
resebyrån i Iran.

 Läs mer på sidan 17.

Sheypoor är Irans näst största  
online-annonsföretag som  
erbjuder en plattform för  

användare att köpa och sälja  
sina produkter snabbt

och enkelt utan kostnad.
 Läs mer på sidan 18.

Griffon är är en koncern
med fokus på Iran som  
erbjuder kapitalförvalt- 
ning (kapitalmarknader 

och riskkapital) och  
investeringsrådgivning. 

 Läs mer på sidorna 19–20.

Navaar är den ledande  
produktions- och  

distributionsplattformen  
för det talade ordet i Iran.

 Läs mer på sidan 21.

Bahamta erbjuder ett bättre  
alternativ till traditionella kort- 
till-kort eller P2P-överföringar  

från konto till konto via sin  
användarvänliga mobil- 

baserade lösning.

  Läs mer på sidan 22.

(IIIC holding)(IIIC holding) (IIIC holding)

Verkligt värde, 
 30 april 2020

% av netto-
andelsvärde

Verkligt värde, 
30 april 2019

Värdeförändring
sedan 30 april 2019

Bolag

International Holding Co. (IIIC) 71 922 60,7% 71 780* 0,2%
Sheypoor 24 429 20,6% 16 946 41,0%
Navaar 838 0,7% 1 001 -16,2%
Griffon Group 2 066 1,7% 326 552,0%
Bahamta 44 0,0% 227 -80,0%
Totalt portföljbolag 99 300 83,9% 90 279 10,0%

Andra finansiella tillgångar

Griffon Flagship Fund 5 121 4,3% 1 960 161,3%
Griffon Managed Account  697 0,6% 813 -14,2%
Sheypoor options – – 91 n/a
Totalt andra finansiella tillgångar 5, 818 4,9% 2 863 103,2%

Kassa och bank 13 302 11,0% 16 794 -20,8%
Totala tillgångar 118 420 100,0% 109 937 7,7%
Övriga nettoskulder -186 -1 162 -84,0%
Totalt substansvärde 118 233 108 774 8,7%

Substansvärde per aktie, EUR 21,9 20,1 8,7%

* Värdet under jämförbar period hänför sig till Pomegranates andel och värdering av Sarava Group per 30 april 2019.
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Kära aktieägare, 
När de geopolitiska spänningarna kring Iran ökade kraftigt i början 
av året – efter att BNP minskat med kring 10 procent årligen under 
två år i följd – var det lätt att tänka nu kan det inte bli värre. 
 Men då började det som senare skulle kallas Covid-19-pandemin 
att spridas runt om i världen – i allt snabbare takt. I kölvattnet av 
denna utveckling minskade den ekonomiska aktiviteten dramatiskt. 
Därefter föll efterfrågan på råolja, liksom priset, vilket fick negativa 
effekter för det som återstod av den iranska oljeexporten – den låg 
redan på en bråkdel av toppnivåerna efter JCPOA på grund av de 
sanktioner som återinförts de senaste åren.
 På ett personligt plan har den nya Covid-19-verkligheten i stora 
delar av Europa gett nya insikter. Att leva med konsekvenserna av 
den allvarliga ekonomiska nedgången samtidigt som rörligheten 
för människor och varor begränsas av i praktiken stängda gränser 
ger en oväntad inblick – åtminstone delvis – i hur det är att leva 
med ekonomiska sanktioner. Det är svårt att inte imponeras av den 
motståndskraft som Iran fortsätter att ge prov på. 
 Många av våra lokala portföljbolag är utmärkta exempel på detta. 
Istället för att vänta på officiella riktlinjer har de pragmatiskt och 
på egen hand infört hälso- och säkerhetsåtgärder för att skydda 
medarbetarna och affärsverksamheten. Förändringar har också 
gjorts för att möta kundernas förändrade beteenden och behov. På 
samma sätt som vi sett på annat håll upplever Iran en kraftigt ökad 
efterfrågan på varor och tjänster på nätet. Det har påverkat en stor 
del av våra portföljbolag positivt och de flesta har nått och passerat 
tröskeln för lönsamhet och fått ett positivt kassaflöde under det 
senaste året. 
 Denna utveckling har skett i de senaste årens tuffa ekonomiska 
klimat, som beskrivs ovan, och med en framtidsprognos som bjuder 
på stark motvind, då real-BNP för 2020 väntas ligga någonstans 
mellan -8,2 procent (World Bank) och -6,0 procent (IMF).
 I denna makromiljö är det få som förväntar sig att den iranska 
aktiemarknaden ska erbjuda hög avkastning. Men tack vare ett antal 
interna och externa faktorer har den inhemska aktiemarknaden 
ändå lyckats ge en häpnadsväckande avkastning under 2020: drygt 
80 procent mätt i euro och 100 procent mätt i lokal valuta per slutet 

av april. Uppgången under årets fyra första månader medförde att 
P/E steg från cirka 8 till 18 (jämfört med ett intervall mellan ungefär 
4 och 10 sedan 2007). 
 Det beror på flera pådrivande faktorer, men i grunden handlar 
det om värdebevarare, inte minst sedan valutan började försvagas 
under 2018. Då utbudet av guld och hårdvaluta hela tiden minskar 
och det saknas praktiska möjligheter att föra ut pengar ur landet har 
fastigheter och aktier gynnats starkt under denna period. Antalet 
icke-professionella investerare på aktiemarknaden har ökat kraftigt 
mot bakgrund av att uppgången varit stark och att man i år för 
första gången kunde handla med så kallade ”rättviseaktier” – det 
drygt tio år gamla privatiseringsprogram som innebar att aktier 
allokerades till den del av befolkningen som hade lägst inkomster. 
Cirka 49 miljoner iranier beräknas äga sådana aktier, där endast 
viss utdelning har betalats ut på senare år.
 Det har medfört att antalet mäklarkonton har växt exponentiellt 
från cirka 3 miljoner för några år sedan till omkring 15 miljoner 
idag – under de kommande månaderna väntas siffran ligga på 
30–40 miljoner. Samtidigt ökade de handlade volymerna på börsen 
i Teheran – som i snitt uppgick till 140 miljoner euro/dag under de 
senaste 12 månaderna – till 400 miljoner euro/dag i april. 
 När det gäller våra portföljbolag närmar vi oss nu slutet av det 
projekt för att omstrukturera tillgångarna som vi inledde sommaren 
2018. Av de 41 direkta och indirekta innehaven har 11 avvecklats 
eller håller på att avvecklas, 9 har uppgått i större bolag och 5 har 
avslutats. 
 Vi har nu en stark och relativt diversifierad portfölj där cirka 80 
procent av vårt innehav har positivt EBITDA-resultat och resten är 
mindre innehav eller likvida medel. 
 Även om projektet avslutades rent juridiskt under sommaren 
2019 är processen mot operativ konsolidering ännu inte klar. 

Digikala – vårt största innehav (43 procent av NAV) har haft en 
stark försäljningstillväxt, i synnerhet inom livsmedel och nödvän-
diga varor. Digikala Fresh, som erbjuder drygt 8 000 FMCG-varor, 
var i slutet av det iranska året 1398 (som avslutades den 21 mars 
2020) den största stormarknaden på nätet mätt som utbud av olika 

Verkställande direktörens ord
varor, ordervolym och försäljningsvolym. Företaget kan leverera 
varor inom ett avstånd på 3 timmar från Teheran och Karaj.
 I mitten av februari införde Digikala på egen hand strikta hygien-
åtgärder, vilket skapade förutsättningar för kontinuitet i verksam-
heten under pandemin, om än med vissa leveransförseningar och 
utökade leveransfönster. Denna utveckling, i kombination med en 
kraftigt ökad efterfrågan, medförde att försäljningen i april-maj 
ökade med 2,5 gånger jämfört med samma period föregående år. 
 När vi ser tillbaka på 1398 var det Digikalas absolut bästa år 
hittills, med +100 procent tillväxt på årsbasis (mätt i lokal valuta), 
positivt kassaflöde, tvåsiffriga marginaler, 4,6 miljoner aktiva kun-
der, drygt 2 miljoner lagerprodukter och upp till 160 000 beställ-
ningar under de mest aktiva dagarna. Detta skedde samtidigt som 
kostnaderna kunde sänkas, likviditetsanvändningen minskas och 
betydande investeringar i infrastruktur gjordes. Digikala kommer 
fortsätta att skala upp verksamheten för att utnyttja möjligheterna 
fullt ut och har som mål att ha 10 miljoner aktiva kunder år 1399. 
Som första nätbaserade företag började de i april/maj förbereda en 
börsintroduktion (och följdes sedan av Café Bazaar Group, Sheypoor 
och två andra bolag utanför vår portfölj). 

Sheypoor – utvecklas positivt och har en tillväxtkurva formad som 
en hockeyklubba under andra året av arbetet med att öka omsätt-
ningen. Efter att bolaget fått en extern värdering inför börsintroduk-
tionen har vi höjt värderingen från 37 miljoner euro för ett år sedan 
till 52 miljoner euro, vilket återspeglar den förändrade affärsutveck-
lingen och att man är på väg mot hållbar lönsamhet. Då vårt arbete 
med att konsolidera de två radannonstillgångarna inte burit frukt 
fokuserar vi istället på en börsnotering. 

Café Bazaar Group – appbutiken med videospel, videostreaming 
och digitalt innehåll för konsumenter har upplevt en stark efter-
frågan under pandemin – exempelvis växte videostreaming i snitt 
med 74 procent i veckan under perioden mars–maj. Bolaget har 
varit lönsamt och har haft ett positivt kassaflöde i nästan två år samt 
har, som tidigare nämnts, börjat förbereda en börsnotering. Divar, 
koncernens tjänst för radannonser på nätet, har upplevt en ökad 
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efterfrågan på begagnade produkter mot bakgrund av att människor 
har lägre inkomster och den svåra ekonomiska situationen.

Griffon – tveklöst den mest omstridda investeringen i vår port-
följ. Till en början handlade det om att bolaget inte passade in i 
segmentet ”konsumentteknik” vid lanseringen 2014 och senare om 
en nästan fullständig nedskrivning när det förvaltade kapitalet inte 
hade ökat och alla gränsöverskridande fusioner och förvärv i prakti-
ken upphörde när USA återinförde sekundära sanktioner. När vi nu 
tittar på dagens situation och den framgångsrika omfokuseringen 
från internationell till inhemsk verksamhet i kombination med 
stark kostnadskontroll och ESOP-incitament ser vi en imponerande 
vändning. I kombination med en gynnsam lokal aktiemarknad på 
uppgång har det medfört att det förvaltade kapitalet ökat till drygt 
100 miljoner euro samtidigt som den inhemska andelen ökat från 
20 procent för några år sedan till 60 procent idag. Vårt likviditets- 
initiativ – att låta en del av tillgångarna förvaltas av Griffon-teamet 
– har fungerat bra.

Navaar – efter en tuff period i samband med demonstrationerna, 
då svag mobil internetanslutning försämrade möjligheterna att 
ladda ned ljudböcker, har Navaar haft en relativt god återhämtning 
med tillväxtnivåer mellan 50–70 procent under krisen.

Bahamta – vi har krympt teamet till en miniminivå då bolaget 
ännu inte hittat sin ”genombrottsprodukt”, samtidigt som man  
har en mycket värdefull fintech-licens på plats. 

Alibaba – landets ledande nätbaserade resebyrå hade ett extra 
tufft år under 1398. Verksamheten var redan pressad under det sista 
kvartalet av det iranska kalenderåret på grund av ökade geopolitiska 
spänningar och bromsade in helt när pandemin blossade upp inför 
det iranska nyåret Nowruz – den absolut viktigaste tiden på året för 
bolaget. 
 NMV ökade med 85 procent, men Alibaba avslutade ändå året 29 
procent efter planen. Det är dock värt att uppmärksamma att kon-
cernen lyckades rida ut krisen genom betydande kostnadsminsk-
ningar och en aktiv likviditetshantering. Vi har oerhört stor respekt 
för de kraftfulla åtgärder som införts för att justera bolagets storlek 
och medarbetarna har gått in för att uppfylla finansieringskraven. 

Takfifan – även om evenemang och tjänster offline har haft en 
kraftig nedgång är det fler som letar efter bra priser på grund av de 
ekonomiska svårigheterna. Huvudfokus är att införa nya initiativ 
för att ta sig igenom krisen. Bolagets chefer är i en klass för sig i ett 
globalt perspektiv och har bara behövt finansiering en gång under 
de senaste 9 åren. Bolagets marknad genomgick en konsolidering 
under förra året och därför bör konkurrensen vara begränsad under 
det kommande året och bolaget vara väl positionerat när efterfrågan 
återkommer. 

Alopeyk – efterfrågan på leveranstjänster med mindre/ingen kon-
takt ökar som en konsekvens av pandemin. Bolaget hade en tillväxt 
som var lägre än inflationen under det senaste året och har fått ägna 
tid åt en del aktieägartvister som måste lösas för att man ska nå sin 
fulla potential.
 Eftersom en majoritet av portföljbolagen har hanterat alla svåra 
makroekonomiska, geopolitiska och pandemirelaterade motgångar 
på ett kraftfullt sätt under de senaste 12 månaderna ökar NAV per 
aktie med 9 procent, från 20,10 euro till 21,90 euro. 

Det är ett extraordinärt resultat i den rådande situationen och visar 
på de lokala teamens styrka och flexibiliteten hos de affärsmodeller 
vi investerat i när de lyckats växa trots att den lokala valutan försva-
gats i den mest utmanande affärsmiljö man kan tänka sig.
 Lönsamhet, generering av kassaflöde och lokala börsintroduktio-
ner kommer att stå i centrum för vår verksamhet under överskådlig 
framtid, liksom fortsatt konsolidering av våra portföljinnehav. 
 Vi befinner oss i en position där vi har möjlighet att utöka våra 
innehav till rätt pris, precis som vi gjort tidigare. 
 Då prognosen fortsatt är osäker mot bakgrund av de komplice-
rande faktorer som nämnts ovan tar vi oss an framtiden med ett 
slimmat, men mycket fokuserat team och ett sunt likviditetssaldo. 
Vi fortsätter också att följa sanktionerna. 

