
Pomegranate Investment AB 
 (publ)
Årsredovisning
för perioden 1 maj 2020— 
30 april 2021



2 
Pomegranate
Investment AB 
 (publ)

Årsredovisning
Period 1 maj 2020—
30 april 2021

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 framåtblickande 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. Därmed kan det hända att 
sifferuppgifter i form av summeringar i vissa figurer eller tabeller inte är exakt aritmetiska summor av de 
sifferuppgifter som föregick dem.
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Pomegranate Investment  
i korthet

Det här gör vi
 Pomegranate Investments affärsidé
Pomegranate bidrar tillsammans med sina lokala partners till att utveckla snabbväxande företag i Mellanöstern 
(inklusive Iran) inom konsumentteknik, e-handel och emellanåt även i traditionell detaljhandel. Pomegranates 
grundare och ledande befattningshavare är alla personligen investerare i företaget och bidrar med att överföra sina 
erfarenheter och sin kunskap till de lokala företagen. Pomegranates mål är att uppnå ömsesidig tillväxt för alla sina 
intressenter och bolaget har ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar. Läs mer om våra framgångsfaktorer på 
sidan 7.

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, innehar 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 och online radannonser. 
• 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 tillväxtmöjligheterna i den region där det är verksamt.

Affärsidé

Strategier

En stark
investeringsportfölj

Vision
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Digikala

IIIC 

Sheypoor

Café Bazaar

Alibaba 

GIF Fund 

Griffon

Pomegranate

Macro & omvärld

Som överallt annars kämpar Iran  
fortfarande med COVID, med olika  
inverkan på olika företag i vår portfölj

Biden vinner presidentvalet I USA

Förhandlingar kring en återgång/ett 
återupplivande av JCPOA startar

Iranska valutan börjar stabiliseras och 
stärkas

I slutändan blev den iranska reala BNP 
-tillväxten positiv förra året +1,5% efter 
kraftiga nedgångar 2018 och 2019 om  
-6,0% och -6,8%.

Ny president vald i Iran Juni 2021

Pomegranate

Substansvärdet ökade 54% på 
årsbasis

Portföljbolag/investeringar

Digikala uppnådde 152% tillväxt i NMV,  
med bibehållen positiv EBITDA
—
Många av Digikala nya satsningar har tagit 
fart, DK Fresh, Digipay . . .

IIIC utträder helt ur Sarava

Sheypoor EBITDA positivt på helårsbasis  
för första gången 

Café Bazaar har betalat ytterligare 
aktieutdelning

Alibaba travel har lyckats stabilisera 
verksamheten och omstrukturerat 
organisationen och tar nu 
marknadsandelar

Trots en korrektion andra halvan av 2020 
har den iranska börsen stigit på årsbasis 
och värdet på GIF Fund följdaktligen också

Griffon redovisade en rekordvinst för 2020
—
Griffon annonserade sin första 
aktieutdelning någonsin

Pomegranate har ingått avtal för en 
investering i online/offline rabatt och cash 
back tjänsten Takhfifan
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och dess portföljföretag  

Fördelen med att vara först på plan
Pomegranate bildades 2014 av specialister på tillväxtmarknader med mycket gedigna meriter från sådana 
marknader. Sedan 2014 har Pomegranates portfölj vuxit väsentligt. Pomegranate anser att bolaget, genom att ha 
gått in i Iran tidigare än de flesta, har fått ett viktigt försprång i landet och befinner sig i ett bra läge för att fortsätta 
expandera i Irans snabbt framväxande konsumentteknik- och e-handelssektor.

En diversifierad ekonomi som möjliggör tillväxt
Trots att Iran är ett land rikt på naturresurser med en av världens största reserver av naturgas och den fjärde 
största reserven av 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 85 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 karriärer. Därtill är den iranska arbetskraften välutbildad och har högst 
läskunnighet i MENA-regionen. Cirka 80 procent går motsvarande gymnasieutbildning och andelen som satsar 
på eftergymnasial utbildning ligger bland de högsta i världen, före Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Irans 
urbaniseringsgrad på  73 procent är dubbelt så hög som i Indien (33 procent), klart över Italien (69 procent) och 
ligger inte långt efter länder som Tyskland (75 procent) och Frankrike (80 procent) – en bra startpunkt för att införa 
ny infrastruktur.
 Unik demografi med en stor, ung och välutbildad urban befolkning stöder Pomegranates 
investeringsfokus mot de utvalda sektorerna konsumentteknik, e-handel och traditionell detaljhandel.

Stark ökning av internet- och smarttelefonpenetration
Penetrationsnivån för internet med stor bandbredd är den viktigaste indikatorn för ett samhälles förmåga att börja 
använda e-handelsverktyg. 
 Tack vare de stora investeringarna i nya generationer av mobiltelefoner under de senaste åren har 
penetreringsnivån för mobilt bredbandsinternet ökat exponentiellt på senare 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 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 
direktinvesteringar har Iran idag en större export än Egypten, Pakistan och Marocko tillsammans.
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Portföljöversikt, 
TEUR
      VERKLIGT VÄRDE ANDEL AV VERKLIGT VÄRDE VÄRDEFÖRÄNDRING
      30 APR, 2021 PORTFÖLJVÄRDE 30 APR, 2020  SEDAN 30 APR, 2020
                                                                                                                                   

BOLAG
INTERNATIONAL HOLDING CO. (IIIC)    134 699  73,6%  71 922  87,3%
SHEYPOOR      24 751 13,5% 24 429 1,3%
GRIFFON GROUP      6 781 3,7% 2 066 228,2%
TAKHFIFAN      296 0,2% — N/A
NAVAAR       173  0,1% 838  -79,3%
BAHAMTA       50  0,0%  44  13,1%

TOTALT PORTFÖLJBOLAG     166 750 91,1% 99 300 67,9%
                                                                                                                                   

ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
GRIFFON FLAGSHIP FUND     4 334  2,4%  5 121  -15,4%
GRIFFON MANAGED ACCOUNT     280  0,2%  697  -59,8%
BOND PORTFOLIO      1 737  0,9%    N/A

TOTALT ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR   6 351 3,5% 5 818 9,2%
                                                                                                                                    

LIKVIDA MEDEL      9 861  5,4%  13 302  -25,9%

TOTALT INVESTERINGSPORTFÖLJ    182 962 100% 118 420 54,5% 
                                                                                                                                   

ÖVRIGA NETTOSKULDER     -400   -186  114,9%

TOTALT SUBSTANSVÄRDE     182 562   118 233  54,4%
                                                                                                                                   

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIER, EUR    33,8   21,9  
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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.             

CAFE BAZAAR ÄR ETT LEDANDE, INTERNETBASERAT KONSUMENTFÖRETAG SOM
DRIVER IRANS STÖRSTA ANDROIDAPPBUTIKEN FÖR PERSISKTALANDE 
INDIVIDER RUNT OM I VÄRLDEN.             
  
ALIBABA / TOUSHAGRUPPEN ÄR DEN LEDANDE ONLINERESEBYRÅN I IRAN.
 
               

SHEYPOOR ÄR IRANS NÄST STÖRSTA ONLINE-ANNONSFÖRETAG SOM ERBJUDER 
EN PLATTFORM FÖR ANVÄNDARE ATT KÖPA OCH SÄLJA SINA PRODUKTER 
SNABBT OCH ENKELT UTAN KOSTNAD.                                         

GRIFFON ÄR ÄR EN KONCERN MED FOKUS PÅ IRAN SOM ERBJUDER 
KAPITALFÖRVALTNING (KAPITALMARKNADER OCH RISKKAPITAL) OCH 
INVESTERINGSRÅDGIVNING.                                                  

NAVAAR ÄR DEN LEDANDE PRODUKTIONS- OCH DISTRIBUTIONSPLATTFORMEN
FÖR DET TALADE ORDET I IRAN.
               