Med vänliga hälsningar från hemmakontoret 
Florian Hellmich
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Ett ovanligt år
Slutet av rapporteringsperioden dominerades förstås av Covid-19- 
pandemin och alla utmaningar som den medförde för olika bran-
scher och företag. Många av de effekter som nämns nedan vad gäller 
den iranska marknaden finns också på många andra marknader 
och ska betraktas som ett globalt affärs- och konsumentfenomen 
som även förekommer i Iran, trots sanktioner och ökad isolering. 
Obligatoriska nedstängningar ledde till en kraftig nedgång för 
aktiviteten inom olika typer av sektorer och företag, samtidigt som 
vi såg att horisontella digitala plattformar som Digikala, Sheypoor 
och Divar återhämtade sig ganska snabbt och efter en viss tid till och 
med lyckades överträffa trafik- och försäljningsvolymerna före pan-
demin. Andra mer specialiserade vertikaler upplevde mer ojämna 
effekter. Exempelvis drabbades Alibaba, som fokuserar på resor och 
turism, av en kraftigt minskad efterfrågan och aktivitet. Det som är 
gemensamt för alla sektorer är att krisen har påskyndat förändring-
ar som redan hade inletts – bland annat hur snabbt konsumenterna 
digitaliserar sin tillvaro och sina köpmönster, övergången till en mer 
digital transaktionsmodell och att leveransalternativ från dörr till 
dörr införts. Det har också snabbat på marknadskonsolideringen 
både offline och online och som nämns ovan kommer sannolikt en 
del av den minskade aktiviteten offline att bli permanent, till fördel 
för online. De tidigare underliggande digitaliseringstrenderna som 
Pomegranate har investerat i är fortsatt aktuella och de har till 
och med påskyndats under rapporteringsperioden. Man kan också 
konstatera att vissa faktorer i Iran, som Pomegranate alltid har  
betraktat som förutsättningar för en frodande och framgångsrik 
tech-sektor, kvarstår också efter Covid-19. Nedan följer en påmin-
nelse om och genomgång av vilka dessa förutsättningar är, med 
tonvikt på online-handel som är Pomegranates största position. 

Möjligheter på den iranska marknaden
Iran är det näst största landet i Mellanöstern mätt som antal invåna-
re (efter Egypten) och bruttonationalprodukt (efter Saudiarabien). 
Irans ekonomiska och demografiska förutsättningar erbjuder en 
utmärkt plattform för utveckling av e-handel och andra konsument- 
orienterade tjänster.

En ung och utbildad befolkning
Enligt de senaste uppskattningarna uppgår Irans befolkning till 83 
miljoner invånare, med en snittålder på 33 år och en medianålder 

Marknadsöversikt
på 30 år. Drygt 90 procent av landets befolkning är läskunniga. 
Mot bakgrund av att befolkningen är ung och utbildad har man 
goda förutsättningar att börja använda digitala plattformar: den 
demografiska situationen är en perfekt miljö för att utveckla de här 
plattformarna.

Penetrationsnivå för bredbandsinternet
Penetrationsnivån för internet med stor bandbredd är den viktigaste 
indikatorn för ett samhälles förmåga att börja använda e-handels- 
och andra digitala verktyg. Tack vare de stora investeringarna i nya 
generationer av mobiltelefoner under de senaste åren har penetre-
ringsnivån för mobilt bredbandsinternet ökat exponentiellt på sena-
re tid. Antalet abonnenter med mobilt bredbandsinternet i Iran har 
under en period av mindre än sex år ökat från 300 000 användare i 
september det persiska året 1392 till mer än 64 miljoner användare i 
juni det persiska året 1398. Tillväxten för mobilt bredbandsinternet 
har lett till att det totala antalet fasta och mobila bredbandsan-
slutningar i landet uppgår till mer än 74 miljoner i juni 1398. Det 
motsvarar cirka 90 procent av landets befolkning.

Utveckling av elektronisk betalningsinfrastruktur och 
betaltjänster
Förutom penetrationsnivåerna för bredbandsinternet spelar till-
gången till en elektronisk betalningsinfrastruktur en viktig roll för 
de digitala företagens möjligheter, i synnerhet e-handelsplattformar. 
Iran har en bra position när det gäller andelen personer med bank-
konton som har tillgång till elektroniska betaltjänster. Det finns mer 
än 100 miljoner aktiva bankkort, mobila och internetbaserade betal-
ningsverktyg i Iran, vilket har gjort att antalet kontanttransaktioner 
minimerats. Det skapar en gynnsam miljö där e-handeln kan växa.
 Vid sidan av det som nämns ovan har andra faktorer ökat attrak-
tiviteten för e-handelsföretag i Iran, exempelvis:

Offline-marknadens stora volymer jämfört med online
Även i det mest optimistiska scenariot – inkluderat försäljning via 
sociala nätverk – bedrivs mindre än 2 procent av Irans detaljhandels- 
marknad online. Motsvarande siffra i världen är 14,1 procent och 
2023 kommer den att vara 22 procent. Det innebär att näthandelns 
andel av den totala detaljhandeln måste öka med upp till tio gånger 
i Iran om den ska närma sig resten av världen inom detaljhandel på 
nätet till 2023. Man får inte glömma att hela detaljhandelsmarkna-

Iran, en attraktiv marknad för den växande e-handeln

Medianålder för  
Irans befolkning 

(1395).

Penetreringsnivå för 
bredbandsinternet.

Antal bankkort  
med transaktioner 

varje månad.

30 år +90 % +100 miljoner

den i Iran också växer, vilket innebär att tillväxtpotentialen för Irans 
detaljhandelsmarknad på nätet är betydligt större än en tiodubblad 
tillväxt. Med rätt typ av investeringar i detaljhandelssektorn på 
nätet och med hänsyn tagen till andra tillväxtstimulerande kompo-
nenter i den digitala ekonomin i Iran är det möjligt att förverkliga 
en betydande del av denna potential.

Flytta över människors köpbeteende från offline till online
En av de viktigaste faktorerna som har bidragit till den snabba 
tillväxten för e-handeln på senare år att allmänhetens förtroende 
för nätbaserade företag har ökat. Inom detaljhandelsbranschen var 
andelen nätbaserade företag nästan noll i början av decenniet, men 
genom att framförallt Digikala skapat förtroende för nätshopping i 
Iran och sociala medier blivit populärare sker nu nästan 2 procent 
av landets detaljhandelsförsäljning på nätet. Andelen växer snabbt. 
Händelser som Covid-19-pandemin har också påskyndat föränd-
ringen av konsumenternas beteende från shopping offline till online.

Relativt god logistikinfrastruktur i landet (jämfört med 
grannländerna)
Inom e-handeln har rätt logistikinfrastruktur stor betydelse för 
affärsutvecklingen. I Iran har det nationella postbolaget, som 
transporterar 3 miljoner paket om dagen, privata postföretag och 
traditionella företag och startup-företag som är verksamma inom 
logistiktjänster mellan städer i stor utsträckning banat väg för de 
nätbaserade detaljhandelsaktörernas tillväxt. Specialiserad logistik 
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och teknikbaserad infrastruktur inom detaljhandelsområdet kom-
mer dock fortfarande att ha stor tillväxtpotential i landet och det 
här området är en av dimensionerna i Digikalas fokus på tänkbara 
investeringar.

Antalet unga och begåvade medarbetare inom bland annat 
informationsteknik ökar
Hos teknikföretagen är humankapital drivkraften bakom en snabb 
tillväxt. Institutionerna för högre utbildning i Iran erbjuder en stor 
mångfald och Iran ligger därför på femte plats efter Kina, Indien, 
Ryssland och USA när det gäller antalet personer som har en 
ingenjörsexamen – trots att landet befolkningsmässigt bara är det 
artonde största i världen. De senaste decenniernas snabba tillväxt 
av aktörer i Irans ekosystem för startup-företag har till stor del varit 
beroende av kunskapen och innovationsförmågan hos denna unga 
och specialiserade arbetskraft – trots begränsad tillgång till kapital 
(jämfört med liknande exempel i liknande länder i regionen).

Förbättrad lagstiftning på handelsområdet gynnar ökad 
transparens
Ett av de största hindren för att utveckla nätbaserade detaljhandels- 
företag har alltid varit att smuggelvaror säljs offline på ett icke- 
transparent sätt, utan att tullar och skatter betalas. Därmed blir 
det omöjligt att erbjuda konkurrenskraftiga priser på nätbaserade 
plattformar i Iran. Men på senare år har landets affärsmiljö blivit 
mer transparent tack vare åtgärder som program för produktiden-
tifiering, registreringsprogram för mobiltelefoner, lagstiftning för 
att motverka penningtvätt, en striktare tillämpning av skatte- och 
tullrestriktioner, etc. och de nätbaserade företagens konkurrenskraft 
har ökat. Därmed blir kunderna mer intresserade av att använda 
online-miljön. När denna utveckling fortsätter och lagar och för- 
ordningar som begränsar införseln av smuggelgods till landet till-
lämpas kommer detaljhandelsföretagen på nätet att växa snabbare.

Nätbaserad detaljhandel i Iran
Detaljhandel på nätet i Iran inleddes under 1380-talet (nästan ett 
decennium efter att fenomenet introducerats i världen av Amazon) 
och har på senare år växt snabbt genom Digikalas snabba tillväxt 
och iraniernas breda acceptans för att köpa och sälja via sociala 
nätverk. Med tanke på avsaknaden av dokumenterade uppgifter 
kring detta kommer vi att göra en uppskattning av hela detaljhan-
delsmarknadens storlek i Iran, innan vi redogör för den nätbaserade 
detaljhandeln.

Uppskattning av detaljhandelsmarknadens volym i Iran
För det första är detaljhandeln den största branschen i hela eko-
nomin, eftersom hushållens konsumtion utgör den största andelen 
av BNP. För det andra utgörs vissa andra sektorer inom ekonomin, 
som den privata sektorns investeringskostnader, statliga kostnader 
och nettoexport, också av detaljhandel.
 Statistiken för detaljhandelsbranschen i Iran publiceras inte som 
separata rapporter, men en uppskattning av marknadens storlek 
kan tas fram på flera olika sätt. Enligt beräkningarna var markna-
dens storlek 4 500 biljoner rial år 1394. Med siffror som räknas 
fram med den första metoden (med hjälp av ”rådata” från ett fråge- 
formulär från Irans statistikbyrå och med justering av resultatet 
baserat på centralbankens intäkts-utgifts-rapport) kommer volymen 
för detaljistmarknaden för år 1396 att uppgå till 5 830 biljoner rial. 
Med hänsyn tagen till de här siffrorna och genom att beräkna den 
reala tillväxttakten för detaljistsektorn samt med beaktande av 
inflationen under åren 1997 och 1998 beräknas volymen för Irans 
detaljhandelsmarknad år 1398 ligga på 9 760 biljoner rial.

E-handelns andel av hela detaljhandelsmarknaden i Iran
Som tidigare nämnts uppgår andelen för den nätbaserade detalj- 
handeln i världen till 14,1 procent av den totala detaljhandeln. Trots 
att det finns mer än 31 000 nätbaserade butiker med en elektronisk 
”förtroendemärkning” (”trust seal”) i landet beräknas siffran vara 
lägre än 2 procent i det mest optimistiska scenariot, inklusive 
försäljning på sociala nätverk som Instagram och Telegram  
(Källa: Digikala Research and Development Group).
 När man jämför Digikalas andel, i egenskap av landets största 
e-handelsföretag, av Irans hela detaljhandelsmarknad med andra 
länder som Kina och USA framträder ett intressant mönster. I Kina 
svarar Alibaba Group ensamt för 16 procent av Kinas totala detalj- 
handelsmarknad och 60 procent av den kinesiska detaljhandeln på 
nätet. Amazon har också cirka 5 procent av detaljhandelsmarknaden 
och cirka 50 procent av detaljhandeln på nätet i USA. Till och med i 
en tillväxtekonomi som Indonesiens görs mellan 2 och 3 procent av 
alla detaljhandelstransaktioner på plattformen Tokopedia, landets 
största detaljhandel på nätet. I Iran har Digikala, i egenskap av lan-
dets största detaljhandelsföretag på nätet, cirka 0,6 procent av hela 
detaljhandelsmarknaden. Det visar att detaljhandelsföretag på nätet 
i Iran – och i synnerhet Digikala, som marknadsledare – har stor 
tillväxtpotential. Om investeringarna på det här området fortsätter 
under de kommande åren kommer vi att se fortsatt tillväxt.

Digitalt innehåll
Den fortsatta frånvaron av bred internationell konkurrens inom 
digitalt innehåll och distribution innebär att Iran fortfarande är en 
mycket attraktiv marknad för etablerade företag i landet, som Café 
Bazaar, Navaar, Fidibo etc. Sedan Covid-19-pandemin inleddes 
har videostreaming, konsumtion av digitalt innehåll, användning 
av appar och spel haft en kraftfull uppgång och den utvecklingen 
förväntas fortsätta. Från den persiska månaden esfand till månaden 
farvardin 1398 hade videostreaming en genomsnittlig tillväxt per 
vecka på 74 procent.

Lågpristjänster och begagnade produkter
Evenemang och tjänster offline har haft en kraftig nedgång på grund 
av Covid-19-pandemin, men allt fler letar efter prisvärda erbjudanden 
när de köper varor på grund av ekonomiska svårigheter. Det har 
medfört vissa marknadsförings- och utbudsproblem för företag i 
tvärsnittet, som lågpristjänsten Takhfifan, samtidigt som det finns 
en underliggande efterfrågan. De ekonomiska svårigheterna i Iran 
har också drivit på efterfrågan på begagnade produkter, vilket har 
gynnat Sheypoor och Divar, medan behovet av att hålla fysiskt av-
stånd har fått människor att titta på annonser på nätet för att hitta 
det de behöver. Digikala har också gynnats av trafiken på horisontel-
la plattformar som Sheypoor och Divar. 

Resebranschen på nätet
Resebranschen har generellt drabbats hårt av nedstängningen, sam-
tidigt som den underliggande möjligheten för nätbaserade resebyrå-
er att ta marknadsandelar från offline fortsatt är stor och attraktiv. 
För Alibaba har på kort sikt omfattande kostnadsbesparingar och 
personalminskningar varit nödvändiga för att överleva och rädda 
kärnverksamheten. På medellång sikt krävs innovativa tjänster 
för att locka tillbaka kunderna och säkerställa att den nätbaserade 
sektorn är starkare än tidigare när resandet återhämtar sig. Den 
minskade aktiviteten bland resebyråer offline kommer sannolikt 
att bli mer permanent och många mindre företag kommer troligen 
inte att öppna igen. Därför kommer förmodligen marknadsandelen 
för online att stärkas på längre sikt, även om resebranschens totala 
storlek under en period kan bli mindre än nivåerna före Covid-19.
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Iranska året Årsstart Årsslut
1392 mar 2013 mar 2014
1393 mar 2014 mar 2015
1394 mar 2015 mar 2016
1395 mar 2016 mar 2017
1396 mar 2017 mar 2018
1397 mar 2018 mar 2019
1398 mar 2019 mar 2020
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Digikala Group
Digikala Group är det ledande e-handels-

företaget i Iran och idag den tredje mest 
besökta webbplatsen i landet efter Google 

och lokala Youtube-kopian Aparat, en-
ligt webbrankningstjänsten Alexa. Digi-
kala är verksamt inom olika kategorier 
vad gäller detaljhandel, marknadsplats, 
mode, digitalt innehåll och stormark-

nad på nätet. Vid sidan av dessa huvud-
sakliga affärslinjer har Digikala Group 

investerat i betalningslösningar via nätet, 
molntjänster, annonstjänster, AI, maskin- 

inlärning och försäljning via sociala medier. 
Det iranska året 1398 var det bästa året i Digikala 

Groups historia. Fortsatt tillväxt på marknaden, bety-
dande förbättringar av användarupplevelsen och att Covid-19 gett 
en positiv påverkan på försäljningen var de faktorer som påverkade 
tillväxten mest under 1398. Tillväxten låg på 124 procent för GMV 
och 137 procent för NMV. Aktiv kostnadshantering i kombination 
med den höga tillväxttakten gav en kraftigt förbättrad lönsamhet, 
vilket bland annat ledde till att EBITDA ökade med 119 procent, 
med en positiv total justerad EBITDA för år 1398. 

"...förbättrad lönsamhet, vilket bland 
annat ledde till att EBITDA ökade med 
119 procent, med en positiv total juste-
rad EBITDA för år 1398."

Sektor E-handel
Bolaget bildat 2006
Första investering 2014

2,3 m

Nyckeltal

För mer information, se bolagens hemsidor: 
www.digikala.com 
www.digistyle.com
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Utvecklingen av Digikalas SKU (lagerhållningsenheter) 
sedan grundandet fram till nu

Adderandet av Marketplace-modellen

Adderandet av icke-digitala SKUer

Översikt över verksamheten
Sedan förra året har Digikalas strategi fokuserat på att skala upp 
marknadsplatsen och utveckla den infrastruktur som krävs för Digi-
kalaFresh. Den framgångsrika implementeringen av denna strategi 
har skapat förutsättningar för att få in fler kunder och därmed för 
fortsatt tillväxt under de kommande åren. Under år 1398 levererade 
Digikala 53 miljoner varor till kunderna. Marknadsplatsen, med 2,3 
miljoner varor och 61 000 säljare, svarade för 66 procent av NMV 
år 1398. DigikalaFresh erbjuder drygt 8 000 stormarknads- och 
snabbkonsumtionsvaror och har ett nära samarbete med välkända 

livsmedelsvarumärken i Iran. I slutet av år 1398 var DigikalaFresh 
landets största stormarknad på nätet, mätt som utbud av olika varor 
och försäljningsvolym. Företaget kan leverera beställda varor inom 
ett avstånd på 3 timmar från Teheran och Karaj.
 Digikala har utökat sin kapacitet från 160 000 till drygt 300 000 
varor per dag. Ett nytt logistikcenter för stora varor med en kapaci-
tet på 10 000 varor per dag har också byggts. 
 En förbättrad kundupplevelse har alltid varit viktigt för företaget. 
Digikala lyckades leverera mer än 95 procent av alla order till kun-
derna inom angiven tid.

Digikala har bland annat som mål att få 10 miljoner aktiva kunder 
och erbjuda e-handelstjänster, som en plattform för försäljning via 
sociala medier, och leverera utifrån säljarens möjligheter.
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Nätbetalningar (Digipay): 
Digipay grundades 2018 och målet är att skapa 
en hållbar och bred betallösning med fokus på 
mobila betalningar. Bland Digipay-lösningarna 
finns Smart IPG, en instrumentpanel för åter-
försäljare, en gateway för mobila betalningar, 
en tjänst för återbetalning till kunder, digitala 
plånböcker för privatpersoner och organisatio-
ner, mobil betalningsapp, API-baserade tjänster 
och en delbetalningstjänst för kunderna.

Annonstjänster: 
Som värd för en miljon dagliga användare är Digi- 
kalas plattform en perfekt plats där varumärken 
och tillverkare kan annonsera och öka medveten-
heten. Digikala Ads erbjudande förstärks ytterli-
gare av att man kan vända sig till rätt målgrupp 
med hjälp av big data-analys, vilket gynnar både 
varumärken och konsumenter.

DigikalaNext: 
DigikalaNext grundades för att påskynda 
generationen av innovativa idéer och skapa nya 
lösningar för kunderna. DigikalaNext håller till 
på Innovation Factory och en del av uppdraget 
är att investera i startup-företag och överföra 
kunskap och erfarenhet. Digikala Next fokuserar 
för närvarande på att tillhandahålla investeringar 
och stöd för startup-företag som är verksamma 
inom områden som AI, molntjänster, Internet of 
Things, intelligenta transporter och robotteknik.

Digicloud: 
En mycket avancerad molntjänst som erbjuder 
privatpersoner och medelstora och stora företag 
tjänster samt tillgodoser Digikala Groups egna 
behov.

Kläder och mode (Digistyle): 
Digistyle, en nätbaserad mode- och klädbutik, grundades 2016, och sam-
arbetar idag med mer än 200 inhemska och internationella varumärken. 
Detta breda samarbete medför att det finns nästan 100 000 olika varor 
tillgängliga i butiken. Webbplatsen och appen Digistyle har 2 miljoner 
besökare varje månad, vilket gör Digistyle till den största nätbaserade 
mode- och klädbutiken, mätt som antal besökare och order.

Nätbaserad stormarknad (DigikalaFresh): 
I slutet av 1398 var Digikalas stormarknad den största nätbaserade stor-
marknaden i Iran mätt som produktvariation, antal order och försälj-
ningsvolym. Stormarknaden erbjuder mer än 8 000 stormarknads- och 
FMCG-varor. Digikalas nätbaserade stormarknad startades i juli 2018. 
Som ett led i Digikalas expansionsstrategi förvärvade man Rocoland, 
huvudaktören på den här marknaden. Snabbrörliga konsumtionsvaror 
(FMCG) säljs på DK Fresh, vars konkurrensfördel är Digikalas distribu-
tionskapacitet och snabba leveranser. 

Digitalt innehåll (Fidibo): 
Fidibo är den första nätbaserade plattformen för produktion  
och distribution av e-böcker och ljudböcker i Mellanöstern. Fidibo 
arbetar med mer än 800 förlag och appen har laddats ned mer än 
två miljoner gånger hittills. Förutom digitala böcker erbjuder Fidibo 
två maskinvaruprodukter som kallas Fidibook och Fidibox. Fidi-
book är den första läsplattan på farsi och påminner om Amazons 
Kindle. Hittills har mer än 5 000 enheter sålts.

Retail

Marketplace

Detaljhandel, inklusive internationella inköp inom 
vissa kategorier (Digikala): 
Digikala är den ledande e-handelsplattformen för detaljhandel, 
vars kärnvärde är att erbjuda den bästa kundupplevelsen.

Marknadsplats (Digikala): 
Digikalas marknadsplats omfattar 60 000 företag i Iran, som 
erbjuder mer än 2 miljoner olika varor. Den här tjänsten, i lik-
het med andra marknadsplatser, är en plattform med två sidor. 
På ena sidan finns det mer än 26 miljoner aktiva användare 
varje månad. Och på andra sidan finns tiotusentals företag, från 
stora varumärken till små lokala företag, som erbjuder sina 
produkter. Marknadsplatsen svarade för 66 procent av NMV  
år 1398.
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Cafe Bazaar Group eller det som idag är Hezar- 
dastaan Group (Hezardastan Information 

Technology Development Group) består 
av företagen Café Bazaar, Divar, Balad 
och Zirak. Cafe Bazaar är ett ledande, 
internetbaserat konsumentföretag som 
driver den största Android-appbutiken i 
landet och arbetar idag även med video- 

innehåll på internet – Bazaar – och 
betjänar mer än 40 miljoner persiskta-

lande runt om i världen. Koncernen äger 
också 100 procent av Divar, den ledande 

radannonsplattformen i Iran, samt även 
navigeringsappen Balad och molntjänsten Zirak 

för företag.

Cafe Bazaar har haft betydande tillväxt inom spel- och videostrea-
ming på grund av Covid-19. Videostreaming, konsumtion av digitalt 
innehåll, användning av appar och spel har haft en kraftig uppgång 
sedan coronapandemin bröt ut och denna utveckling förväntas 
fortsätta. Under de senaste 12 månaderna har videostreaming haft 
en genomsnittlig tillväxt per vecka på 74 procent. 
 När det gäller att skapa arbetstillfällen har Cafe Bazaar också 
varit framgångsrikt, då drygt 67 000 utvecklare från hela landet 
presenterar och säljer sina program på Bazaar. I slutet av år 1398 
uppgick antalet appar som erbjuds av utvecklare på Bazaar till  
127 000, vilket inkluderar både gratis- och betalversioner. Av dessa 
är 18 000 spel och 109 000 programappar. I slutet av år 1398 över-
steg utvecklarnas ackumulerade intäkter sedan Bazaar startade 477 
miljarder tomans. Utvecklarnas totala intäkter för år 1398, som till 
största delen kommer från 40 000 program, visar en tillväxt på 83 
procent jämfört med år 1397 och uppgår till 189 miljarder tomans. 
Samtidigt har programutvecklarnas totala intäktsökning varit mer 
än dubbelt så stor och uppgår till 120 miljarder tomans. Spelut-
vecklarna har en tillväxt på 47 procent, motsvarande 69 miljarder 
tomans. 

Café Bazaar Group

Divar är den största nätbaserade plattformen för radannonser i 
Iran, med hög märkesmedvetenhet. Divar har som mål att erbjuda 
en plattform för marknadseffektivitet, stödja aktörer inom olika 
branscher och stimulera till en hållbar miljö. Med mer än 20  
miljoner aktiva installationer har Divar varit den mest nedladdade 
appen från Café Bazaar. I slutet av år 1398 var antalet företag som 
är aktiva på Divar cirka 400 000 och 99 miljoner annonser har 
publicerats hittills. En genomsnittlig dag publicerar Divar 270 000 
annonser. 
 Idag finns det drygt 180 olika annonskategorier. De flesta an-
nonser finns i kategorierna fastigheter och bilar med 16,6 miljoner 
respektive 9,6 miljoner annonser. Det blir allt mer uppenbart att 
marknaden för radannonser i Iran följer globala trenden med en 
fortsatt stark övergång till annonser på internet istället för off-line,  
i synnerhet efter Covid-19.

För mer information, se bolagens hemsidor: 
www.cafebazaar.ir
www.divar.ir

162 %
Intäktsökning 1397-1398
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Alibaba Group

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

NMV-uppdelning efter produkt 1398

Alibaba är den ledande nätbaserade resebyrån 
i Iran och har en andel på 45 procent av 

resemarknaden på nätet. Dessutom har 
Alibaba den högsta Alexa-rankningen av 
alla nätbaserade resebyråer i Iran. Med 
en marknadsandel på 22 procent inom 
inrikes flygresor har Alibaba en domi-
nerande position också inom inrikes-
resor. Alibaba sålde mer än 9 miljoner 

biljetter under det senaste räkenskaps-
året. NMV växte jämfört med föregående 

år, men ligger 20 procent efter budget, 
främst på grund av de negativa effekterna  

av Covid-19 och Irans ekonomiska problem.
Företaget har tilldelats priset ”Den gyllene statyn” i 

egenskap av det mest populära varumärket i kategorin ”biljettköp 
på nätet” på festivalen ”Populäraste konsumentvarumärkena”.  
 Dessutom introducerade Alibaba 2019 Dobby – en smart röst- 
assistent. Dobby erbjuder flera olika tjänster, som att läsa upp  
väderprognosen och nyheterna, berätta historier, ställa in larm  
och skicka meddelanden.

Prognos 
• Utveckling av teknikcentrerad turism i takt med att samhällets 

välstånd ökar, inte minst för landets eftersatta delar
• Lönsamhet för kärnverksamheten
• Behålla ledande position på marknaden för turism
• Förstärka teknikens och innovationens roll i företagets  

affärsmodell

Koncernens utveckling
1398 var ett tufft år för Alibaba. NMV ökade visserligen med 85 
procent år 1398 jämfört med föregående år, men Alibaba avslutade 
året 29 procent efter planen vad gäller NMV. Den sociala och ekono-
miska situationen i Iran, inte minst under hösten och vintern och i 
samband med Covid-19 har gjort att skillnaden mellan den faktiska 
försäljningen och den planerade försäljningen har ökat. Tyvärr 
bröt smittan ut i fjärde kvartalet för det persiska året 1398, Det här 

Inrikesflyg, 41,6%

Utrikesflyg, 30,5%

Tåg, 11,5%

Buss, 3,6%

Turverksamhet, 3,2%
Offline, 2,7%

Boende, 0,3%
Hello Persia, 3,0%

Hotell Utrikes, 3,4%
 Hotell Inrikes, 3,3%

kvartalet är avgörande för Alibaba med tanke på säsongseffekten. 
NMV för fjärde kvartalet svarade för cirka 35 procent av NMV år 
1397, men minskade till 23 procent år 1398. Alibaba Group lyckades 
dock hantera krisen genom betydande kostnadsminskningar och en 
genomtänkt likviditetshantering.
 Under första halvåret 1398 tilldelades företaget priset ”Den  
gyllene statyn” i egenskap av det mest populära varumärket i kate- 
gorin ”biljettköp på nätet” i Iran.

Koncernens prognos för år 1399
Resebranschen har drabbats hårt av nedstängningen. Nya initiativ 
bör tas för att skydda kärnverksamheten. För att överleva är det 
också viktigt att följa med i paradigmskiften i resebranschen och 
fokusera på outnyttjade möjligheter. Lokala resetrender hjälper 
Alibaba som dominerande lokal aktör. 
 Alibaba har infört följande strategier för att leda verksamheten 
genom krisen på ett försiktigt och framgångsrikt sätt:
• Fokusera på verksamhetens lönsamhet vid sidan av tillväxten 
• Kostnadshantering
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Sheypoor
Sheypoor erbjuder en allmän radannons-

plattform, med fokus på vissa vertikaler. 
Försök att skapa omsättning genom 

försäljning av mervärdestjänster har 
inletts med positiva resultat och 
intäkterna under 1398 ökade med 
3,6x jämfört med 1397, som var det 
första året försöken gjordes. För den 

breda allmänheten är tjänsterna gratis, 
vilket är särskilt viktigt under denna 

tuffa ekonomiska period. Likviditeten på 
plattformen är alltid viktig, men Sheypoor 

fokuserar nu särskilt på annonsernas och 
användarnas kvalitet, etc., samtidigt som man är 

kostnadsmedvetna och smarta när det gäller marknads-
föring och kampanjer.
 Sheypoor utvecklar sin produkt och driver sin verksamhet med 
hjälp av den breda och djupgående erfarenheten från framgångs-
rika internationella föregångare som ingår i Pomegranates och 
dess aktieägares nätverk. Ett exempel är företaget Avito och dess 
grundare och tidigare medarbetare, som framgångsrikt sålde Avito 
(till Nasper) till en värdering på cirka 3,5 miljarder euro. 
 Under perioden 1 maj till 1 oktober 2019 inhämtade Sheypoor 
kapital internt bland befintliga aktieägare för att för att fortsätta 
sina insatser inom vissa viktiga vertikaler. Pomegranate bidrog med 
750 000 euro.
 Pomegranates direkta ägande i Sheypoor uppgår till 45,6 
procent, medan Pomegranate nu också äger 1 procent genom en 
etablerad ESOP-plan.
 Den framgångsrika lanseringen av avgiftsbelagda tilläggstjänster 
är också ett bevis för kvaliteten och servicen på Sheypoors plattform 

och försäljningsinitiativen mot professionella företagssäljare har 
lönat sig. Framgången med att skapa omsättning kan ge en högre 
värdering. Divar (där vi också är en indirekt investerare och aktie- 
ägare) är fortsatt den största allmänna plattformen för radannon-
ser i Iran. Baserat på internationell erfarenhet av den nätbaserade 
sektorn för radannonser på andra marknader är det uppenbart att 
marknadskonsolideringen vid något tillfälle maximerar marknadens 
omsättningspotential, vilket också gynnar kunderna genom förbätt-
rad likviditet. 
 Per den 30 april 2020 baseras Pomegranates innehav i Sheypoor 
på en modellvärdering som använder intäkter från de senaste tolv 
månaderna och en intäktsprognos för de kommande tolv måna-
derna samt relevanta jämförelsemultiplar från andra företag inom 
radannonser på tillväxtmarknader, liksom jämförelsevärderingar av 
unika användare per månad, nya annonser och sessioner per månad 
under den senaste 12-månadersperioden jämfört med utvalda 
onoterade företag inom branschen. Modellen fastställer den uppda-
terade IRR-baserade värderingen till 8,057 miljarder IRR. Pomegra-
nate räknas därefter om till euro baserat på spotkursen (NIMA) på 
153,645 per den 30 april 2020. Det ger ett värde för Sheypoor per 
den 30 april 2020 på 52,4 miljoner euro, med ett kombinerat värde 
för Pomegranates direkta innehav och ESOP på 24,4 miljoner euro.
 