BAHAMTA ERBJUDER ETT BÄTTRE ALTERNATIV TILL TRADITIONELLA  
KORT-TILL-KORT ELLER P2P-ÖVERFÖRINGAR FRÅN KONTO TILL KONTO VIA  
SIN ANVÄNDARVÄNLIGA MOBILBASERADE LÖSNING.
                                                                                                                        

                                                                                                                        

DIGIKALA

                 
  
CAFÉ BAZAAR

                 
 
ALIBABA

                 
 
SHEYPOOR

                 
 
GRIFFON

                 
 
NAVAAR

                 
 
BAHAMTA

                                                                                                                        

  

LÄS MER PÅ 
SIDORNA 
17—19                      

LÄS MER PÅ 
SIDORNA 
20                   
   
LÄS MER PÅ 
SIDORNA 
21                    
               
LÄS MER PÅ 
SIDORNA
22                    
 
LÄS MER PÅ 
SIDORNA
23—24  

LÄS MER PÅ 
SIDORNA
26                   

LÄS MER PÅ
SIDORNA
27
                                                                                                                        

TAKHFIFAN, 0,2%
FÖRETAGSOBLIGATIONER, 0,9%

LIKVIDA MEDEL, 5,4%
GRIFFON MANAGED ACCOUNT, 0,2% 

GRIFFON FLAGSHIP FUND, 2,4% 
GRIFFON GROUP, 3,7% 

BAHAMTA, 0,0% 
NAVAAR, 0,1% 

SHEYPOOR, 13,6% 
INTERNATIONAL HOLDING CO. (IIIC), 73,6%
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Kära aktieägare,
Vid min uppdatering i december 2020 reflekterade jag över de svårigheter och motgångar som Iran hade mött 
under 2020. Trots detta drog jag slutsatsen att vi med all sannolikhet bevittnade en vändpunkt och delade med mig 
av orsakerna till min konstruktivt optimistiska syn.
 Spola fram sex månader till rapporten i juni 2021 och Pomegranates substansvärde per aktie hade ökat 
från 23 euro till 34 euro, vilket motsvarar en 48% ökning över de sex månaderna.
 För denna årsredovisning skulle jag vilja framhäva händelserna under perioden 30 april 2020 till 30 april 
2021, då vårt substansvärde per aktie ökade med 54% från 22 euro till 34 euro.
 Min förväntan på ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt från Biden-administrationen när det gäller 
Iran och JCPOA blev i stort sett som förväntat, bara långsammare. Mycket har åstadkommits under de senaste 
månaderna och jag förväntar mig att processen kommer att fortsätta framåt efter pausen i förhandlingarna i juni 
kopplat till det iranska presidentvalet och stundande parlamentariska godkännandet av  President Raisis minister 
nomineringar. 
 Tillsammans med detta skifte från en mer konfronterande amerikansk hållning har det varit 
uppmuntrande att notera ett antal datapunkter som indikerar en önskan att förbättra relationerna med Iran från 
grannländerna runt Persiska viken.
 I slutändan blev den iranska reala BNP-tillväxten positiv förra året +1,5% efter kraftiga nedgångar 2018 
och 2019 -6,0% och -6,8%. För innevarande år förväntar sig Världsbanken och IMF att tillväxten kommer att ligga 
mellan +1,7% och +2,5%. Det är värt att påminna oss om hur anmärkningsvärda dessa siffror är mot bakgrund av 
de massiva utmaningar Iran mött under de senaste åren. Detta betyder naturligtvis att det finns en betydande 
förbättringspotential för både ekonomin och den lokala valutan när Irans integration in i den globala ekonomin 
återupptas.  
 På företagsnivå bidrog Digikala starkt till detta resultat med en fortsatt stark tillväxt  om 152% i NMV med 
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bibehållet positivt EBITDA resultat, Digikala—vår enskilt största företagsexponering, växte sig således ännu större. 
Sheypoor visade för första gången positivt EBITDA på helårsbasis och två andra stora tillgångar—Café Bazar och 
Griffon, betalade ut sina första aktieutdelningar. I korthet, samtliga våra fyra största portföljbolag, som står för ca 
90% av vårt NAV, är EBITDA och kassaflödes positiva, varav två också är nettolönsamma och betalar nu utdelning. 
Totalt sett har våra portföljbolag skapat  7 500 jobb inom den inhemska ekonomin under de senaste fem åren.
 Konsumentadoption för e-handel har accelererat dramatiskt globalt. Eftersom Iran kommer från 
en mindre bas fortsätter den digitala tillväxten i ekonomin strukturellt och sammansatta effekter blir mer 
och mer betydande. Kombinera detta med en befolkningstillväxt om ca 1.35% per år, samt att antalet mobila 
internetabonnenter i Iran på mindre än sex år ökade från 300 000 användare i september i persiska året 1392 
till fler än 65 miljoner användare förra året. Denna typ av strukturell tillväxt är ofta underskattad eftersom det tog 
mycket längre tid i Europa till exempel.
 Digikala hade ytterligare ett rekordår med 9 miljoner aktiva kunder och 4,5 miljoner SKU: er, och är 
på god väg att växa ikapp Polens ”Allegro”, ett av de mest framgångsrika förebilderna för e-handel avseende 
tillväxt och som värderades till över 20 miljarder euro direkt efter börsnoteringen i oktober 2020. Den digitala 
detaljhandelns andel av den totala detaljhandelsmarknaden beräknas vara ca 9% i Polen och Ryssland, 19%  
i Tyskland medan bara 2% i Iran för att ge en uppfattning om potentialen.
 Grundarna, tillsammans med sitt starka ledarskap, har återigen visat att utmaningar kan förvandlas 
till möjligheter. Med aktiva kunder upp 90% år-över-år, en stark inflation ren tillväxt KPI, tresiffrig GMV tillväxt 
företaget fortsätter att förändra sig. Framför allt att stänga 1399 EBITDA och för första gången positivt kassaflöde 
för helåret var en enorm prestation efter 14 års investeringar i teknik och logistikinfrastruktur.
 Café Bazar Group/App Store/Divar har vuxit till vårt näst största portföljinnehav, främst drivet av Divars 
framgångsrika intäktsgenerering men också App Store som fortsätter att öka GMV med över 50%. Slutresultatet 
för båda företagen har ökar mer än inflationen och drivits av drivs av en gynnsam kostnadsstruktur. Cafe Bazaar 
Gruppen är ett av två portföljinnehav som har betalat utdelning i år.
 Sheypoor har genererat omsättning genom att sälja tilläggstjänster och prenumerationer, samt säkra 
virtuella e-handelsbutiker på sin plattform, medan allmänna annonser fortfarande är gratis för den bredare 
massan. Intäkterna ökade med 205% på årsbasis och för första gången var företaget EBITDA-positivt på årsbasis 
—en stor milstolpe. Pomegranate är fortfarande den största aktieägaren med en andel om 43%.
 Griffon Capital Group fortsätter att visa starka operativa resultat och levererade ett rekordresultat 
för 2020 och deklarerade sin första utdelning någonsin för att återspegla det. Till följd av detta har vi gjort en 
omvärdering av verksamheten med en värdetillväxt om 228% på årsbasis, till 46 miljoner euro, varav vi äger 14,8%.
 Alibaba fortsätter att verka i den mycket utmanande resesektor som är synnerligen påverkad av 
pandemin. Medan inrikesresor presterar bättre än internationellt, står de totala affärsvolymerna på ungefär hälften 
av vad de var förr. Företagets fokus är att vara flexibla och kontinuerligt anpassa och optimera affärsmodellen 
kring det föränderliga landskapet.
 Takhfifan fick erfara Covid-19-restriktioner som kollapsade deras kupongverksamhet vilken var starkt 
beroende av restauranger, biografer etc. Företaget har dock visat stark motståndskraft och kreativitet och 
förvandlat verksamheten till en online och off-line cash back-modell.
 Alopeyk, Navaar och Bahamta har marginaliserats betydelsemässigt av de fyra största bolagen i vår 
portfölj och kan i princip ses som långsiktiga högriskoptioner inom sina respektive sektorer.
 Till sist, har vi nu helt slutfört omstruktureringen av tillgångar och är inte längre aktieägare i Sarava, 
varken direkt eller indirekt.
 Sammanfattningsvis förblir jag optimistisk om utsikterna och är redo att sätta vårt kapital i arbete om och 
när attraktiva investeringsmöjligheter dyker upp, inte minst kring våra nuvarande portföljbolag.

Hälsningar från Stockholm,
Florian Hellmich
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Den digitala ekonomin i världen
Internets och den digitala ekonomins intåg innebär ett nytt kapitel i ämnet ekonomi, vilket gör det mycket svårt att 
förutspå hur ekonomiska trender kommer att utvecklas. Enligt Hootsuite fortsatte antalet användare av internet 
och mobiltelefoner att öka runt om i världen under 2020 – med 7 respektive 2,4 procent.
 Riskkapitalinvesteringar är en indikator på den digitala ekonomins dynamik. Enligt Crunchbase 
investerades under 2020 cirka 300 miljarder dollar i drygt 22 000 affärsöverenskommelser. Mätt som största 
antalet investeringar av riskkapital under 2020 har Accel varit det mest aktiva företaget, med 114 investeringar i nya 
och befintliga företag. Därefter följer Sequoia och Horowits-Andreessen med 101 respektive 91 investeringar.
IT-branschens vagga, USA, är en gynnsam miljö för startupföretag. Därför är många startupföretag i landet värda 
många miljarder dollar. USA är dock inte det enda landet som låter entreprenörer blomstra. I takt med att den 
digitala ekonomin tagit fart har andra länder börjat anstränga sig för att komma ikapp. Idag är exempelvis Kina 
en seriös konkurrent till USA. USA och Kina har det största antalet enhörningsföretag i världen. Enhörningar är 
företag som bygger på riskkapital och är värda mer än en miljard dollar. Just nu är kinesiska ByteDance (TikToks 
moderbolag), värt 140 miljarder dollar, det enhörningsföretag som antas ha störst värde globalt.
 Enligt Statista har USA, Kina, Storbritannien och Indien flest antal enhörningar, följt av Tyskland 
och Sydkorea. Enligt CB Insights finns det 28 enhörningar som är värda mer än 10 miljarder dollar, varav 12 är 
hemmahörande i USA, åtta i Kina, två vardera i Storbritannien och Indien och en vardera i Sverige, Brasilien, 
Australien och Singapore.
 Den digitala ekonomins avgörande betydelse sätter också spår i ländernas BNP. Enligt en rapport från 
FN:s konferens om handel och utveckling 2019 svarar den digitala ekonomin, beroende på vilken definition som 
används, för någonstans mellan 4,5 till 15,5 procent av globala BNP.
 Den digitala ekonomins snabba tillväxt spelar en lika viktig roll och bär på samma förväntningar i Asien.  
Enligt ett konsultföretag med inriktning på den asiatiska ekonomin kommer en femtedel av Malaysias BNP från den 
digitala ekonomin. Också kinesiska Academy of Information and Communication Technology menade 2019 att  
35 procent av det här landets BNP kommer från den digitala ekonomin. 
 
Covid-19 påverkar den digitala ekonomin
I början av 2020 drabbades världen av en pandemi som fick namnet covid-19 och spred sig över landsgränser 
samt stängde ned ekonomier runt om i världen. Enligt webbplatsen Statista förväntas BNP i många länder att falla 
med minst 2,9 procent. I tidigare prognoser beräknades samma siffra ligga på 4,5 procent.
 För vissa företag inom den digitala ekonomin blev 2020 inget lätt år. För exempelvis Groupon minskade 
omsättningen med 30 procent och det medförde att under period sades 2 800 anställda upp. Uber drabbades 
också av en minskad omsättning – den föll med 14 procent – och företaget fick säga upp 6 700 anställda. Många 
resebyråer på nätet fick se försäljningen minska kraftigt när restriktioner infördes för både inhemska och 
internationella resor. Alla branscher drabbades dock inte lika hårt under 2020 och företag som Amazon och 
Facebook ökade sin omsättning med 38 respektive 22 procent. Under 2020 översteg Apples totala värde 2 000 
miljarder dollar och Googles och Amazons värde steg till över 1 000 miljarder dollar. 
 Trots att coronapandemin har fått allvarliga effekter för globala BNP pekar trender och prognoser – 
mot bakgrund av den beteendeförändring hos företag och konsumenter som motverkar effekterna – mot att den 
digitala ekonomin stärks ytterligare. Därmed utgör den en stor andel av globala BNP.

Den digitala ekonomin i Iran
I Iran fortsatte under 2020 den starka trenden med ett ökat antal användare av internet och sociala medier. Enligt 
Hootsuite ökade internetanvändarna i Iran med 9,1 procent under 2020 och motsvarande siffra för användare av 
sociala medier var 1,3 procent.  
 I likhet med resten av världen kämpar Iran med coronapandemin och därmed förväntas ekonomin 
vara fortsatt försvagad. En svagare ekonomi medför normalt att konsumenternas inkomster är låga och att 
efterfrågan därmed blir låg. Den digitala ekonomins roll i Iran, som uppväger den svaga utvecklingen genom att 

”Den digitala ekonomin  
i Iran går en ljus framtid till 
mötes.”
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fler konsumenter finns på nätet, är dock en ljuspunkt. Digikala har exempelvis haft en tillväxttakt på 90 procent 
under det iranska året 1399 (ungefär 2021) när det gäller att locka nya användare. Enligt en rapport publicerad 
av Filimo har företaget på 6 månader också sålt drygt 1 miljon biljetter till filmer på den här plattformen. Även 
Snapp har redovisat en anmärkningsvärd uppgång för allmänhetens intresse för näthandel och företagets 
stormarknadstjänst. 
 Det råder förstås ingen tvekan om att det finns vissa segment inom den digitala ekonomin, som 
nätbaserade resebyråer, som drabbats hårt. Alibaba och Snapp betonade i olika rapporter att efterfrågan 
på resor och hotell minskat. Innovativa tjänster som är anpassade för de nya trenderna – som att följa 
hälsorekommendationer, kundernas ökade intresse för att köpa resetjänster på nätet och att förbudet mot 
internationella resor gradvis hävs – gör att framtiden ser lovande ut för de här företagen.
 Sammantaget tyder makrotrender som ett förändrat användarbeteende och det ökade intresset för 
tjänster på nätet på att den digitala ekonomin i Iran går en ljus framtid till mötes. På ett övergripande plan innebär 
ett användarbeteende som på ett tydligt sätt fokuserar på nätbaserade tjänster att framtiden för den digitala 
ekonomin ser positiv ut och de viktigaste trenderna och möjligheterna som fick oss på Pomegranate intresserade 
är fortsatt högst aktuella i Iran. Det näst största landet i Mellanöstern när det gäller befolkning (efter Egypten) 
och bruttonationalprodukt (efter Saudiarabien). Enligt de senaste uppskattningarna är Irans befolkning 85 
miljoner, med en medelålder på 33 år och en median på 32 år; dessutom är mer än 90% av landets befolkning 
läskunnig. Med tanke på att den unga och utbildade befolkningen är väl mottagliga och förberedd att acceptera 
digitala plattformar; är denna demografiska situation en idealisk miljö för utvecklingen av dessa plattformar. Irans 
ekonomiska och demografiska komponenter utgör en utmärkt plattform för utveckling av e-handel och andra 
online-konsumentorienterade tjänster.

E-handel
E-handeln har fortsatt att växa, ytterligare stärkt av att konsumenterna mot bakgrund av Covid-19 går 
över till att handla på nätet och av industrins traditionella drivkrafter. Enligt eMarketer var de globala 
e-handelstransaktionerna under 2020 värda 4 200 miljarder dollar, vilket är 27,6 procent mer än föregående år. 
eMarketer förutspår att under de kommande åren kommer e-handeln att fortsätta växa, om än i måttligare takt.  
I slutet av 2021 förväntas värdet på den globala e-handelsmarknaden uppgå till 4 800 miljarder dollar och  
2024 till drygt 6 300 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 22 procent av den globala detaljhandelsmarknaden.  
Enligt eMarketer upplevde den globala e-handelsekonomin en tvåsiffrig tillväxt under 2020. Latinamerika går 
i täten med 33 procent. Bland Irans grannländer har Turkiet utökat sin ledande position och tagit en stor del av 
marknaden, tack vare utländska investeringar och internationell expertis. Enligt Statista förväntas den turkiska 
e-handelsmarknaden i slutet av 2021 överstiga 14 miljarder dollar – den är då dubbelt så stor som marknaderna  
i FAE och Saudiarabien. Även i den mest optimistiska uppskattningen, inklusive försäljning genom sociala nätverk, 
sker mindre än 2% av Irans detaljhandelsmarknad online. Följdaktligen, kan andelen av online-detaljhandeln 
som del av den totala detaljhandeln öka till och med tio gånger i Iran, för att närma sig någon slags genomsnittlig 
global nivå. I Iran går cirka 0,6% av hela detaljhandelsmarknaden genom Digikala som landets klart största online 
-återförsäljare. Detta visar att onlinebutiker i Iran, och Digikala i synnerhet, som marknadsledande, har stor 
potential för fortsatt tillväxt, förutsatt att rätt investeringar görs.

Digitala radannonser
De ekonomiska svårigheterna i Iran har också lett till ökad efterfrågan på begagnade varor vilket har gynnat 
Sheypoor och Divar, medan fysisk distans har uppmuntrat människor att leta online för att tillgodose deras 
behov, vilket liksom Digikala också har gynnat trafiken till horisontella plattformar som Sheypoor och Divar. 
Ett anmärkningsvärt fenomen som förekommer inom sektorn för digitala radannonser globalt är också att 
vissa aktörer i branschen förvandlas till marknadsplatser för att sälja varor. Eftersom förtroende är viktigt inom 
onlinetransaktioner, försöker vissa plattformar som OLX, Quikr och Finn att vinna förtroende hos sina kunder 
genom att tillhandahålla tjänster som Escrow-konto.

“E-handelsindustrin 
avancerar med 
accelererande tillväxt.” 
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Resebyråer på nätet
Resor och turism är de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin. Webbplatsen International Civil 
Aviation Organization har rapporterat om en kraftig nedgång på resemarknaden under 2020. Enligt rapporten 
minskade antalet flygpassagerare från 4,5 miljarder 2019 till 1,8 miljarder 2020, vilket är en nedgång med cirka  
50 procent. Detta medförde en förlust för branschen på 370 miljarder dollar. Med den positiva utveckling som den 
globala vaccinationskampanjen innebär förväntas dock den fallande trenden brytas – även om många förutspår 
att branschen först 2024 kommer att ha återhämtat sig fullt ut, till samma nivåer som före pandemin.