Sektor Radannonser på internet
Bolaget bildat 2012
Första investering 2014
Styrelserepresentation 2 av 5

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

Värderingsbas: Värderingsmodell per 30 april 2020

IRR bn Miljoner EUR
Sheypoor 8 057 52,4
Pomegranates ägarandel 3 753 24,4
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Griffon Group
Griffon Capital ("Griffon") är en koncern 

med fokus på Iran som erbjuder kapital- 
förvaltning (kapitalmarknader och risk-

kapital) och investeringsrådgivning. Ett 
av Griffons främsta mål är att göra det 
möjligt för institutionella investerare 
att få tillgång till och maximera möjlig-
heterna i Iran genom specialbolag och 

investeringsprodukter som omfattar 
traditionella och alternativa tillgångar. 

Koncernens styrka ligger i den stabila 
verksamhetsplattformen som utvecklats 

med det uttryckliga målet att betjäna insti-
tutionella investerare. Griffons plattform är ett 

avancerat team som har djupgående specialkunskaper 
om den lokala marknaden och erfarenhet av internationella finanser 
på styrelse- och ledningsnivå samt verkställande nivå. Griffon 
utmärks också av oöverträffade lokala analyser och strategier samt 
av en bolagsstyrning som definieras av global bästa praxis inom 
riskhantering, compliance och redovisning.
 2018 lyckades Griffon förstärka sitt lokala erbjudande om kapi-
talförvaltning, med fokus på tillgängligt kapital i Iran, som sällan 
förekommer i de internationella nyheterna. 
 Strategin under de senaste två åren har varit att fokusera mer 
på lokal kapitalförvaltning, vilket har visat sig vara rätt beslut. Det 

förvaltade kapitalet ökade avsevärt 2019 och översteg 5 biljoner 
rial och har sedan stigit kraftigt till över 13 biljoner rial, cirka 100 
miljoner euro per april 2020. 
 Som ett led i koncernens lokala fokus har man startat ett nytt 
investmentbolag för lokala fusioner och förvärv och tillgångsmöjlig-
heter inom sektorn och lanserat två börshandlade fonder – en för 
aktier och en för räntor.
 Den ovan nämnda positiva utvecklingen i kombination med ett 
positivt resultat för 2019 bekräftar att den strategiska övergången 
till lokal kapitalförvaltning varit framgångsrik och en fullständig 
omvärdering av verksamheten har genomförts, vilket gett ett  
betydligt högre värde. 
 Per den 30 april 2020 värderar Pomegranate sin investering i 
Griffon Capital baserat på en jämförelsemetod för P/E-multiplar, 
samtidigt som det finns en del konservativa antaganden i värde-
ringen. Det ger ett underliggande värde för Griffon Capital per den 
30 april 2020 på 12,3 miljoner euro och värdet för Pomegranates 
innehav är 1,8 miljoner euro. Det nya investmentbolaget som en 
del av koncernen är värderat baserat på dess NAV per den 30 april 
2020, vilket motsvarar 1,7 miljoner euro, och Pomegranates andel 
247 000 euro, baserat på spotkursen (NIMA) på 153,645 per den 30 
april 2020. Det totala värdet för Pomegranates investering i Griffon 
Group uppgår till 2,1 miljoner euro.

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

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

Nyckeltal

2,1 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april 2020

552,0 %
Förändring av bolagets  
verkliga värde,  
sedan 30 april 2019

5,8 mEUR, 4,9 % 
av investeringsportföljen

14,8 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

1,7%

GIF Fund & PMA

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2020

IRR bn Miljoner EUR
Griffon Group 2 151 14,0
Pomegranates ägarandel 317 2,1
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GIF-FONDEN
GIF-fonden startades i april 2016 för att utnyttja värdet på Irans 
offentliga börs. Det är en Cayman-baserad öppen fond som främst 
investerar i aktier i bolag noterade på TSE och IFB. 
 Både 2018 och 2019 har varit starka perioder på den lokala börsen 
och för fonden mätt som avkastning i lokal valuta, då TEDPIX kon-
tinuerligt uppnår nya toppnoteringar. Detta var inte överraskande 
mot bakgrund av den höga koncentrationen av exportföretag och 
råvarubaserade företag i indexet, som steg kraftigt efter devalvering-
en av CBI-valutan den 10 april 2018, och att valutan varit fortsatt 
svag. Börsen har fortsatt att nå nya toppnoteringar under 2020, mot 
bakgrund av att det finns få andra investeringsalternativ för lokala 
fonder och att penningpolitiken är expansiv.
 Per den 30 april 2020 var investeringen i GIF-fonden värderad 
till fondens senast redovisade NAV i euro per den 30 april 2020, 
vilket under redovisningsperioden motsvarade en betydande positiv 
justering av värdet på 88 procent i euro jämfört med den 31 oktober 
2019 och en ökning på 161 procent jämfört med föregående år. 
 
 

Utveckling (EUR)
Under året 

(April 2020)
Sedan starten
(4 april, 2016)

GIF1) 45,7% 180,8%
TEDPIX 57,6% 208,1%
MSCI – tillväxtmarknader -16,1% 16,0%
MSCI – gränsmarknader -22,0% -22,0%

GRIFFON PMA
”PMA” (Portfolio Managed Account) är ett förvaltat konto i lokal 
valuta.
 Placeringen i PMA var främst en kortsiktig investering i de att-
raktiva iranska räntenivåerna på 15-20 procent. Kapitalet flyttas  
nu över till aktiemarknaden.
 Per den 30 april 2020 värderas investeringen enligt kontots  
redovisade NAV i IRR per den 30 april 2020, omräknat till euro 
med spotkursen (NIMA) per den 30 april 2020.

1) GIFs avkastning beräknas med hjälp av brutto avkastning för denna månad och  
    senaste slutförda avkastningar som anges i förra månadens ”Investors Fact Sheet”  
    (för A-enheter).
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Navaar
Navaar är den ledande produktions- och 

distributionsplattformen för det talade 
ordet i Iran. Navaar erbjuder ljudböcker, 

kortversioner av ljudböcker, ljudpjäser 
och ljudserier. Deras webb- och mobil-
appar erbjuder ljudinnehåll (för både 
vuxna och barn) i en katalog som är 
lätt att navigera i – den största i sitt 

slag i Iran. Navaar har också nyligen 
lanserat en streamingtjänst för podcasts 

med reklam. Företaget har också börjat 
diversifiera sitt intäktsflöde till en abon-

nemangsmodell vid sidan av den tidigare 
pay-on-demand-modellen.

 Navaar har växt kontinuerligt och i slutet av  
år 1398 hade Navaar mer än 6 500 ljudtitlar på sin plattform.  
Företaget har nu mer än 1 miljon registrerade användare jämfört 
med cirka 350 000 vid tidpunkten för den första investeringen.
 Intäkterna under första halvåret 1398 ökade med cirka 64 pro-
cent jämfört med samma period år 1397, men den totala tillväxten 
för året var endast 8 procent på grund av vissa utmaningar i sam-
band med Covid-19 och att en del marknadsförings- och produkt-
lanseringar blev försenade. Den nya appen börjar dock bli klar för 
lansering och bolaget har många intressanta samarbeten på gång 
under år 1399.
 I slutet av juni 2019 inhämtade företaget kapital och Pomegranate 
och övriga viktiga aktieägare deltog. Pomegranate bidrog med  
149 000 euro, vilket bör få företaget att utvecklas och bli lönsamt. 
 Värderingen av Pomegranates innehav i Navaar baseras på post- 
money-värderingen efter den nyligen genomförda kapitalanskaff-
ningen, med en pre-money-värdering på 379 miljarder IRR och en 
post-money-värdering på 414 miljarder IRR. Därefter räknar Pome-
granate om värderingen till euro baserat på spotkursen (NIMA) på 
153,645 per den 30 april 2020. Det ger ett värde för Navaar per den 
30 april 2020 på 2,7 miljoner euro, med ett värde för Pomegranates 
direkta innehav på 0,8 miljoner euro. Pomegranate har ett ytterliga-
re innehav på 2,9 procent i Navaar genom innehavet i IIIC, värderat 
till 78 000 euro.

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

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

Nyckeltal

0,8 mEUR
Verkligt värde i portföljen,  
30 april 2020

-16,2 %
Förändring av bolagets 
verkliga värde,  
sedan 30 april 2019

31,1 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

0,7%

antal

1396 1397 1398
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Antal användare (ackumulativt) Tillgängliga titlar

Värderingsbas: FX adjusted  
latest transaction valuation 

IRR bn Miljoner EUR
Navaar 414 2,7
Pomegranates ägarandel 129 0,8
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Bahamta
Bahamta erbjuder ett bättre alternativ till 

traditionella kort-till-kort- eller P2P-över- 
föringar från konto till konto, via sin an-

vändarvänliga, mobilbaserade lösning.
 Företaget har fyra produkter som är 
inriktade på olika segment av mark-
naden och tar ut en låg fast avgift per 
transaktion. Företaget arbetar också 

med betallösningar för företag där  
avgiften kommer att vara baserad på  

en procentandel av det totala transaktions- 
värdet.

   Bahamta var ett av de första startup-före-
tagen inom fin-tech i Iran som fick ett tekniskt 

affärsgodkännande inom ett nytt juridiskt ramverk 
för fin-tech som gör att fin-tech-tjänster kan harmoniseras jämfört 
med andra sektorer. Dessa godkännanden innebär ett erkännande 
för innovativa tjänster som löser viktiga problem på marknaden för 
betaltjänster.
 Antalet registrerade användare som betalar med tjänsten, antalet 
betalningar och intäkter etc har fortsatt att växa, men inte i den takt 
som förväntats. Fram till dess att Bahamtas tjänster får ordentligt 
fotfäste eller företaget lyckas lansera nya, mer framgångsrika tjänster 
är vi mycket konservativa vad gäller värderingen. Den svaga intäkts-
utvecklingen jämfört med planen medför en nedskrivning. Fin-tech 
i Iran, där regleringarna förändras från dag till dag, har visat sig 
vara en mycket utmanande miljö och vi utvärderar våra ställnings-
taganden på det här området i sin helhet. Värderingarna baseras 
på börsvärde/intäktsmultipel för de senaste tolv månaderna och de 
kommande tolv månaderna som härleds från andra företag som er-
bjuder betallösningar. Per den 30 april 2020 är företaget värderat till 
310 000 euro och Pomegranates innehav värderas till 44 000 euro, 
en nedskrivning med 79 procent jämfört med den 31 oktober 2019. För mer information, se bolagets hemsida: www.bahamta.com

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

Nyckeltal

0,04 mEUR
Verkligt värde i portföljen, 
30 april 2020

-80,0 %
Förändring av bolagets 
verkliga värde,  
sedan 30 april 2019

14,3 %
Pomegranates 
ägarandel

% av investeringsportföljen

0,0%

Värderingsbas: Värderingsmodell per 30 april 2020

IRR bn Miljoner EUR
Bahamta 47,6 0,3
Pomegranates ägarandel 6,8 0,04
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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 den 30 april 2020 består Pomegranate 
Investment-koncernen av det svenska moderbolaget Pomegranate 
Investment AB (publ) och ett helägt svenskt dotterbolag, Pomegra-
nate Holding AB. Moderbolaget verkar som holdingbolag för kon-
cernen och äger, hanterar och finansierar portföljbolagsinnehaven. 
 Dotterbolaget bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Aktieinformation
Per den 30 april 2020 fanns det sammanlagt 5 404 601 utestående 
aktier i Pomegranate. Alla aktier har en röst vardera. Handel i bola-
gets aktier tillhandahålls av Pareto Securities AB i Stockholm. ISIN-
kod är SE0006117511. Det fanns inga teckningsoptioner utestående 
per 30 april 2020. 

Aktiepris
Max- och minimipriset för 12-månadersperioden fram till 30 april 
2020 var 9,5 EUR/aktie respektive 6,25 EUR/aktie. Det senaste 
priset per aktier per den 30 april 2020 var 6,25 EUR/aktie.

Utdelning
Ingen utdelning har föreslagits för året.
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PER BRILIOTH  
Styrelseordförande sedan 2014.

Styrelse

MOHSEN ENAYATOLLAH  
Styrelseledamot sedan 2016.

NADJA BORISOVA  
Styrelseledamot sedan 2016.

VLADIMIR GLUSHKOV 
Styrelseledamot sedan 2018.

ANDERS F. BÖRJESSON  
Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Kandidatexamen i företags-
ekonomi från Stockholms Universitet 
och en Master of Finance från London 
Business School.

Per Brilioth är VD för VNV Global AB. 
Han är även styrelseordförande för Pet 
Sounds AB, Pet Sounds Digitalt AB, 
Telegram Studios AB, Gavald Holdings 
AB, Pomegranate Investment AB (publ), 
Thunderroad AB och Vera L AB samt 
styrelseledamot i Kontakt East Holding 
AB, Cow-Pow Studios AB, Vostok 
Emerging Finance Ltd., NMS Invest AB, 
Voi Technology AB, Property Finder, 
Babylon, Wuzzuf, OneTwoTrip, Housing 
Anywhere, James Edition, IIIC och i 
BlablaCar (observatör). Han har tidigare 
bland annat innehaft följande styrelse-
uppdrag: Styrelseledamot i Tethys Oil 
AB, X5 Group AB, RusForest AB (publ), 
Fotografiska Trademark AB, Fotografis-
ka Holding AB, Fotografiska Stockholm 
AB, Fotografiska International AB, Leo-
Vegas AB (publ), Garantibil Sverige AB, 
Rusforest Holding AB och Avito AB. Sty-
relsesuppleant i Digital Agency Ryssland 
AB och Avito Holding AB.