Digitala rabatter
Den klassiska definitionen av grupprabatter innefattar normalt att sälja en tjänst med rabatt till ett stort antal 
kunder som inte behöver känna varandra. Nya affärsmodeller verkar dock ha förändrat det här konceptet  
då de kontinuerligt tillämpar rabattmekanismer som ett föreslaget värde för kunderna. 
 I de nya rabattbaserade affärsmodellerna spelar det sociala inslaget en avgörande roll då användarna 
normalt känner varandra. Pinduoduo och Meituan i Kina är perfekta exempel på detta. Pinduoduo är en 
rabattbaserad social plattform som hade en omsättning på cirka 9 miljarder dollar 2020 och en tillväxt på 111 
procent jämfört med 2019. Meituan hade samtidigt en tillväxt på 18 procent, med en omsättning på 18 miljarder 
dollar 2020. I slutet av 2020 värderades Pinduoduo och Mituan till 218 miljarder dollar respektive 223 miljarder 
dollar.”Med tilltagande 

vaccination mot Covid-19 
runt om i världen kommer 
online-resemarknaden  
att se en positiv trend 
2021”
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International Internet Investment Coöperatief U.A. (”IIIC”) är ett företag etablerat enligt nederländska lagar  
i Nederländerna. Coöperatief är en vanlig form av aktiebolag i Nederländerna, som används för holdingbolag. 
Företaget grundades den 22 oktober 2015 av Pomegranate och andra europeiska investerare i syfte att investera 
i internetteknik- och e-handelsföretag i Iran genom att investera i lokala entreprenörer och ge dem stöd i att skala 
upp sina startupföretag.
 Strukturen formades under en period av betydande restriktiva sanktioner från EU, USA och FN med 
fullständig efterlevnad av alla tillämpliga sanktioner som fanns före implementeringen av den gemensamma 
övergripande handlingsplanen (JCPOA) 2016. Den 28 januari 2016 blev europeiska investerare med internationella 
expertkunskaper inom investeringar i e-handel och tekniksektorn aktieägare (medlemmar) i företaget och IIIC 
påbörjade formellt sin verksamhet.
 Efter den frikoppling som tidigare aviserats är ägarskapet i PGI och investeringarna via internationellt 
holdingbolaget (IIIC) per den 30 april 2021 följande:

        INTERNATIONAL HOLDING CO. ANDEL,% PGI GENOMLYST ANDEL*,%
                                                                                   

DIGIKALA      33,2  9,5
CAFÉ BAZAAR    15,5  4,4 
TOUSHA (ALIBABA)    9,9  2,8 
ALOPEYK      10,7  3,1
TAKHFIFAN**    12,6  2,9
NAVAAR***    10,5  3,0
                                                                                     

*  POMEGRANATE ÄGER 28,6% AV INTERNATIONAL HOLDING CO., IIIC. 
  POMEGRANATE HAR OCKSÅ FÖRVÄRVAT SARS I IIIC SOM UPPGÅR TILL 0,12% DEN 30 APR 2021.
**  POMEGRANATE HAR ÅTAGIT SIG ATT INVESTERA I TAKHFIFAN UPP TILL ETT SAMMANLAGT ÄGARSKAP  
  PÅ 21,3% NÄR ALLA DELBETALNINGAR HAR GJORTS.
***  POMEGRANATE HAR OCKSÅ ETT DIREKTINNEHAV PÅ 31,1% I NAVAAR.

Flera bolag i IIIC-portföljen har gått mycket bra under rapportperioden, vilket ger ett uppdaterat beräknat NAV 
på IIIC om 128,359 miljarder IRR eller 469 miljoner EUR baserat på NIMA-spotkursen om 273,905 den 30 april 
2021. Det totala värdet på Pomegranates andel i IIIC den 30 april 2021 uppgår därför till 134,7 miljoner EUR. 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 30 2021      134,7 M EUR 
POMEGRANATES ÄGARANDEL (0,12% FÖRVÄRVADE SARS)      28,6% 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN        73,6%
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EUR VERKLIGA VÄRDE, SEDAN 31 APRIL 2020    87,3%
                                                                                                                         

VÄRDERING: VALUTA JUSTERAD 1399 NAV I IRR      IRR MDR MILJONER EUR
                                                                                                                         

INTERNATIONAL HOLDING CO. (IIIC)       128,359 468,6
POMEGRANATES ANDEL        36,894 134,7
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Digikala Group är för närvarande det största e-handelsföretaget i Iran baserat på nettoomsättningen. Vidare har 
DigiKala, trots att det vanligtvis är känt som det ledande onlinedetaljhandelsföretaget på marknaden, presterat 
betydligt bättre med tanke på dess viktiga roll i att bygga det iranska ekosystemet inom e-handel.
 I själva verket var införandet av en affärsstrategi för marknaden 2017 Digikalas viktigaste bidrag 
till utvecklingen av det iranska e-handelsekosystemet. Dessutom har det alltid hört till företagets högsta 
prioriteringar att skapa nya kategorier och anta nya mönster för affärsmodeller. Några av de nya produkt- och 
tjänstekategorierna som Digikala har utvecklat tack vare sin omfattande tekniska infrastruktur är snabbrörliga 
konsumtionsvaror, en plattform med digitalt innehåll, digital marknadsföring, molntjänster och social handel. 
Digikala har investerat i dessa nya kategorier med målet att komplettera sin värdekedja inom det iranska 
e-handelsekosystemet och skapa en eftertraktad upplevelse av e-handeln för kunder och företag. 1399 var det 
bästa året hittills i Digikala groups historia. Marknadens fortsatta tillväxt och positiv inverkan på försäljningen på 
grund av Covid-19 var de främsta drivkrafterna bakom tillväxten 1399. Ännu mer imponerande är att den höga 
tillväxten för  Digikala fortsätter samtidigt som de konsekvent har en positiv EBITDA .

Verksamhetsöversikt
Sedan förra året har Digikalas strategi fokuserat på att skala upp på marknaden och utveckla de infrastrukturer 
som behövs för DigikalaFresh. Den framgångsrika implementeringen av denna strategi har skapat förutsättningar 
för att skaffa fler kunder och därmed fortsätta att växa under de kommande åren.
 1399 har Digikala inte endast lyckats uppnå en tillväxt på 152% i nettohandelsvärde (NMV) och 146% 
i antal sålda artiklar jämfört med 1398, det har också varit lönsamt tack vare den positiva vinsten före skatt 
och justerade EBITDA. Koncernens kassaflöde var också positivt och visade på en ökning med 580% jämfört 
med 1398. Det bör noteras att Digikala, samtidigt som man lagt pengar på i infrastruktur, har fortsatt att vara 
framgångsrika, som under det gångna året, då man minskat kostnaderna trots den rådande svåra ekonomiska 
situationen.
 En av de tjänster som Digikala tillhandahåller som ökat mest under 1399 är Digipay. Tjänsten ger på 
ett framgångsrikt sätt användarna möjligheter, inklusive överföring av pengar från kort till kort från 26 banker, 
e-plånbokskapacitet upp till 122 miljarder IRR och omvandlar den traditionella metoden för att locka kunder,  
som går ut på att leasa enheter, till en modern digital metod som kan extrapoleras till andra leasingenhetsföretag, 
som tilldelar 3 825 miljarder IRR i kredit till 14 000 kunder och når över 500 000 aktiva kunder.
  Digikalas driftskapacitet har nu uppnått 130 000 beställningar per dag med ett rekord för uppfyllande 
på 580 000 artiklar på 24 timmar. Förbättringar av kundupplevelsen har alltid varit centralt för bolaget. Digikala 
lyckades leverera över 96% av beställningarna i tid till kunderna.
 Digikala strävar efter att, bland många andra mål, uppnå 10 miljoner aktiva kunder och tillhandahålla 
nästa generations e-handelstjänster, som exempelvis en plattform för social handel och möjlighet till utskick av 
säljaren.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR E-HANDEL
BOLAGET BILDAT          2006 
FÖRSTA INVESTERING         2014
                                                                                                                         

02
Investeringsportföljen
Digikala Group

“1399 registrerade 
Digikala group en 
försäljning på över  
131 miljoner artiklar”

”8,5 miljoner aktiva 
kunder” 

“Digikalas genomsnittliga 
årliga GMV-tillväxt för 
årtiondet 1390–1399 är 
115 % per år.”

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.digikala.com
www.digistyle.com
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För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.digikala.com
www.digistyle.com

Retail (Digikala)
Detaljhandel, inklusive internationella inköp i vissa kategorier (Digikala): Digikala är den ledande 
e-handelsplattformen för detaljhandel och har som mål att erbjuda den bästa kundupplevelsen.

Marketplace (Digikala)
Digikalas marknadsplats är hem för 141 tusen iranska företag, som erbjuder mer än 4 miljoner olika varor 
via plattformen. Denna tjänst, liksom alla andra marknadsplatser, är en dubbelsidig plattform som kopplar 
samman mer än 10 miljoner kunder (inklusive 7,2 miljoner aktiva) med alla typer av företag, allt ifrån från de stora 
varumärkena till små lokala entreprenörer.

Kläder och mode (Digistyle) 
Digistyle, en nätbaserad mode- och klädbutik, grundades 2016, och samarbetar 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.

Online stormarknad (DigikalaFresh)
Digikalas nätbutik för mat och andra liknande konsumentprodukter lanserades i juli 2018. Som en del av 
sin expansionsstrategi förvärvade Digikala Rocoland, den vid tillfället ledande aktören på denna marknad.
En uppsjö av daglivaror (FMCG) säljs på DK Fresh, vars konkurrensfördel ligger i att kunna utnyttja Digikalas 
distributionskapacitet och snabba leverans. För närvarande har Digikala Fresh nära samarbete med många 
välkända iranska matvarumärken. Denna webbshop erbjuder över 130 000 olika daglivaruprodukter och har 
därmed den största mångfalden av varor bland landets onlinebutiker. I Teheran och Karaj kan DigiKalaFresh 
leverera beställt objekt inom 3 timmar. Bara 1399 har tjänsten hanterat över 2 miljoner order. 

Digitalt innehåll (Fidibo)
Fidibos var den första online-plattformen för e-böcker och produktion av ljudböcker och distribution  
i mellanöstern. Fidibo arbetar med mer än 1000 utgivare, och dess app har laddats ner mer än två miljoner gånger
så här långt. Under Iranska året 1399 uppnådde Fidibo en tresiffrig tillväxt jämfört med 1398.
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För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.digikala.com
www.digistyle.com

Komodaa
Komodaa är en framgångsrik iransk start-up och en sk. social e-handelsplattform. Inkorporerad i juli 2018 är denna 
sociala plattform en av den senaste tillskotten till Digikala-gruppen. Under iranska året 1399 uppnådde Komodaa, 
med mer än 30 000 aktiva kunder, en tresiffrig tillväxt i GMV och NMV.

Online Payment (Digipay) 
Digipay startade 2018 och har som mål att skapa en hållbar och omfattande betalningslösning med  
fokus på mobila betalningar. Digipays lösningar innefattar plånboks-, B2B-, och P2P-tjänster, kreditshopping,  
en mobilapp  samt webbtjänster. 1399 uppnådde Digipay en fyrsiffrig ökning av intäkterna, vilket var resultatet  
av ett fokus på utveckling och utbyggnad av betalningstjänsterna och en förbättring av appen med nya tjänster  
och fortsatt utveckling av kredittjänsten .

Reklamtjänster (Digikala AD)
I och med att den har miljoner användare dagligen är Digikalas plattform den idealiska platsen för varumärken 
och reklamproducenter och  för att öka medvetenheten. Digikalas utbud av reklamtjänster förbättras ytterligare 
genom att man vänder sig till rätt målgrupp och använder stordataanalyser, vilket gynnar både varumärkena och 
konsumenterna.

Digikala Next
DigikalaNext grundades för att snabba på innovationen och skapa nya värden och tjänster för kunderna.  
Det ligger i Innovation Factory och en del av dess uppdrag är att investera i startupföretag och föra över 
kunskap och expertis. Digikala Next är för närvarande fokuserade på att tillhandahålla investeringar och stöd 
till startupföretag som är verksamma inom områden som exempelvis AI, datormoln, Sakernas Internet, smarta 
transporter och robotteknik.

Digicloud
En avancerad molntjänst som tillhandahåller tjänster för privatpersoner samt medelstora och stora företag 
samtidigt som den tillgodoser Digikala Groups egna behov.
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För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.cafebazaar.ir  
www.divar.ir

Café Bazaar Group eller det som numera är Hezardastan Group (Hezardastan Information Technology 
Development Group) består av bolagen Café Bazaar, Divar, Balad och Sotoon. Cafe Bazaar är ett ledande 
webbaserat internetföretag inriktat på konsumenter som driver den största appbutiken för Android i landet, 
Bazaar, som betjänar över 40 miljoner persisktalande personer över hela världen. Bolaget äger också Divar, 
den ledande marknadsföringsplattformen för radannonser i Iran. Hezar Dastan, som har det största antalet unika 
aktiva användare per månad i Iran, har utvecklat en unik strategisk fördel som kan utnyttjas för andra verksamheter 
som exempelvis innehåll (ljud och video), spel, reklam, köp inuti app och sociala medier.

Café Bazaar
Cafe Bazaar är den absoluta ledaren på marknaden för androidappar och spelmarknaden i Iran. Under första 
halvåret 1399, när pandemin ökade, såg Café Bazaar en betydande tillväxt i sina spelappar och videoströmmar. 
1399 lockade Cafe Bazaar 6,7 miljoner nya användare, vilket ökade det totala antalet registrerade användare 
till 51 miljoner. Under samma period har Bazaars appar och spel haft 1,68 miljarder nedladdningar och även 
uppgraderingar och under samma period, medan Cafe Bazaar hade 543 000 appar på plattformen registrerade 
den också 26,9 miljoner genomförda transaktioner med 7,3 miljoner unika köpare som köpte produkter på den.
 
Divar 
Divar är den största onlineplattformen för radannonser i Iran med en hög nivå av kännedom om varumärket. 
Divar strävar efter att tillhandahålla en plattform för marknadseffektivitet, att ge aktörer inom olika branscher 
stöd och uppmuntra till miljömässig hållbarhet. Med över 21 miljoner aktiva installationer har Divar varit den mest 
nedladdade appen från Café Bazaar. 1399 lades över 130 miljoner annonser upp. En genomsnittlig dag publicerar 
Divar nästan 400 000 annonser. Vidare introducerade Divar 1399 officiellt ett nytt tillägg med namnet ”Divar-e-
Foroushgah” (Divar för butiker) som gör att små butiker också kan erbjuda sina nya varor. Divar startade denna 
nya tjänst med tre kategorier – ”elektronik”, ”hushållsapparater” och ”personliga artiklar och kläder”.  Under 
coronaviruspandemin gynnar Divar-e-Foroushgah företag genom att ge dem tillgång till fler potentiella kunder, 
onlineförsäljning utan att behöva betala någon avgift till plattformen och rabatter på frakten av varor. Det finns 
också flera fördelar för köparna, bland annat enkel tillgång till fler butiker, vilket innebär ett stort utbud av varor, 
möjligheten att jämföra nya och begagnade varor samt minskad trafik. Ytterligare ett betydande initiativ från Divar 
1399 var nya lösningar för att kontrollera priser och annonsinnehåll. 
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”Alibabas marknadsandel 
inom inrikesflyget uppgår 
till 42% 1399, vilket är 
en ökning jämfört med 
andelen på 22% 1398”

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.alibaba.ir

Alibaba är den ledande onlineresebyrån i Iran och har en marknadsandel på 35% av onlineresemarknaden.  
Med en 42-procentig marknadsandel av inrikesflyget har Alibaba en dominant ställning även inom inrikesresandet. 
Koncernen består av följande centrala varumärken:

Alibaba 
En onlineresebyrå som erbjuder flyg, hotell, tåg, buss, biljetter och turer. 2019 hade bolagets webbplats totalt över 
55 miljoner besök.

Jabama
En onlineplattform som är verksam inom inrikesresor och som etablerades 2015 och började med att boka logi 
inom och utanför landet. Jamabas nuvarande fokus är på marknaden för logi på andra anläggningar än hotell.
 Trots att Alibaba sålde över 6 miljoner biljetter 1399 halkade man efter jämfört med prognosen. 
Dessutom har koncernens bruttohandelsvärde (GMV) sjunkit med 18% på grund av den socioekonomiska 
situationen i landet och, ännu viktigare, covidpandemin. Trots alla dessa bakslag inom turistbranschen använde 
över 724 000 nya kunder Alibabas tjänster under 1399 och företaget har utökat sin marknadsandel

Prognos
När det gäller den reserelaterade verksamheten har Alibaba för avsikt att bibehålla och ytterliga utöka sin 
marknadsandel, som de lyckades  öka efter utbrottet av covid  (inom exempelvis  inrikesflyget och tågresandet) 
trots att marknaden gradvis är på väg ut ur stagnationen.
• En ökning av koncernens vinstmarginal tack vare utvecklingen av inrikes och internationella charterflyg.
• Förväntningen är att omsättningen inom koncernens turistverksamhet kommer att vara fyra eller fem 
gånger så stor som föregående år och man räknar med en stegvis uppgång på marknaden efter Shahrivar.
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Sheypoor