Utbildning: Juristexamen från Stock-
holms universitet och en LL.M från NYU 
School of Law.

Anders F. Börjesson är chefsjurist för 
VNV Global AB och styrelseledamot 
i Autumn Investments AB. Han har 
tidigare varit tillförordnad chefsjurist i 
Pomegranate Investment AB och Vos-
tok Emerging Finance Ltd samt VD för 
RusForest AB. Anders arbetade tidigare 
som biträdande jurist vid Mannheimer 
Swartlings kontor i S:t Petersburg och 
Moskva och ledde gruppen för företags-
överlåtelser och bolagsrätt i Moskva 
mellan 2006 och 2008. Han är medlem 
av New York Bar Association och har 
tidigare haft följande styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i Vostok Emerging 
Finance AB. Styrelseledamot och sty-
relsesuppleant i Eastern Bio Holding AB 
och Pomegranate Holding AB. Styrelse-
ledamot och VD för RusForest Holding 
AB. VD för RusForest AB.

Utbildning: MSc-examen i Mellanöstern-
politik från SOAS, University of London. 

Mohsen Enayatollah har haft flera 
ledande befattningar, främst inom 
stora globala finansinstitutioner, och 
har mer än 20 års erfarenhet från både 
utvecklade marknader och tillväxtmark-
nader. Mohsen tog 2015 en MSc-examen 
i Mellanösternpolitik med fokus på Iran, 
vid SOAS, University of London. Han 
har därefter koncentrerat sig på Irans 
ekonomi med särskilt fokus på handel 
och investeringsmöjligheter.

Utbildning: St. Petersburg Institute  
of Mechanics och en Certified Accoun-
tant-examen från ACCA i England.

Nadja Borisova är ekonomichef för VNV 
Global AB och styrelseledamot i St Pe-
tersburg Property Company AB. Nadja 
har tidigare haft flera befattningar, 
bland annat som tillförordnad ekono-
michef för Pomegranate Investment AB 
och Vostok Emerging Finance Ltd, som 
ekonomichef för det Rysslandsfokuse-
rade private equity-bolaget Varyag Re-
sources samt olika ekonomibefattningar 
inom Cloetta-Fazer, The Coca-Cola 
Company och Coca-Cola Bottlers Eura-
sia, både i Ryssland och i Sverige. 

Utbildning: Examen i internationell  
ekonomi från St. Petersburg State  
University of Economics and Finance 
samt CFA I- och FSCM 5.0-certifieringar.

Vladimir Glushkov är investeringschef 
för Parus Capital i Moskva och med-
grundare av Institute of Quantitative 
Finance, Higher School of Economics i 
Moskva. Vladimir Glushkov har tidigare 
varit medlem i investeringskommittén 
inom Run Capital och har haft olika 
befattningar som analytiker. Han är 
medlem av Independent Directors 
Association.
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Ledningsgrupp

FLORIAN HELLMICH
VD sedan 2015.

GUSTAV WETTERLING
CFO sedan 2017.

MAHGOL SHARILI
Chefsjurist sedan 2018.

RICKARD STRÖMGREN
Investeringsansvarig sedan 2016.

Utbildning: Ekonomi och företagsekonomi från 
Wien universitet.

Florian Hellmich är VD för Pomegranate Invest-
ment AB. Mellan 2004 och 2015 han agerade 
som verkställande direktör och Global Head 
of Equity Distribution på Renaissance Capital 
Ltd. vid dess Moskva, London och afrikanska 
kontor. Han var medlem i Equity Committee på 
Renaissance Capital, en styrelse ansvarig för 
aktierelaterade frågor inom Renaissance Capital, 
inklusive research och nya marknader. Hans 
var tidigare anställd på Creditanstalt i Central 
Eastern Europe inom Equity Research och 
Equity Sales (1994 till 2004) och lett de flesta 
privatiseringar via IPO: er i tidigare kommu-
nistländer. I båda positionerna, har han deltagit 
och ansvarat för de flesta aktiemarknadstrans-
aktionerna (kapitalanskaffningarna). Hanterade 
och marknadsförde över 300 IPO: er / SPO / 
ABB under sin karriär.

Utbildning: Civilingenjör i ekonomi och Före- 
tagande från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav Wetterling är anställd som CFO av Pome- 
granate Investment AB sedan februari 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 Vostok Nafta 
Investment Ltd) och Svenska Handelsbanken i 
Stockholm och Moskva.

Utbildning: European Legal Studies, LLB med 
högsta betyg från Kent University i England;  
Juridisk praktik, 2011 och Professional Skills 
Course, 2014 från Juridiska Högskolan i London.

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

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik från Lunds 
Tekniska Högskola och B.Sc. Företagsekonomi 
från Stockholms universitet.

Rickard Strömgren är anställd som investerings-
ansvarig på Pomegranate Investment AB. Rick-
ard har under de tidigare 9 åren jobbat interna-
tionellt, 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 Pome-
granate-koncernen. 
 Verkställande direktören förvaltar koncernens dagliga verksamhet 
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

Kommersiella risker
Vid tiden för denna årsredovisnings upprättande bestod Bolagets totala 
portfölj av åtta investeringar, varav två investeringar, IIIC och Sheypoor, 
svarar för mer än 80 procent av investeringsportföljens värde. Detta gör 
sammantaget att Bolaget har en stor enskild exponering mot vart och ett  
av dessa portföljbolag. Dessutom betyder det att förändringar i enskilda 
portföljbolag kan komma att få stora genomslag i Bolagets resultat.

Finansiella risker och värdeförändringsrisker 
Portföljbolagens värdeutveckling är beroende av en rad underliggande, 
externa faktorer, och kan utvecklas i både positiv och negativ riktning.  
Faktorer som kan anses ha en avgörande påverkan på portföljbolagens  
värdeutveckling inkluderar, men är inte begränsade till, den operativa  
ledningens förmåga att utveckla och få bolagen att växa inom sina respekti-
ve affärsområden, intresset för investeringar inom de sektorer i vilka bola-
gen är verksamma, marknadens efterfrågan på portföljbolagets produkter 
och tjänster, makrofaktorer, som den underliggande ekonomiska tillväxten 
på de geografiska marknader där portföljbolagen är verksamma, samt valu-
takursförändringar.

Värderings- och transaktionsrisk
Pomegranate värderar kontinuerligt sina portföljbolag, vilket närmare 
beskrivs i not 6. Dessa värderingar baseras normalt på ett antal kvalificerade 
antaganden som Bolaget gör. Vid externa transaktioner finns alltså alltid en 
risk att Bolagets värdering av portföljbolagen skiljer sig åt från det externa 
värde som erhålls vid transaktionstillfället.

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 verk-
samheten samt omräkning av balansräkningar och resultaträkningar, och i 
slutändan värdering av portföljbolagen i utländsk valuta, till euro. Bolaget 
exponeras främst för fluktuationer i IRR mot euro. Valutakursfluktuationer 
kan därför ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, utsik-
ter, 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 extrakostnader. 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 skattejuste-
ringar som försämrar Pomegranates tidigare eller nuvarande skattepositio-
ner kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat, 
finansiella ställning och framtida utsikter.

Rättsliga risker
Pomegranate investerar främst i relativt unga företag, verksamma på mark-
nader som ännu inte kan anses mogna. De här marknaderna kännetecknas 
ofta av snabba förändringar i lagstiftning och regelverk. Portföljbolagen är 
generellt aktiva inom online-segmentet, vilket innebär en ökad sårbarhet för 
eventuella regleringar eller andra begränsningar i användandet av internet 
och/eller andra kommunikationskanaler av betydelse för Pomegranates 
portföljbolagsverksamhet.

Politiska risker
Lokala risker 
Den iranska staten kan ha intressen i handel och industri och i sektorer där 
Pomegranates portföljbolag är verksamma på ett sätt som inte är uppenbart. 
Även om Bolaget inte gör bedömningen att de sektorer i vilka Bolaget har 
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investerat riskerar att tilldra sig statens intresse kan det inte uteslutas att  
så kan ske i framtiden.

Internationella risker 
USA-administrationens beslut att dra sig ur JCPOA från 2015 har ökat 
risken för krig och en kärnvapenupprustning i Mellanöstern och andra  
regioner. USA:s administration ökade sitt tryck på Iran i början av 2020  
för att försöka förhandla fram ett nytt kärnvapenavtal. USA:s administra-
tion har under hela sin ämbetsperiod tydligt uttryckt önskemål om att de  
vill se regimförändringar i Iran och han stödjer öppet Israel och Saudiara-
bien mot Iran och dess allierade i regionen. Den ekonomiska pressen på 
Iran och politisk instabilitet i regionen kan hota framgången för JCPOA.
 Den 14 januari 2020 meddelade Frankrike, Tyskland och Storbritannien, 
som här kallas ”E3” (länder som också undertecknat JCPOA), att de hade 
utlöst tvistlösningsmekanismen inom ramen för JCPOA på grund av oro 
över att Iran återupptagit aktiviteter inom urananrikning. Detta kan vara 
första steget mot ett potentiellt återinförande av sanktioner som EU och  
FN tidigare hävt. Det kan också tolkas som att EU vill hålla fast vid 
JCPOA-avtalet. Sanktionerna är dock fortsatt hävda medan tvistlösnings-
mekanismen pågår. 
 Den 3 juli 2020 satte Iran igång tvistlösningsmekanismen mot bakgrund 
av en oro för att Storbritannien, Frankrike och Tyskland inte uppfyller sina 
åtaganden inom ramen för JCPOA. Mekanismen pågår normalt under två 
månader, om perioden inte förlängs. På grund av pandemin och reserestrik-
tionerna har de två klagomålen satts på paus. 

Sanktionsrisker och skydd för företag 
Amerikanska sekundära sanktioner 
Sedan förra årets rapport har det skett betydande förändringar i USA:s 
sanktioner mot Iran som administreras av OFAC (US Office of Foreign 
Assets Control). USA:s unilaterala utträde ur JCPOA den 8 maj 2018 utlöste 
ett återinförande av sekundära sanktioner som träder ikraft efter 90 dagar 
(den 6 augusti 2018) och 180 dagar (den 4 november 2018). 
 De återinförda sanktionerna gäller personer som inte är amerikanska 
medborgare som gör affärer med Iran, i synnerhet personer som inte är 
amerikanska medborgare och företag som inte är amerikanska som ägnar 
sig åt transaktioner som omfattas av ”sektorsanktioner” eller som ger ma-
teriellt stöd eller hjälper individer och enheter som omfattas av sanktioner 
och som finns med på den amerikanska SDN-listan (List of Specially Desig-
nated Nationals and Blocked Persons). Bland de berörda sektorerna finns 
Irans finans- och banksystem och ett stort antal restriktioner utanför den 
petrokemiska sektorn, vilket inkluderar men är inte begränsat till fordons-, 
metall- och rederisektorerna. Dessutom upphörde alla köp av iransk råolja, 

vilket tidigare var tillåtet enligt undantagen från de amerikanska sanktio-
nerna, när USA förbjöd andra länder att köpa olja från Iran genom att hota 
med att frysa eventuella fastigheter och intressen köparna kan ha i USA. Det 
amerikanska finansdepartementet beskriver åtgärderna som ett ”ekono-
miskt tryck utan motstycke på Iran”.
 De åtgärder som beskrivs ovan har medfört större juridiska och praktiska 
utmaningar för investerarna, i synnerhet vad gäller att överföra pengar till 
och från Iran. Det är dock viktigt att notera att OFAC fortsatte att utföra 
sanktioner mot personer och enheter i samband med JCPOA och återin- 
förandet av sanktioner under 2018 är inte någon isolerad och unik händelse. 
 Bolaget har aldrig haft någon koppling till USA och är inte verksamt 
inom någon sektor mot vilken de amerikanska sanktionerna riktas, men 
har ändå tagit hänsyn till amerikanska sanktionslagar i förhållande till sina 
investeringar och motparter i Iran. 

Uppdatering om EU:s sanktioner
Efter att USA frånträdde JCPOA i maj 2018 införde EU en förordning om 
motåtgärder, som skyddar medborgare och företag inom EU när de gör 
affärer i Iran. 
 Från och med den 7 augusti 2018 blev det obligatoriskt för personer och 
bolag inom EU att följa EU:s förordning om motåtgärder. Om förordningen 
inte följs kan det leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för individer 
och enheter inom Bolaget, utdelande av betydande bötesbelopp, sanktioner 
mot Bolaget eller andra negativa konsekvenser. 
 EU:s förordning om motåtgärder ger aktörer inom EU rätt till skadestånd 
mot bakgrund av de amerikanska sekundära sanktionerna och domar i 
utländska domstolar kan upphävas av domstolar inom EU. Detta signalerar 
visserligen att EU skyddar europeiska företags intressen när de investerar 
i Iran, men i praktiken är det inget effektivt skydd för EU-företag mot de 
kommersiella påföljder och personliga konsekvenser som uppstår om man 
bryter mot USA:s sekundära sanktioner. En överträdelse kan bland annat 
medföra att företaget inte får tillgång till det amerikanska finanssystemet 
eller hamnar på SDN-listan. Inte heller skyddar förordningen mot riskerna 
för framtida typer av amerikanska sanktioner, restriktiva åtgärder från FN 
eller från andra länder som undertecknat JCPOA. 
 Ur ett riskhanteringsperspektiv ger det därför inte i sig ett tillräckligt 
skydd att följa EU-förordningen. För att säkerställa fullständig efterlevnad 
följer Bolaget alla gällande sanktionslagar när man genomför transaktioner. 
 I en ansats att visa att man stödjer JCPOA inrättade EU i januari 2019 ett 
särskilt stödinstrument för begränsad handel och betalningar till och från 
Iran som kallas INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). I 
april 2020 genomförde Storbritannien, Frankrike och Tyskland (som också 
undertecknat JCPOA) den första transaktionen – en leverans av läkemedels- 
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produkter till Iran. Instrumentet är visserligen begränsat (mekanismen är 
till för humanitära produkter som livsmedel och läkemedel), men syftet är 
att förenkla för andra typer av transaktioner med Iran i andra valutor än 
dollar och samtidigt följa de amerikanska sanktionerna. 
 Det återstår att se om de kvarvarande EU-sanktionerna mot Iran kom-
mer att hävas till 2024, ”övergångsdagen” enligt JCPOA – dvs. när IAEA 
bekräftar att den iranska nukleära aktiviteten uppfyller kraven fullt ut. Fram 
tills dess är screening mot europeiska sanktionsdatabaser ett rättsligt krav 
för Pomegranate.

Policyer för kontroll av handel 
För att skydda Pomegranate mot oavsiktliga primära och sekundära sank-
tionsrisker från EU, FN och USA i anslutning till Bolagets investeringsverk-
samhet har man från start infört olika sanktionspolicyer. 
 Den 26 juni 2014 antog Pomegranate en ”Sanktionsöverensstämmelse- 
strategi” som fastställer förpliktelserna för Bolaget och dess styrelse att 
driva de strängaste efterlevnadsprocesserna för att säkerställa att man upp-
fyller lagar och regelkrav i alla jurisdiktioner där man verkar och som  
är tillämpliga för Bolagets investeringar i Iran. 
 Den 22 februari 2016, i samband med att JCPOA trädde i kraft och Bola-
gets kommande ökning av det egna kapitalet i mars 2016, antog Bolaget en 
utvidgad och omfattande ”Policy för kontroll av handel”, som ersätter den 
tidigare ”Sanktionsöverensstämmelsestrategin”. 
 Efter USA:s utträde ur JCPOA och EU:s reaktion på detta införde 
Pomegranate den 19 september 2018 en ny ”Policy för kontroll av handel” 
(“TradE CoNTrolS PolICy 2018”), som ersätter tidigare nämnda policyer 
och som återspeglar den nuvarande ordningen för frysning av tillgångar och 
sanktioner i Iran. Den befintliga policyn för kontroll av handel beskriver 
compliance-roller och ansvar för styrelsen och Pomegranates anställda och 
inkluderar bestämmelser om transaktionsscreening och due diligence,  
kontinuerlig övervakning, compliance-krav för portföljbolagen, dokumen-
tation, överträdelser och disciplinåtgärder, rapportering av överträdelser 
och utbildning. Styrelsen administrerar policyn för kontroll av handel och 
General Counsel – Mahgol Sharili – är den enskilda person som främst an-
svarar för att säkerställa Bolagets efterlevnad av sanktioner som övervakas 
av externa juridiska rådgivare.

Återstående sanktioner och allmänna risker 
Innebörden och tillämpningen av sanktionerna förändras kontinuerligt och 
Pomegranate kan inte förutspå att sanktionsmiljön kommer att se ut som i 
den befintliga lagtexten eller hur EU:s och USA:s lagar eller FN-avtal kom-
mer att påverka affärsverksamhet i Iran på lång sikt. 
 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 personer och enheter som omfat-
tas av sanktioner, och därtill har implementerat lämpliga skyddsåtgärder 
för att förhindra sådan verksamhet och sådana finansieringsflöden, så 
finns det inneboende svårigheter i att upprätta och verifiera identiteter och 
ägarstrukturer i Iran (för att bara nämna några hinder) och det finns en risk 
för att sådana personer och enheter historiskt har varit, för närvarande är, 
eller i framtiden kommer att ha kopplingar till de företag där Pomegranate 
innehar ett direkt eller indirekt ägande. 
 Pomegranate kan inte med säkerhet förutse utvecklingen för verkstäl-
lighetspolitiken i USA, EU, FN eller Sverige vad avser ekonomiska sank-
tioner och det finns risk för att de relevanta myndigheterna kommer att ha 
en annan syn på status för Bolaget eller de efterlevnadsåtgärder som har 
vidtagits. Vidare kan lagar, regler eller licenspolicyer rörande ekonomis-
ka sanktioner komma att förändras på ett sätt som kan påverka Bolagets 
investeringar i Iran eller kan leda till restriktioner, påföljder eller böter. Inte 
minst kan sådana förändringar ske snabbt som ett resultat av att förändrade 
politiska attityder inom FN eller hos Irans, USA:s och EU:s ledningar. 
 Ändringar i förordningar inom EU, i Sverige eller USA kan leda till att 
sanktionerna mot Iran utvidgas på ett sätt som skulle begränsa Bolagets 
förmåga att fortsätta med befintliga investeringar eller begränsa förmågan 
att återfå investerade belopp eller göra nya investeringar i Iran. Samtliga 
faktorer som nämns ovan kan leda till en väsentligt negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat från verksamheten.

Osäkerhetsfaktorer
De mest framträdande osäkerhetsfaktorerna som påverkar verksamheten 
och samtidigt gör bedömningar av den framtida utvecklingen osäkra utgörs 
i huvudsak av hur valuta- och prisläget för onoterade innehav, samt de olika 
branscherna i vilka portföljbolagen är verksamma, faktiskt utvecklas.
 Det finns också en osäkerhet när det gäller valutan för noterade företag, 
då det inte finns någon officiell valutamarknad. 
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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 där-
med förenlig verksamhet.
 Denna årsredovisning omfattar räkenskapsåret, motsvarande 
perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Viktiga händelser under året
Iran är ett av många länder som drabbats hårt av Covid-19. Vi har 
respekt för hur Iran har hanterat situationen, mycket på egen hand 
och till stor del isolerat till följd av de geopolitiska spänningarna. 
Vi är också imponerade av hur våra lokala partners och företagare 
mötte situationen, med stor beslutsamhet och snabbt genomförde 
nya säkerhetsåtgärder och riktlinjer för social distans för deras 
anställda och företag tidigt i krisen, innan några offentliga direktiv. 
Samtidigt som alla företag står inför utmaningar i någon form på 
grund av pandemin, är det nu tydligt att efterfrågan i vissa sektorer 
globalt har påverkats positivt av pandemin och resulterande restrik-
tioner och karantäner, såsom e-handel, onlinebetalningar, online-
annonser, app-butiker, video / musik, ljudböcker, medan andra 
sektorer har drabbats hårt, till exempel resor och turism. Som ett 
resultat blomstrar några av våra portföljbolag affärsmässigt medan 
andra kämpar, och under rapporteringsperioden har det skett en 
viss konsolidering bland den bredare portföljen av små och medel-
stora projekt med 10 nedlagda projekt, ytterligare 7 assimileringar 
in i de större företagen och 5 försäljningar.
 NAV / aktie om 21.9 EUR per den 30 april 2020 motsvarar en 
uppgång med 9% jämfört med 30 april 2019 trots betydande för-
svagning av lokala valutan, främst på grund av ökad värdering av 
IIIC, Sheypoor och Griffon. Inom IIIC var Digikala den främsta driv-
kraften och uppnådde 137% tillväxt i NMV under Iranska året 1398 
och nådde positivt justerat EBITDA för helåret samt många andra 
bolagsrekord, inklusive högsta antal månatliga aktiva användare – 
26 M och högsta dagliga beställningsantalet – 160 tusen.

Förvaltningsberättelse
Värderingen av Sheypoor reviderades också uppåt efter en omsätt-
ningstillväxt om 3,6x i perioden mars 2019 – mars 2020 jämfört 
med perioden mars 2018 – mars 2019. Trafiktillväxt med nytt 
rekord i månatliga aktiva användare i början av persiska året 1399 
(mars 2020 – mars 2021) samt fortsatt kostnadskontroll har bidra-
git till en mycket god startposition för Sheypoor för 1399.
 Omstruktureringen av Saravas ägandestruktur avslutades den 
26 augusti 2019 och som resultat äger nu Pomegranate och andra 
internationella aktieägare sina motsvarande andelar i målbolagen 
direkt genom ett internationellt holdingbolag (”IIIC”).
 Den iranska aktiemarknaden hart fortsatt att nå nya höjder 
under 2020, efter att redan ha varit världens bäst presterande börs 
2019 mätt i EUR, vilket återspeglas i det betydligt högre värdet för 
investeringen i GIF-fonden, samt förstärkte resultatet för Griffon 
Capital. Griffon Capital gjorde en god vinst för 2019 även i EUR- 
termer. De har också framgångsrikt lanserat två ETF:er och kapita-
let under förvaltning har ökat avsevärt under rapporteringsperioden 
och fortsatt därefter.
 Detta bekräftar framgången för den strategiska övergången till 
lokal kapitalförvaltning, och en fullständig omvärdering av verksam-
heten har gjorts med ett betydligt högre bolagsvärde som resultat.
 Navaar genomförde intern kapitalanskaffning, där Pomegranate 
bidrog med 149 tusen EUR.
 Sheypoor genomförde en intern kapitalrunda där Pomegranate 
investerade 750 tusen euro. Därutöver bildades ett Sheypoor ESOP- 
bolag genom vilket Pomegranate också har 1% av ytterligare indirekt 
exponering mot Sheypoor.
 Pomegranate betalade återstående delen om 250 tusen euro från 
ursprungsinvesteringen i Bahamta.

Teckningsoptioner
Inga nya teckningsoptioner utfärdades under perioden 1 maj 2019 
till och med 30 april 2020. Samtliga teckningsoptioner hade tidigare 
tilldelats bolagets VD, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner, 
men förföll ”out of the money” den 31 december 2019.

Balanserat resultat  3 139 297    

Årets resultat  100 656 354    

Överkursfond  9 033 142    

(exklusive bundet EK)  112 828 793    

Resultat
Resultat efter skatt uppgick till 9,0 miljoner euro, inklusive resultat 
på 11,1 miljoner euro från värdering av finansiella tillgångar till 
verkligt värde.

Likviditet 
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 13,3 miljoner 
euro.

Eget kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till 118,2 miljoner 
euro, motsvarande 21,9 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):

Styrelsen föreslår att beloppet 112 828 793 EUR för perioden 1 maj 
2019 – 30 april 2020 balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning
Koncernen

Belopp i TEUR
1 maj 2019 –

30 april 2020
1 maj 2018 –

30 april 2019

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 11 063 -19 985
Rörelsens intäkter 11 063 -19 985

Rörelsens kostnader -1 963 -2 879
Rörelseresultat 9 099 -22 864

Finansiella intäkter och kostnader

Valutakursvinster / -förluster, netto -0,3 1
Ränteintäkter 0,1 –

Räntekostnader -66 -16

Finansnetto -66 -15

Resultat före skatt 9 033 -22 879

Inkomstskatt – –
Nettoresultat för perioden 9 033 -22 879

Resultat per aktie (EUR) 1,7 -4,2
Nettoresultat för perioden 1,6 -4,2

Nettoresultat för perioden

Belopp i TEUR
1 maj 2019 –

30 april 2020
1 maj 2018 –

30 april 2019

Nettoresultat för perioden 9 033 -22 879

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som senare kan klassificeras till vinst eller förlust:
Valutakursdifferenser
Avyttringar – –
Summa övrigt totalresultat för perioden – –
Summa totalresultat för perioden 9 033 -22 879

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

Belopp i TEUR 30 april 2020 30 april 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 19 25
Summa anläggningstillgångar 19 25

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som innehas för handel 105 117 93 052
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 117 93 052

Summa anläggningstillgångar 105 136 93 077

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel 13 302 16 794

Derivat Finansiellt instrument – 91
Skattefordringar 56 75
Övriga kortsiktiga fordringar 47 55
Summa omsättningstillgångar 13 406 17 015

SUMMA TILLGÅNGAR 118 541 110 092

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 118 233 108 774

KORTFRISTIGA SKULDER

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder – 43
Andra kortfristiga skulder 1 601
Upplupna kostnader 280 636
Skatteskulder 27 37
Summa kortfristiga skulder 308 1 317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 541 110 092
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Förändringar i eget kapital
Koncernen

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 – 224 – – 224
Utgående balans, 30 april 2019 5 405 100 230 795 2 344 108 774

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Övriga 

reserver
Balanserat

resultat Totalt 

Ingående balans, 1 maj 2019 5 405 100 230 795 2 344 108 774

Nettoresultat för perioden
1 maj 2019 – 30 april 2020 – – – 9 033 9 033
Övrig totalresultat för perioden
Valutakursdifferenser – – – – –
Summa totalresultat för perioden
1 maj 2019 – 30 april 2020 – – – 9 033 9 033
Transaktioner med ägare
Intäkter från nyemission – – – – –
Transaktionskostnader nyemission – – – – –
Personaloptionsprogram – – – – –
Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram – 426 – – 426
Utgående balans, 30 april 2020 5 405 100 656 795 11 377 118 233
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Kassaflödesanalys
Koncernen

Belopp i TEUR
2019-05-01 –  
2020-04-30

2018-05-01 – 
2019-04-30

Löpande verksamheten

Rörelseresultat  9 033    -22 879

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar  6    6
Ränteintäkter och -kostnader, netto  66    16
Orealiserade valutakursvinster  5    -1

Teckningsoptioner  426    224

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde -11 063    19 985

Förändring av rörelsefordringar  29    23

Förändring av rörelseskulder -411    -57

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 909    -2 684

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella tillgångar -1 512    -3 928
Erlagd ränta -66    -16
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 578    -3 944

Finansieringsverksamheten

Nyemission, inklusive avgifter – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde -3 487 -6 628

Likvida medel vid årets början 16 794 23 421
Kursdifferens i likvida medel 5 1
Likvida medel vid årets slut 13 302 16 794
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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.

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 2019 – 30 april 2020 1 maj 2018 – 30 april 2019

Soliditet, % 1 99,7% 98,8%
Substansvärde, EUR 118 233 394 108 774 349
Substansvärde/aktie, EUR 2 21,9 20,1
Resultat per aktie, EUR 3 1,7 -4,2
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 4 1,6 -4,2
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 5 404 601 5 404 601
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning 5 440 631 5 569 156
Antal aktier vid årets slut 5 404 601 5 404 601
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Resultaträkning
Moderbolag

Belopp i TEUR
1 maj 2019 –

30 april 2020
1 maj 2018 –

30 april 2019

Resultat från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 11 063 -19 985
Rörelsens kostnader -1 963 -2 879
Rörelseresultat 9 099 -22 864

Resultat från finansiella poster

Valutakursvinster/-förluster, netto -0,3 1
Ränteintäkter  0,15    –

Räntekostnader -66 -16

Resultat efter finansiella poster -66 -15

Resultat före skatt 9 033 -22 879

Skatt på årets resultat – –
Årets resultat 9 033 -22 879

Redovisning av totalresultat

Belopp i TEUR
1 maj 2019 –

30 april 2020
1 maj 2018 –

30 april 2019

Nettoresultat för perioden

Övrig totalresultat för perioden: 9 033 -22 879

Poster som kan klassificeras senare till vinst eller förlust:
Valutakursdifferenser – –
Summa övrigt totalresultat för perioden – –
Summa totalresultat för perioden 9 033 -22 879
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Balansräkning
Moderbolag

Belopp i TEUR 30 april 2020 30 april 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Kontorsutrustning och möbler och tillbehör 19 25
Summa anläggningstillgångar 19 25

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 6 6
Finansiella tillgångar som innehas för handel 105 117 93 052
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 123 93 058

Summa anläggningstillgångar 105 141 93 082

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel 13 297 16 789

Derivat Finansiellt instrument – 91
Skattefordringar 56 75
Övriga kortfristiga fordringar 47 55
Summa omsättningstillgångar 13 400 17 009

SUMMA TILLGÅNGAR 118 542 110 092

EGET KAPITAL OCH SKULDER
(inklusive nettoresultat för perioden) 118 233 108 774

KORTFRISTIGA SKULDER

Icke räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder – 43
Andra kortfristiga skulder 1 601
Upplupna kostnader 280 636
Skatteskulder 27 37
Summa kortfristiga skulder 308 1 317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 541 110 092
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Förändringar i eget kapital
Moderbolaget

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 – – – – –
Anställdas aktieoptionsprogram – 224 – – 224
Utgående balans, 30 april 2019 5 405 100 230 3 139 103 146 108 774

1 maj 2019 – 30 april 2020

Bundet eget kapital    Fritt eget kapital

Belopp i TEUR Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade  

vinstmedel
Totalt fritt

eget kapital Totalt

Ingående balans 5 405 100 230 3 139 103 370 108 774

Nettoresultat för perioden – – 9 033 9 033 9 033
Summa totalresultat för perioden – – 9 033 9 033 9 033
Intäkter från nyemission – – – – –
Transaktionskostnader nyemission – – – – –
Anställdas aktieoptionsprogram
Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram – 426 – 426 426
Utgående balans, 30 april 2020 5 405 100 656 12 172 112 829 118 233
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Not1 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 
andelar 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 2019 – 30 april 
2020 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 24  
augusti 2020.
 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. 
 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 in-
strument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar 
denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värde-
ringskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resul-
taträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets 
affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget ka-
pitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen 
men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället 
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. Stan-
darden 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 
styrelsen. 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 
utställandetidpunkten med Black & Scholes värderingsmodell. Den 
totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden. Erhållen emis-
sionslikvid, netto efter direkt hänförliga transaktionskostnader, ökar 
aktiekapitalet motsvarande nominellt värde och överstigande 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 

Not 2 – forts.