Sheypoor tillhandahåller en allmän plattform för radannonser med fokus på vissa centrala vertikala radannonser. 
För den breda allmänheten är tjänsterna gratis, vilket är särskilt viktigt under dessa svåra ekonomiska tider, 
medan man monetariserar genom att erbjuda avgiftsbelagda mervärdestjänster för detaljhandeln och även vissa 
erbjudanden till företag.
 Likviditet på plattformen är alltid viktigt, men Sheypoor fokuserar nu speciellt på kvaliteten på de 
listade annonserna och användarna etc. samtidigt som man är kostnadsmedveten och smart när det gäller 
marknadsföring och kampanjer.
 Pomegranates direkta ägarskap i Sheypoor uppgår till 43,3%, medan Pomegranate nu också äger 1% via 
ett etablerat personalaktieoptionsprogram (ESOP).
 Försäljningsinitiativet riktat till professionella företagssäljare har gett resultat och företaget har nu ett 
positivt EBITDA och monetariseringsframgången är drivkraften bakom den högre värderingen den 30 april 2021.
 Den 3 april 2021 bygger värderingen av Pomegranates innehav i Sheypoor på en modellvärdering 
enligt de senaste tolv månadernas resultat och prognosen för de kommande tolv månaderna och relevanta 
benchmarkmultiplar från jämförelsebolag inom radannonser på tillväxtmarknaderna liksom värderingar av unika 
användare per månad och nya annonser per månad under den senaste tolvmånadersperioden i förhållande till 
utvalda onoterade jämförelsebolag och slutligen också en DCF-modell. Modellen fastställde att den uppdaterade 
värderingen i IRR uppgick till 15 333 miljarder IRR. Pomegranate omvandlas sedan till EUR baserat på NIMA-
spotkursen den 30 april, 2021 om 273 905. Resultatet är ett värde i EUR för Sheypoor på 56,0 miljoner EUR den  
30 april 2021 och ett sammanlagt värde på Pomegranates direktinnehav och ESOP på 4,8 miljoner EUR.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR         RADANNONSER ONLINE 
BOLAG BILDAT          2012 
FÖRSTA INVESTERING         2014

VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 2021       24,8 M EUR 
POMEGRANATES ÄGARANDEL (+1% ESOP)        43,3% 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN        13,5%
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EUR VERKLIGA VÄRDE, SEDAN 30 APR 2020    1,3%
                                                                                                                         

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:   
www.sheypoor.com

“Strong Monetariseringen 
av centrala vertikala  
verksamheter fortsätter”
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Griffon Capital (“Griffon”) är en koncern med fokus på Iran som tillhandahåller kapitalförvaltning 
(kapitalmarknaderna och private equity) liksom investmentbankrådgivning. Ett av Griffons främsta mål är att 
göra det möjligt för institutionella investerare att sömlöst få tillgång till och maximera möjligheterna i Iran genom 
specialbyggda instrument och investeringsprodukter som omfattar både traditionella och alternativa tillgångar. 
Koncernens styrka är förankrad i en kraftfull driftsplattform som har utvecklats med det uttryckliga målet 
att betjäna institutionella investerare. Griffons plattform består av ett högt kvalificerat team md djupgående 
marknadsexpertis och internationella meriter på det finansiella området i såväl styrelsen som i ledningen och på 
verkställande nivå. Griffon utmärker sig också genom oöverträffad lokal forskning och primärt tänkande samt  
en företagsledningskultur som präglas av global bästa praxis inom riskhantering, efterlevnad och rapportering.
 Sedan 2018 har Griffon framgångsrikt fokuserat på ett lokalt kapitalförvaltningsutbud och betjänat de 
tillgängliga penningreserverna i Iran, som i mindre grad riskerar att hamna på löpsedlarna över hela världen.  
Sedan 2019 mer än fyrdubblade Griffon sitt totala förvaltade kapital till cirka 27 000 miljarder IRR.
 Som en del av koncernens lokala fokus har man även etablerat ett nytt investmentbolag för lokala 
uppköp och samgåenden inom sektorn och även lanserat två ETF:er, en aktie- och en ränte-ETF.
 Ovan nämnda positiva utveckling tillsammans med en rejäl vinst 2019 och en rekordvinst 2020 bekräftar 
framgången för det strategiska skiftet, som har pressat upp värderingen betydligt. Den 30 april 2021 värderar 
Pomegranate sin investering i Griffon Capital utifrån en multipel metod med jämförbart p/e-värde och använder 
multipeln p/e efter inspiration från andra globala och lokala aktörer, men med en rabatt under vinsten föregående 
räkenskapsår – 2020. Det ger Griffon Capital ett värde på 43,9 miljoner EUR den 30 april 2021 och Pomegranates 
andel ett värde på 6,5 miljoner EUR. Det nya investmentbolaget som en del av koncernen är värderat baserat på 
dess NAV den 30 april 2020, vilket innebär 2,1 miljoner EUR, och Pomegranates andel uppgår till 305 000 EUR 
baserat på NIMA-spotkursen om 273,905 den 30 april 2021 och det totala värdet på Pomegranates investeringar  
i Griffon Group uppgår till 6,8 miljoner EUR.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR       KAPITALFÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING 
BOLAG BILDAT          2014 
FÖRSTA INVESTERING         2014

VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 2021       6,8 M EUR 
POMEGRANATES ÄGARANDEL          14,8% 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN        3,9%
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EUR VERKLIGA VÄRDE, SEDAN 30 APRIL 2020    228,2%

GIF FUND & PMA (2,5% AV INVESTMENT PORTFOLIO)      4,6 M EUR
                                                                                                                         
 

VÄRDERING: MODELLVÄRDERING 30 APRIL 2021      IRR MDR MILJONER EUR
                                                                                                                         

GRIFFON GROUP         12 584 45,9
POMEGRANATE’S ANDEL        1 857 6,8
                                                                                                                         

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:   
www.griffoncapital.com
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För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.griffoncapital.com

GIF Fond
GIF-fonden lanserades i april 2016 för att frigöra värde från Irans aktiemarknad. Det är en icke tidsbegränsad fond 
som främst investerar i aktier i företag som är noterade på TSE och IFB.
 Både 2018 och 2019 har varit starka perioder för den lokala aktiemarknaden och fonden när det gäller 
avkastning i lokal valuta, i och med att TEDPIX ständigt nådde nya all time highs, vilket inte var förvånande med 
tanke på den höga koncentrationen av exportföretag och råvarubaserade bolag i indexet, vilket spädde på 
devalveringen efter CBI den 10 april 2018 och den fortsatt svagare valutan sedan dess. Aktiemarknaden nådde 
nya all time highs i mitten av 2020 vilket späddes på av att det fanns få andra investeringsalternativ för lokala 
fonder och en expansiv penningpolitik, men under de senaste månaderna har aktiemarknaden dock genomgått  
en korrigering och sedan rört sig i sidled. Jämfört med den 31 oktober 2020 har värdet på Pomegranates GIF-
position ökat med 11,6%. 
 Den 30 april 2021 är investeringen och GIF-fonden värderade till fondens senast redovisade NAV i EUR 
den 30 april 2021.

Griffon PMA
Portföljförvaltningskontot Portfolio Managed Account (“PMA”) är ett förvaltat konto i lokal valuta.
 Placeringen av fonder i PMA var främst en kortsiktig investering i de attraktiva iranska 
avkastningsnivåerna på 15–20% YTM. Fonderna har för närvarande omdirigerats till aktiemarknaden. Under 
redovisningsperioden Pomegranate omallokerades lite mer pengar till PMA.
 Den 30 april 2021 är investeringen värderad till det NAV i IRR som redovisats i räkenskaperna den  
30 april 2021 omvandlat till EUR till NIMA-spotkursen den 30 april 2021.
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Takhfifan

Takhfifan är den första och mest populära grupprabattplattformen i Iran. Takhfifan är en plattform med allt på ett 
och samma ställe som tillhandahåller varor och tjänster som ofta används i vardagslivet. Boka restauranger, köpa 
resebiljetter och turer, köpa poolbiljetter till rabatterat pris, få rabattkoder för köp i webbutiker och många andra 
tjänster finns lättillgängliga för kunderna på denna plattform.
 Takhfifan kopplar ihop kunder och återförsäljare. Det håller på att bli en plattform för upptäckt,  
utvärdering och inköpstjänster samt varor till bästa pris som också erbjuder återförsäljare marknadsförings-
lösningar som lockar till sig kunder och ökar försäljningen. Därför fokuserade teamet under 1399 på att förbereda 
inför och ändra Takhfifans produkt baserat på denna strategi.

Förra året var tufft för Takhfifan i och med trenden med en ökning av covid-19-fallen. Koncernens 
bruttohandelsvärde 1399 föll brant jämfört med föregående år. Tack vare omsorgsfull planering och att man 
tog fram fler intäktsmodeller lyckades dock Takhfifan undvika ett betydande ras och höll sig på en godtagbar 
nivå. 1399 hanterade företaget bakslagen under pandemin tack vare att man i högre grad förlitade sig på sina 
interna tjänster, vilket gav en effektiv minskning av kostnaderna och skapade fler intäktsströmmar, däribland nya 
marknadsföringstjänster (som affärspartner) och ett ökat fokus på Poole To (dess cashbacktjänst, som innebär  
att Takhfifans kunder kan få en procentandel av deras shoppingvärde tillbaka kontant).
 1398 lanserade Takhfifan sin ny produkt- och onlinecashbacktjänst och lockade till sig över  
70 affärspartner. 1399 lyckades Takhfifan pressa upp denna siffra ännu högre, till 200. Några av Takhfifans 
onlinecashbackpartner är Digikala, Modiseh, Snappfood, Irancell, Namava, E-kala, bimeh.com, Maktabkhooneh  
och Mootanroo.
 Andra halvåret 1399 lanserade Takhfifan offlinecashback (en cashbacktjänst för shopping i fysiska butiker) 
och  genom att fokusera på strategiska leverantörer inom detaljhandeln utvidgades det kommersiella nätverket 
”pool-e-To”. De inledande resultaten har varit tillfredsställande.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR        RABATTER ONLINE / OFFLINE

VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 2021       0,3 M EUR 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN (+1% ESOP)      0,2%
                                                                                                                         

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:   
www.takhfifan.com
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Navaar är Irans ledande nöjesproduktions- och distributionsplattform inom ljudinnehåll. Navaar tillhandahåller 
ljudböcker, sammanställningar av ljudböcker, ljudserier och poddsändningar. Deras webbplats och mobila 
Navaar är den största plattformen i Iran som tillhandahåller ljudinnehåll som ljudböcker, boksammanfattningar, 
radioteater och poddsändningar. I Navaars app eller på webbplatsen har användarna direkt tillgång till de senaste 
ljudböckerna. Alla dessa ljudböcker spelas in lagligt och med tillstånd från författarna och översättarna. Navaar 
är också en av de största producenterna av ljudböcker i Iran. Navaars studior gör ljudböcker av de mest attraktiva 
och bästsäljande pappersböckerna, som sedan säljs exklusivt på Navaars plattform. I slutet av 1399 hade Navaar 
över 11 000 ljudtitlar på sin plattform.
 1399, försenades genomförandet av planerna på grund av försenad finansiering och budgetunderskott, 
vilket ledde till en omsättningsökning med endast en procent jämfört med föregående år.
 Navaars ljudproduktionsenhet har nyligen blivit en PaaS-enhet (produkt som en tjänst). Det innebär 
att Navaar samlar in pengar från förlag för tryckta böcker för att producera sina egna ljudböcker. Efter att 
produktionen i Navaars studior är färdig erbjuder Navaar distribution av produktionerna på alla plattformar och får 
royalties. Post-money-värderingen är 414 miljarder IRR.
 Under redovisningsperioden deltog Pomegranate i en liten intern runda i Navaar, men ökad konkurrens, 
prispress och avsaknad av storskalighet ledde till beslutet att justera ner värdet.
 Värderingen av Pomegranates innehav i Navaar bygger på en modellvärdering baserad på 
försäljningsprognosen de senaste tolv månaderna och de kommande tolv månaderna och relevant EV/försäljning 
baserat på multiplar för jämförbara bolag. Pomegranate omvandlas sedan till EUR baserat på NIMA-spotkursen 
den 30 april, 2021 om 273 905. Resultatet är ett värde i EUR för Navaar på 556 000 euro den 30 april 2021 och ett 
sammanlagt värde på Pomegranates direktinnehav på 173 000 EUR.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR         LJUDBÖCKER 
BOLAG BILDAT          2014 
FÖRSTA INVESTERING         2017

VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 2021       0,2 M EUR 
POMEGRANATES ÄGARANDEL         31,1% 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN        0,1%
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EUR VERKLIGA VÄRDE, SEDAN 30 APRIL 2020    -79,3%
                                                                                                                         
 

VÄRDERING: MODELLVÄRDERING 30 APRIL 2021      IRR MDR MILJONER EUR
                                                                                                                        

NAVAAR        152  0,6
POMEGRANATES ANDEL      47  0,2
                                                                                                                         

För ytterligare information  
besök företagets webbplats:  
www.navaar.ir
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Bahamta erbjuder ett enklare och säkrare alternativ till traditionella P2P-överföringar kort till kort eller konto till 
konto via en användarvänlig mobil lösning.
 Företaget har fem produkter som riktar sig till olika segment på marknaden och med olika 
monetariseringsstrategier. De ursprungliga tre produkterna har på en liten fast avgift per transaktion och för de 
två senaste produkterna tas en procentandel ut av den totala transaktionen. De två nyaste produkterna har en bra 
tillväxt och bättre än de äldre produkterna.
 Bahamta var bland de första iranska startupföretagen inom finansteknik som fick ett teknisk 
affärsgodkännande enligt en ny lagstiftning för finansteknik som gjorde det möjligt att strömlinjeforma de 
finanstekniska tjänsterna jämfört med andra sektorer. Dessa godkännanden understryker vikten av att erkänna 
innovativa tjänster för att lösa de centrala problemen på marknaden för betalningstjänster.
 Bahamta har fortsatt att växa öka intäkterna etc. med omkring 116 % under det iranska året 1399. 
Fram till dess att Bahamtas tjänster lyfter ännu mer förhåller vi oss fortsatt försiktiga när det gäller värderingen. 
Värderingen bygger på LTM och NTM och multiplar från jämförelsebolag inom betalningslösningar. Den 30 april 
2021 är företaget värderat till 350 000 euro och Pomegranates andel är värderad till 50 000 euro.
 

NYCKELTAL
                                                                                                                         
 
SEKTOR         FINANSTEKNIK  
BOLAG BILDAT          2015 
FÖRSTA INVESTERING         2017

VERKLIGT VÄRDE I PORTFÖLJEN, 30 APR 2021       0,05 M EUR 
POMEGRANATES ÄGARANDEL         14,3% 
PROCENT AV INVESTERINGSPORTFÖLJEN        0,0%
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS EUR VERKLIGA VÄRDE, SEDAN 30 APRIL 2020    13,1%
                                                                                                                         
 

VÄRDERING: MODELLVÄRDERING 30 APRIL 2021      IRR MDR MILJONER EUR
                                                                                                                        

BAHAMTA          96 0,4
POMEGRANATES ANDEL        14 0,05
                                                                                                                         

För ytterligare information  
besök företagets webbplats 
www.bahamta.com
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Bolags- och 
aktieinformation

Företags- och koncerninformation
Pomegranate Investment AB (publ), koncernens moderbolag registrerades den 7 april 2014.  
Per 30 april 2021 består Pomegranate Investment koncernen av det Svenska moderbolaget moderbolag 
Pomegranate Investment AB (publ) och ett helägt svenskt dotterbolag, Pomegranate Holding AB, samt ett bolag 
i Iran som ägs till 90%. Moderbolagets verkar som holdingbolag för koncernen och därmed äger, hanterar och 
finansierar portföljbolagsinnehaven. Det svenska dotterbolaget bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Aktieinformation
Per den 30 april 2021 fanns det sammanlagt 5 404 601 utestående aktier i Pomegranate. Alla aktier har en röst 
vardera. Handel i bolagets aktier tillhandahålls av Pareto Securities AB i Stockholm. ISIN-kod är SE0006117511.  
Det fanns inga teckningsoptioner utestående per 30 april 2021. 

Aktiepris
Max- och minimipriset för 12-månadersperioden fram till 30 April 2021 var 18,0 EUR/aktie respektive 6,0 EUR/
aktie. Det senaste priset per aktie per den 30 april 2021 var 18,0 EUR/aktie.

Utdelning
Ingen utdelning har föreslagits för året.

Pomegranate OTC-handel, pris och volymer
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Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet  
och en Master of Finance från London Business School.
Per Brilioth är VD för VNV Global AB. Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissio-
närsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging marketsenhet och har 
under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Per Brilioth har en kandidatexamen 
i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business 
School. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseledamot i VEF Ltd, VNV Global AB, Kontakt East 
Holding AB, NMS Invest AB och Voi Technology AB

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet och en LL.M från NYU School of Law.
Anders F. Börjesson är chefsjurist för VNV Global AB. Han har tidigare varit tillförordnad chefsjurist 
i Pomegranate Investment AB och Vostok Emerging Finance Ltd samt VD för RusForest AB (publ). 
Anders arbetade tidigare som biträdande jurist vid Mannheimer Swartlings kontor i Sankt Petersburg 
och Moskva och ledde gruppen för fusioner och förvärv och bolagsrätt i Moskva mellan 2006 och 
2008. Han är utländsk medlem av New York Bar Association.  

Utbildning: MSc-examen i Mellanösternpolitik 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 tillväxtmarknader. 
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 Accountant-examen  
från ACCA i England.
Nadja Borisova är ekonomichef för VNV Global AB och styrelseledamot i St Petersburg Property 
Company AB. Nadja har tidigare haft flera befattningar, bland annat som tillförordnad ekonomichef 
för Pomegranate Investment AB och Vostok Emerging Finance Ltd, som ekonomichef för det 
Rysslandsfokuserade private equity-bolaget Varyag Resources samt olika ekonomibefattningar inom 
Cloetta-Fazer, The Coca-Cola Company och Coca-Cola Bottlers Eurasia, 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 medgrundare 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.