43

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2019 – 30 APRIL 2020

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), 
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  
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen god-
känns 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 beloppen 
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 Finansiella 
rapporterna, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 Re-
dovisning för juridiska personer. Övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på resul-
tat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde annat än att 
den tidigare redovisade övriga finansiella tillgången och avsättningen 
på 384 tusen euro relaterad till Carvanro omklassificerades som deri-
vat med ett tillskrivet värde på 0.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings- 
form. 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 kostnader och 
eget kapital. 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvs- 
relaterade 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 infor- 
mation om beräkning av verkligt värde hänvisas till not 6.

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.

Covid-19
Under de första månaderna 2020 har Covid-19 och dess påverkan 
resulterat i extraordinär volatilitet på finansmarknader globalt med 
ökade riskpremier och valutakursvolatilitet. Pomegranate fortsätter 
att arbeta nära med sina portföljbolag för att utvärdera de ekonomiska 
och operativa effekterna av Covid-19 både i ett kort- och längre per- 
spektiv. Med tanke på den nuvarande osäkerheten och bristen på 
förutsägbarhet på makronivå övervakar Pomegranate också nog-
grant dess finansiella ställning samt potentiella kapitalbehov hos sina 
portföljbolag. Som anges på andra ställen i rapporten skiljer sig den 
direkta effekten av Covid-19 hittills från företag till företag. Under de 
första månaderna 2020 har mobilitets- och rese-relaterade företag 
till exempel sett en direkt negativ effekt med tanke på den betydan-
de inverkan på inhemska och internationella resor (både mark och 
luft), medan digitala plattformar som Digikala, Café Bazaar, Sheypoor 
och Divar ser för närvarande en ökad efterfrågan på sina tjänster och 
produkter. Pomegranate har dessutom vidtagit försiktighetsåtgärder 
som uppmuntrat arbete hemifrån, stoppat alla icke-väsentliga resor 
och vidtagit åtgärder för att säkerställa att bolagets årsstämma 
kommer att genomföras i enlighet med riktlinjerna från den svenska 
hälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter.

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.
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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.

• 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.

Not 4 – forts. 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.
 Brister i lagstiftningen för bolagsstyrning, juridisk verkställighet 
och bolagsstiftning kan leda till fientliga uppköp, där minoritetsaktie-
ägares 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.
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Kredit kvalitetssteg Moody’s

1 A1 – Aa3
2 A1 – A3
3 Baa1 – Baa3
4 Ba1 – Ba3
5 B1 – B3
6 Mindre kreditvärdig än B3

Inlåning till finansiella institutioner  
(TEUR) 30 april 2020

Kreditvärdighet 1 11 724
Ingen bestämning 1 578
Totalt 13 302

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 kapitalkost- 
naden.

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 – Beräkning av verkligt värde
Pomegranates ledning måste göra beräkningar och bedömningar vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Osäkerhet i beräkningar och 
bedömningar kan påverka redovisat värde för tillgångar och skulder 
samt koncernens resultat. Siffrorna nedan baseras på samma redo-
visnings- och värderingsprinciper som används i företagets senaste 
årsredovisning. 

Verkligt värde för onoterade finansiella tillgångar
Beräkningar och antaganden vid bestämmandet av verkligt värde av 
onoterade finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkning-
en utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, som förväntningar på framtida händelser som bedöms vara 
rimliga under rådande förutsättningar.

Beräkningar av verkligt värde
I tabellen nedan visas värdepapper som redovisas till verkligt värde, 
kategoriserade utifrån värderingsmetod. De olika nivåerna definieras 
på följande sätt:

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 som ingår 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 observerbara data). 

I följande tabell presenteras koncernens förändringar i finansiella 
tillgångar på nivå 3.

TEUR Nivå 3

Ingående värde 1 maj 2019 90 370
Förflyttningar till nivå 3 912
Förändring verkligt värde 8 018
Utgående värde, 30 april 2020 99 300

2020-04-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Summa tillgångar – 5 818 99 300 105 117

2019-03-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

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

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 30 april 2020:

Företagets tillgångar värderade till verkligt värde per 30 april 2019:

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.

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 2020 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.
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Under perioden 1 maj 2019 till 30 april 2020 skedde inga förflyttningar 
till eller från nivå 3. 
 Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte handlas på en 
aktiv marknad fastställs genom priset vid nyligen genomförda 
marknadstransaktioner eller med hjälp av olika värderingstekniker 
beroende på företagets egenskaper samt investeringens natur och 
de risker den är förknippad med. Dessa värderingstekniker inkluderar 
värdering av diskonterade kassaflöden (DCF), värdering baserad på 
en försäljningsmultipel (även kallad LBO-värdering), tillgångsbaserad 
värdering och värdering enligt framtidsinriktade multiplar baserade 

Not 6 – forts.
på jämförbara noterade företag. Transaktionsbaserade värderingar 
används normalt över en period på 12 månader, förutsatt att inga 
betydande skäl för en omvärdering har uppstått. Efter 12 månader 
från transaktionstidpunkten används normalt en av modellerna som 
beskrivs ovan för att värdera onoterade innehav.
 Giltigheten för värderingar baserade på tidigare transaktioner kan 
minska över tid, eftersom priset vid transaktionstillfället återspeglar 
de rådande förhållandena på transaktionsdatumet. Vid varje rappor-
teringstidpunkt görs en bedömning av om förändringar eller händel-
ser efter den aktuella transaktionen borde föranleda eventuella för-

International Holding Co. (IIIC)
Pomegranates innehav i International Holding Co. (IIIC) värderas 
baserat på NAV i den lokala valutan/IRR, som i sin tur fastställs efter 
värdering av alla portföljbolag i slutet av det iranska året 1398 (20 
mars 2020). Värderingarna baseras på en kombination av värderings-
modeller och portföljbolagens senaste transaktioner. För de tre störs-
ta innehaven, Digikala, Café Bazaar och Alibaba Group, har oberoen-
de värderingar från externa, oberoende experter på värderingar även 
inhämtats och använts som underlag för de slutliga värderingarna 
per den 30 april 2020. NAV per den 30 april 2020 är 38,611 miljarder 
IRR, vilket motsvarar ett värde av 251 miljoner euro för företaget och 
71,9 miljoner euro för Pomegranates innehav när spotkursen för EUR/
IRR (NIMA) på 153,645 används per den 30 april 2020. Företagets 
innehav i International Holding Co. (IIIC) klassificeras som nivå 3.

Digikala
Digikala är den största portföljtillgången i IIIC och värderas med hjälp 
av en kombination av olika metoder (jämförelsemultiplar och DCF). 
Den jämförelsegrupp som används för att värdera Digikala inklu-
derar både noterade e-handelsföretag och nätbaserade modeföre-
tag, bland annat Amazon, Jumia, MercadoLibre, Zalando, JD.com, 
Koogan, Yoox och Asos. Jämförelsegruppen av onoterade företag 

inkluderar multiplar baserat på transaktioner i Flipkart, Lazado och 
Souq. Valet av jämförelsebolag tar även hänsyn till Digistyle, som 
säljer mode på nätet, och expansionen av Digikalas marknadsplats-
verksamhet. 

Café Bazaar
Värderingen av Café Bazaar i den lokala valutan IRR i IIIC NAV 
baseras på modellvärdering, inklusive DCF och börsvärde för jäm-
förelsegrupp/försäljningsmultiplar tillämpade på de senaste tolv 
månaderna (mars 2019 – mars 2020) och de kommande tolv må-
naderna (mars 2020 – mars 2021). Den jämförelsegrupp av företag 
som används för värderingen av appbutiken utgörs av bland annat 
TenCent, Netflix, Spotify, Tencent Music, Alibaba, Roku och Zynga. 
Den jämförelsegrupp som används för värderingen av Divar är andra 
onoterade företag på tillväxtmarknader, som Avito, Carousell, Naukri 
och iProperty samt noterade företag som Schibsted, Naspers och 
Ebay.

Alibaba Group
Värderingen av Alibaba Group i den lokala valutan IRR i NAV för  
International Holding Co. (IIIC) baseras på en modell som främst 
tittar på börsvärde/försäljningsmultiplar för noterade jämförelse- 

företag, tillämpat på både de senaste tolv månadernas (det iranska 
året 1398) och de kommande tolv månadernas (det iranska året 1399) 
försäljning. För den årliga värderingen av IIIC har en oberoende invest- 
mentbank utfört värderingen av Alibaba Group per den 30 april 
2020. Gruppen med jämförelseföretag som används för att värdera 
Tousha inkluderar både noterade och onoterade företag, som Ctrip, 
OneTwoTrip, TongChen, WebJet, HostelWorld, Bookings.com och 
Expedia.

Sheypoor
Per den 30 april 2020 baseras värderingen av Pomegranates innehav 
i Sheypoor på en modellvärdering som använder intäkter från de 
senaste tolv månaderna (det iranska året 1398) och en intäktsprog-
nos för de kommande tolv månaderna (det iranska året 1399) samt 
relevanta jämförelsemultiplar från andra företag inom radannonser 
på tillväxtmarknader, liksom jämförelsevärderingar av unika an-
vändare per månad, nya annonser och sessioner per månad under 
den senaste 12-månadersperioden jämfört med utvalda onoterade 
jämförelseföretag. Modellen fastställer den uppdaterade IRR-basera-
de värderingen till 8,057 miljarder IRR. Därefter räknar Pomegranate 
om värderingen till euro baserat på en spotkurs (NIMA) om 153,645 
per den 30 april 2020. Det ger att värde i euro för Sheypoor per den 

ändringar av tillgångens verkliga värde och, om så är fallet, justeras 
värderingen i enlighet med detta. Transaktionsbaserade värderingar 
av onoterade innehav utvärderas kontinuerligt mot företagsspecifika 
data och externa faktorer som kan påverka innehavets verkliga värde.
 Bolaget har åtta investeringar per den 30 april 2020, varav två 
klassificeras som nivå 2 och sex investeringar som nivå 3. Företaget 
värderar den totala investeringsportföljen till 106 835 000 euro per 
den 30 april 2020.

Förändring av finansiella tillgångar till   
verkligt värde via resultaträkningen, EUR

Ingående balans 
2019-05-01

Investeringar/ 
(avyttringar), netto EUR

Förändring i
verkligt värde

Bokfört värde 
2020-04-30

Andel av  
portföljen, %

International Holding Co. (IIIC) * 71 780 326 – 142 155 71 922 480 68,4%
Sheypoor 16 945 871 750 000 6 732 785 24 428 656 23,2%
Sheypoor option 90 779 – -90 779 –      0,0%
Griffon Capital 326 046 12 071 1 727 883 2 066 000 2,0%
Griffon Iran Flagship Fund 1 959 949 – 3 160 706 5 120 655 4,9%
Griffon Managed Account 812 644 – -115 586 697 058 0,7%
Navaar 1 000 504 149 441 -311 679 838 266 0,8%
Bahamta 226 859 – -182 574 44 286 0,0%
Summa långfristiga finansiella tillgångar
som innehas för handel 93 142 979 911 512 11 062 910 105 117 401 100%

* Ingående balans avser Pomegranates andel och värdering av Sarava Group per 30 april 2019 före frikoppling.
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30 april 2020 på 52,4 miljoner euro, med ett kombinerat värde för 
Pomegranates direkta innehav och ESOP på 24,4 miljoner euro. 

Griffon Group
Griffon Group består av Griffon Capital och det nystartade lokala 
investmentbolaget Paya Sepidar, som fokuserar på möjligheter för 
lokala fusioner och förvärv samt tillgångar. Per den 30 april 2020 
äger Pomegranate 14,8 procent av de utestående aktierna i Griffon 
Capital. Värderingen av Griffon Capital baseras på en jämförelse-
modell för P/E-tal, som tillämpas på faktiskt resultat för 2019, vilket 
motsvarar 12,3 miljoner euro för hela företaget och 1,8 miljoner euro 
för Pomegranates innehav, omräknat med spotkursen (NIMA) för 
EUR/IRR på 153,645 per den 30 april 2020. Detta anses vara den 
bästa beräkningen av verkligt värde för bolaget. Värderingen av nya 
investmentbolag baseras på dess NAV per den 30 april 2020, vilket 
motsvarar ett värde av 1,7 miljoner euro för hela företaget och 0,2 
miljoner euro för Pomegranates innehav, omräknat med spotkursen 
(NIMA) för EUR/IRR på 153,645 per den 30 april 2020. Det kombi-
nerade värdet för Pomegranates innehav i Griffon Group uppgår till 
2,1 miljoner euro per den 30 april 2020. Innehavet i Griffon Group 
klassificeras som nivå 3.

Griffon Iran Flagship Fund
Per den 30 april 2020 värderas fondens investering till fondens EUR 
NAV per den 30 april 2020. Innehavet i Griffon Iran Flagship Fund 
klassificeras som nivå 2.

Griffon Portfolio Managed Account
Per den 30 april 2020 värderas investeringen enligt kontots redovisa-
de IRR NAV per den 30 april 2020, omräknat till euro med spotkur-
sen för EUR/IRR (NIMA) på 153,645 per den 30 april 2020. Innehavet 
i Griffon Portfolio Managed Account klassificeras som nivå 2.

Not 6 – forts.
Navaar
Per den 30 april 2020 baseras värderingen av Pomegranates innehav 
i Navaar på det senaste transaktionsvärdet. Värderingen post-money 
på 414 miljarder IRR anses vara den bästa beräkningen av verkligt 
värde per den 30 april 2020. Därefter räknas beloppet om till euro 
baserat på spotkursen (NIMA) på 153,645 per den 30 april 2020. Det 
ger att värde i euro för Navaar per den 30 april 2020 på 2,7 miljoner 
euro, med ett värde för Pomegranates innehav på 0,8 miljoner euro. 
Innehavet i Navaar klassificeras som nivå 3.

Bahamta
Under fjärde kvartalet 2017 ingick Pomegranate ett avtal om en 
investering på 500 000 euro i det iranska startup-företaget inom 
fin-tech, Bahamta, som är verksamt inom området för mobilbasera-
de pengaöverföringar. Investeringen är uppdelad i två delar mot ett 
slutligt aktieinnehav om 14,3 procent vid fullbordandet av båda de-
larna. Den första delen slutfördes i januari 2018 och den sista delen i 
augusti 2019. Per den 30 april 2020 värderas Pomegranates innehav i 
Bahamta baserat på en modellvärdering som använder intäkterna för 
de senaste tolv månaderna (det iranska året 1398) och intäktsprog-
nosen för de kommande tolv månaderna (det iranska året 1399) samt 
relevanta börsvärde/försäljningsmultiplar från noterade fintech-före-
tag. Slutligen räknas beloppet om till euro med hjälp av spotkursen 
för EUR/IRR (NIMA) på 153,645 per den 30 april 2020. Innehavet i 
Bahamta klassificeras som nivå 3.
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Lånefordringar
Bolaget har inga utestående lånefordringar per den 30 april 2020.

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

Värderingsbas:  
Valutakursjusterat NAV per slutet av 1398 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

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

30 april 2020 10% 20%
International  
Holding Co. (IIIC) 38 611 251,3 314,1 279,2 251,3  228,5 209,4 
Pomegranates ägarandel 11 051 71,9 89,9 79,9 71,9 65,4 59,9 

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2020 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

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

30 april 2020 10% 20%
Sheypoor 8 057 52,4 65,5 58,3 52,4 47,7 43,7
Pomegranates ägarandel 3 753 24,4 30,5 27,1 24,4 22,2 20,4

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2020 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

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

30 april 2020 10% 20%
Griffon Capital 2 151 14,0 17,5 15,6 14,0 12,7 11,7 
Pomegranates ägarandel 317 2,1 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 

Värderingsbas:  
 Substansvärde senaste transaktionsvärdering Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

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

30 april 2020 10% 20%
Navaar 414 2,7 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 
Pomegranates ägarandel 129 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2020 Känslighetsanalys – EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

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

30 april 2020 10% 20%
Bahamta 47,6 0,3 0,39 0,34 0,31 0,28 0,26 
Pomegranates ägarandel 6,8 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 

Not 6 – forts.
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Not 7 – Administrativa kostnader fördelade på kostnadsslag

Not 8 – Kostnader för ersättning till anställda

        Koncernen Moderbolaget

Ersättning till anställda
1 maj 2019 –
30 apr 2020

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 maj 2019 –
30 apr 2020

1 maj 2018 –
30 apr 2019

Löner och ersättningar 634 704 634 704
Sociala avgifter 159 141 159 141
Pensions kostnader 106 114 106 114
Övriga personal-
kostnader 515 205 515 205
Summa kostnader för 
ersättning till anställda 1 414 1 163 1 414 1 163

        Koncernen Moderbolaget

1 maj 2019 –
30 apr 2020

1 maj 2018 –
30 apr 2019

1 maj 2019 –
30 apr 2020

1 maj 2018 –
30 apr 2019

Löner och ersättningar 
till styrelse och ledning 658 743 658 743
Löner och ersättningar  
till övriga anställda 0 0 0 0
Summa löner 658 743 658 743

Administrativa 
kostnader fördelade 
på kostnadsslag 

            Koncernen Moderbolaget

1 maj 2019 –
30 april 2020

1 maj 2018 – 
30 april 2019

1 maj 2019 –
30 april 2020

1 maj 2018 - 
30 april 2019

Kostnader för ersätt-
ningar till anställda  
(se not 8)  1 414     1 163     1 414     1 163    
Juridiska kostnader  44     914     44     914    
Kontorsutgifter  166     279     166     279    
Övriga kostnader  339     521     339     521    
Totala administrativa 
kostnader  1 964     2 878     1 964     2 878    
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Not 8 – forts.

Koncernen 
1 maj 2019 – 30 apr 2020

Grundlön/ 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation* Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 8 – – 53 61

Nadja Borisova
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Anders F. Börjesson
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Florian Hellmich
VD 362 44 36 140 582

Nyckelpersoner i  
ledande ställning 273 71 70 144 557

Totalt 658 115 106 389 1 269

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

Florian Hellmich
VD 358 – 36 64 458

Nyckelpersoner i  
ledande ställning 346 – 78 85 509

Totalt 743 – 114 197 1 054

* Relaterat till LTIP 2018 och LTIP 2019.
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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 kunde komma att höjas med högst 112 500 euro.
107 500 teckningsoptioner tilldelades Bolagets VD samt styrelseleda-
möter 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, alternativt kunde köpas.

• 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.
 Under räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020 utnyttjades 
inga teckningsoptioner och den 31 december 2019 gick alla 107 500 
utestående teckningsoptioner ut ”out of the money” och annullerades 
följaktligen.

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 mät- 
perioden. 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. Under rapporteringsperioden 1 maj 2019 – 30 april 2020, 
redovisade baskostnader för programmet uppgick till 304 tusen EUR, 
exklusive sociala avgifter.

Moderbolaget 
1 jan 2019 – 30 apr 2020

Grundlön/ 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnader

Aktiebaserad 
kompensation* Totalt

Per Brilioth
Styrelseordförande 8 – – 53 61

Nadja Borisova
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Anders F. Börjesson
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Mohsen Enayatollah
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Vladimir Glushkov
Styrelseledamot 4 – – 13 17

Florian Hellmich
VD 362 44 36 140 582

Nyckelpersoner i  
ledande ställning 273 71 70 144 557

Totalt 658 115 106 389 1 269

Moderbolaget 
1 jan 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

Florian Hellmich
VD 358 – 36 64 458

Nyckelpersoner i  
ledande ställning 346 – 78 85 509

Totalt 743 – 114 197 1 054

* Relaterat till LTIP 2018 och LTIP 2019.
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LTIP 2019
Vid årsstämman den 9 september 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitaments- 
program för ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment AB. Programmet 
löper från 1 januari 2019 till 30 april 2022, och omfattar maximalt 87 574 aktier, vilket motsvarar 
en utspädningseffekt om cirka 1,6 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 mätperioden. 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 
möjliggöra intjäning av Rättigheter. Om entry-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio Rättigheter 
berättiga varje deltagare att erhålla två Prestationsaktier. 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 Prestations-
aktier.

Moderbolaget är enligt inkomstskattelagen ett investmentföretag för vilka särskilda skatteregler  
gäller. De krav som ska uppfyllas för att ett bolag skattemässigt ska definieras som investment- 
företag 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 betecknas 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 mottagna 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 aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablon- 
intäkt utgår inte för näringsbetingade aktier, vilka utgörs av onoterade aktier samt marknadsnote-
rade 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 2019 – 30 april 2020, skulle vara föremål för 
svensk inkomstskatt om 21,4%. Ingen ekonomisk verksamhet ägde dock rum i dotterbolaget Pome-
granate Holding AB.

Skatt på årets resultat
1 maj 2019 –  

30 april 2020
1 maj 2018 – 

 30 april 2019

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad 0 0
Uppskjutna skatter 0 0

Uppskjutna skatter 0 0
Redovisad skatt 0 0

Not 8 – forts. Not 9 – Skatt

1 maj 2018 – 30 april 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 maj 2019 – 30 april 2020

Förändring i antalet tilldelade optioner
Genomsnittligt

inlösenpris
Antal

optioner

Vid periodens början 24,00 107 500

Tilldelade  -       -      
Förverkade  -       -      
Utnyttjade  -       -      
Förfallna 24,00 -107 500
Vid periodens slut n/a 0
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Not 12 – Aktiekapital och ytterligare tillskjutet 
kapital

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    

Intäkt från
emission

Antal ut- 
färdade aktier

Aktie-
kapital

Ytterligare till- 
skjutet kapital

1 maj 2019  5 404 601     5 404 601     100 230 451    
LTIP 2018  330 495    
LTIP 2019  95 408    
30 april 2020  5 404 601     5 404 601     100 656 353    

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. Under räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020 utnyttjades 
inga teckningsoptioner och den 31 december 2019 gick alla 107 500 utestående teckningsoptioner ut 
”out of the money” och annullerades följaktligen. För mer information om optionerna, se not 8.

LTIP 2018 
Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitaments-
program 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 investerad aktie har deltagaren möjlighet att 
vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att bestämt prestationsmål 
kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls. För mer information om LTIP 2018, se not 8.

LTIP 2019 
Vid årsstämman den 9 september 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitaments-
program för ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment AB. Programmet 
löper från 1 januari 2019 till 30 april 2022, och omfattar maximalt 87 574 aktier. 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. För mer information om LTIP 2019, se not 8.

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital är EUR 5 404 601 dividerat med 5 404 601 aktier på 1,0 EUR i kvotvärde, 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 kompen-
sation.

Perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019

Perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020

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

Koncernen  
30 april 2020

Koncernen  
30 april 2019

Likvida medel  13 302     16 794    
varav övriga kortfristiga placeringar med  
förfallodag inom tre månader  -      

Totalt  13 302     16 794    

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 utspädningseffekten av samtliga aktier som skulle utfärdeta vid utnyttjan-
de av samtliga utestående teckningsoptioner baserat på vägt genomsnitt av utestående teck-
ningsoptioner under räkenskapsåret.

1 maj 2019 –  
30 april 2020

1 maj 2018 –  
30 april 2019

Årets nettoresultat  9 033    -22 879    
Genomsnittligt antal utestående aktier  5 404 601     5 404 601    
Resultat per aktie före utspädning  1,7    -4,2    

Justering för utspädning till följd av utfärdade  
personaloptioner  n/a  n/a 

Genomsnittligt antal utestående stamaktier med 
hänsyn tagen till utspädning 5 440 631  5 404 601    
Resultat per aktie efter utspädning  1,6    -4,2    



54

POMEGRANATE INVESTMENT AB (PUBL) – ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 MAJ 2019 – 30 APRIL 2020

Stockholm, 24 augusti 2020

 Per Brilioth Anders F. Börjesson Mohsen Enayatollah
 Ordförande

Nadja Borisova Vladimir Glushkov Florian Hellmich
                                                    VD
   
   
   

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 augusti 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Not 14 – Aktier i dotterbolag

Not 15 – Transaktioner med närstående

Not 16 – Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser inträffade efter balansdagen.

Not 17 – Fastställande av årsredovisning
Årsredovisningen har avgivits av styrelsen den 24 augusti 2020. Balans- och resultaträkning 
fastställs av Bolagets aktieägare på årsstämma den 14 september 2020.

Dotterbolag Land
Antal 
aktier

Andel av kapital  
och röster (%)

Redovisat värde,  
30 april 2020

Pomegranate Holding AB Sverige 100 100%  5 500    
Totalt  5 500    

Dotterbolag Land
Antal 
aktier

Andel av kapital  
och röster (%)

Redovisat värde,  
30 april 2019

Pomegranate Holding AB Sverige 100 100%  5 500    
Totalt  5 500    

Under rapporteringsperioden 1 maj 2019 – 30 april 2020 uppgick kostnaderna för det långsiktiga incitaments-
programmet LTIP 2019 för ledningen till 54 tusen euro exklusive sociala skatter och för styrelsen 32 tusen euro. 
Kostnaderna för det långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2018 för ledningen uppgick till 230 tusen euro exklusive 
sociala skatter och för styrelsen 74 tusen euro. Se ytterligare detaljer om LTIP 2018 och LTIP 2019 i not 8. Under 
perioden har Pomegranate genomfört följande transaktioner med närstående:

          Administrativa kostnader            Fordringar

TEUR
1 maj 2019 –  

30 april 2020
1 maj 2018 –  

30 april 2019
1 maj 2019 –  

30 april 2020
1 maj 2018 –  

30 april 2019
Nyckelpersoner och styrelse 1 1 177 940 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 2020.
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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 2019 till 30 april 2020.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig- 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 
april 2020 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 2020 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 2019 till 30 april 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för- 
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter  
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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.
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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,  
årsredovisningslagen 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 garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag  
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt  
med aktiebolagslagen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är  
en del av revisionsberättelsen.

Stockholm augusti 24, 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Årsstämma 2020
Årsstämman för aktieägarna i Pomegranate Investment AB (publ) 
hålls 14 september 2020 klockan 15:00 på Advokatfirman Vinges 
kontor, Stureplan 8, Stockholm.

Deltagande
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 september 
2020, och dels senast den 4 september 2020 anmäla sig hos bolaget 
för deltagande vid stämman. Anmälan ska göras skriftligen via e- 
post till legal@pomegranateinvestment.com, skriftligen till bolagets 
adress Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 
1 tr., 111 44 Stockholm, eller per telefon till +46 8 545 015 50.  
 Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och i förekomman-
de fall uppgift om eventuella ställföreträdare eller biträden.

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 genomförd hos Euroclear senast den 4 sep-
tember 2020. Det innebär att aktieägaren måste begära omregistre-
ring före detta datum.

Förhandsröstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på 
förhand. Pomegranate Investment AB (publ) uppmanar aktieägare 
att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare 
som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att 
minska spridningen av coronaviruset (Covid-19).
 För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. 
Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.pomegra-
nateinvestment.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom 
förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda 

Information och kontakt

formuläret måste vara Pomegranate Investment AB (publ) tillhanda 
senast 8 september 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till 
”Advokatfirman Vinge KB, Att. Boris Kotur, Box 1703, 111 87 
Stockholm”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då 
skickas till legal@pomegranateinvestment.com. Om aktieägare är en 
juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshand-
ling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhands-
röstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstnings-
formuläret.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av 
coronaviruset (Covid-19) har Pomegranate Investment AB (publ) 
vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför stämman. Åtgärderna 
vidtas för att minska risken för smittspridning.

• Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten 
att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom 
ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, 
feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och led-
värk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, 
har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas 
särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och 
fullmaktsformulär finns att hämta på Pomegranate Investment 
AB (publ)s hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

• Externa gäster bjuds inte in.

• Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter Stämman.

• Endast ett kortare anförande av den verkställande direktören 
kommer att genomföras på stämman.

• Stämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan 
att inskränka aktieägarnas rättigheter.

• Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och 
rekommendationer.

Finansiell information
Årsstämma 2020  14 september, 2020
Sexmånadersrapport, 1 maj – 31 okt, 2020 18 december, 2020
Tolvmånadersrapport, 1 maj, 2020 – 30 apr, 2021 18 juni, 2021

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

Adress
Pomegranate Investment AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr.
SE-111 44 Stockholm
Sweden

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

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

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