Per 
Brilioth
Styrelseordförande 
sedan 2014

Anders 
F. Börjesson
Styrelseordförande 
sedan 2014

Mohsen 
Enayatollah
Styrelseledamot 
sedan 2016

Nadja 
Borisova
Styrelseledamot 
sedan 2016

Vladimir 
Glushkov
Styrelseledamot 
sedan 2018 
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Utbildning: Ekonomi och företagsekonomi från Wien universitet.
Florian Hellmich är VD för Pomegranate Investment 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 kommunistländer. I båda positionerna, har han deltagit och ansvarat för de flesta 
aktiemarknadstransaktionerna (kapitalanskaffningarna). Hanterade och marknadsförde över 300 
IPO: er/SPO/ABB under sin karriär.

Utbildning: Civilingenjör i ekonomi och Företagande från Handelshögskolan i Stockholm.
Gustav Wetterling är anställd som CFO av Pomegranate 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 relation  
till olika investeringsprojekt och hanterar fortlöpande frågor kring lagar och sanktioner kopplade till  
Iran och bolagets växande verksamhet där. Innan Pomegranate var Mahgol jurist på Vinge KBs  
Iran-avdelning i Stockholm och jobbade även som advokat vid Ronald Fletcher Baker LLP i London, 
med 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 investeringsansvarig på Pomegranate Investment AB. Rickard 
har under de tidigare 9 åren jobbat internationellt, inklusive Nigeria, Sydkorea, Brasilien och USA, 
han var även medgrundare och tillväxtchef hos Groupon Sweden (och senare Norge) inom Rocket 
Internet och turn-around chef på ett Kinnevik-ägt Nigerianskt e-handelsföretag samt jobbat som 
managementkonsult.

Florian 
Hellmich
VD 
sedan 2015

Gustav 
Wetterling
CFO 
sedan 2017

Mahgol 
Sharili
Chefsjurist
sedan 2018

Rickard 
Strömgren
Investeringsansvarig 
sedan 2016
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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 
Pomegranate-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 ursprungliga Sanctions Compliance Strategy. Den nya policyn beskriver styrelsens och de anställdas 
roll och ansvar i fråga om regelefterlevnad och innehåller bestämmelser om transaktionsanalys och due diligence, 
löpande uppföljning, efterlevnadsarbete i Bolagets portföljbolag, dokumentation, rapportering av och påföljder vid 
överträdelse samt utbildning.
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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 respektive affärsområden, intresset för investeringar inom de sektorer i vilka bolagen 
är verksamma, marknadens efterfrågan på portföljbolagets produkter och tjänster, makrofaktorer, som den 
underliggande ekonomiska tillväxten på de geografiska marknader där portföljbolagen är verksamma, samt 
valutakursförändringar.

Värderings- och transaktionsrisk
Pomegranate värderar kontinuerligt sina portföljbolag, vilket närmare beskrivs i not 3. 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 
verksamheten 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, utsikter, 
rörelseresultat och finansiella ställning.

Kreditrisk
Bolaget exponeras för kreditrisk genom likvida medel och depåer hos banker 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 
skattejusteringar som försämrar Pomegranates tidigare eller nuvarande skattepositioner 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 marknader som ännu inte kan anses mogna. 
De här marknaderna kännetecknas ofta av snabba förändringar i lagstiftning och regelverk. Portföljbolagen är 
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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 investerat riskerar att tilldra sig statens intresse kan det inte uteslutas att så kan ske i framtiden.
 Internationella risker
Under president Trumps mandatperiod eskalerade Trump-administrationen sitt tryck på Iran, och sanktionerna mot 
Iran har ännu inte lättats sedan president Biden tillträdde i januari 2021. Det ekonomiska trycket på Iran och den 
politiska instabiliteten i regionen kan hota framgång med JCPOA. Det är oklart om Biden-administrationen kommer 
att vidta åtgärder för att avskaffa sanktionerna mot Iran eller om president Biden kommer att fortsätta eller utöka 
de nuvarande amerikanska sanktionerna mot Iran; sådana steg kan bero på vilken framgång som gjorts för att åter 
engagera Iran med JCPOA.
 Den 14 januari 2020 meddelade Frankrike, Tyskland och Storbritannien, känt som ”E3” (andra 
undertecknare av JCPOA) att de har utlöst tvistlösningsmekanismen enligt JCPOA på grund av oro över Irans 
återupptagna urananrikning. Detta kan leda till ett eventuellt återinförande av sanktioner som tidigare hävts av 
EU och FN. Det kan också ses som att EU vill behålla JCPOA-avtalet (som har hänvisats till regelbundet sedan 
utlösningen av tvistlösningsmekanismen). Relevanta sanktioner förblir dock upphävda medan förhandlingar om 
tvistlösningsmekanismen fortfarande pågår och resultatet är för närvarande högts oförutsägbart (augusti 2021).
 Den 3 juli 2020 inledde Iran själva också tvistlösningsmekanismen för att adressera farhågor om att 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland å sin sida inte uppfyllde sina JCPOA-åtaganden. Förhandlingar pågår 
fortfarande (augusti 2021).

Sanktionsrisker och skydd för företag 
 Amerikanska sekundära sanktioner
Bredden av USA:s sanktioner mot Iran som administreras av OFAC (US Office of Foreign Assets Control) 
har utökats under senare år. 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 kopplat till vissa sektorer eller som ger materiellt stöd eller hjälper individer och enheter som 
omfattas av sanktioner och som finns med på den amerikanska SDN-listan (List of Specially Designated 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 sanktionerna, när USA förbjöd andra länder att köpa olja från Iran genom att hota med att frysa 
eventuella fastigheter och intressen i fastigheter köparna kan ha i USA. Det amerikanska finansdepartementet 
beskriver åtgärderna som ett ”ekonomiskt 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 återinförandet 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 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.
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 Uppdatering om EU:s sanktioner
Efter att USA frånträdde JCPOA i maj 2018 återinförde 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. Den grundläggande principen bakom EUs förordning om motåtgärder är att Europeiska 
aktörer är förbjudna att följa USAs sekundära sanktioner mot Iran.
 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-
motåtgärdsförordningen. 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 läkemedelsprodukter 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. Dock, givet att 
INSTEX har visat sig vara en ineffektiv mekanism och har knapps använts än så länge, så jobbar EU för förbättringar 
av INSTEX. 
 Det återstår att se om de kvarvarande EU-sanktionerna mot Iran kommer 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. Dock är det 
som förklarat ovan svårt att sia om framtida utveckling. 
 Policyer för handelskontroll
För att skydda Pomegranate mot oavsiktliga primära och sekundära sanktionsrisker från EU, FN och USA  
i anslutning till Bolagets investeringsverksamhet har man från start infört olika sanktionspolicyer. Den 26 juni 2014 
antog Pomegranate en ”Sanktionsöverensstämmelsestrategi” som fastställer förpliktelserna för Bolaget och dess 
styrelse att driva de strängaste efterlevnadsprocesserna för att säkerställa att man uppfyller 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 Bolagets 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, dokumentation, överträdelser och disciplinåtgärder, rapportering av överträdelser och 
utbildning. Styrelsen administrerar policyn för kontroll av handel och General Counsel – Mahgol Sharili – är den 



36 
Pomegranate
Investment AB 
 (publ)

Årsredovisning
Period 1 maj 2020—
30 april 2021

03
Bolagsstyrning
Risker och 
osäkerhetsfaktore 

enskilda person som främst ansvarar för att säkerställa Bolagets efterlevnad av sanktioner som övervakas av 
externa juridiska rådgivare. 
 Återstående sanktioner och allmänna risker 
Innebörd n 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 
kommer 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 
omfattas 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 verkställighetspolitiken i USA, EU, FN 
eller Sverige vad avser ekonomiska sanktioner 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 ekonomiska 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 le a 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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Förvaltningsberättelse  

Verksamhet
Pomegranate Investment AB (publ), organisationsnummer 556967-7247 (”Pomegranate” eller ”Bolaget”), är 
ett aktiebolag med säte i Stockholm. Pomegranate är ett investmentbolag med den huvudsakliga affärsidén att 
investera direkt eller indirekt i fast och lös egendom huvudsakligen i mellanöstern samt bedriva därmed förenlig
verksamhet. Denna årsredovisning omfattar räkenskapsåret, motsvarande perioden 1 maj 2020—30 april 2021.

Viktiga händelser under året
Iran har varit 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 restriktioner och 
karantäner, såsom e-handel, onlinebetalningar, onlineannonser, appbutiker, 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 i motvind. 
 NAV/aktie om 33,8 EUR per 30 april 2021 representerade en uppgång med 54% jämfört med 30 april  
2020, främst på grund av ökad värdering av IIIC, Sheypoor och Griffon. Inom IIIC var Digikala den främsta 
drivkraften och uppnådde 152% tillväxt i NMV under Iranska året 1399 samt t många andra bolagsrekord. Under 
Iranska året 1399 sålde Digikala-koncernen över 131 miljoner artiklar och den operationella kapaciteten har nu nått 
130 tusen order per dag. Värderingen av Café Bazaar Group ökade också, främst på grund av betydligt högre värde 
för Divar tack vare fortsatt monetisation. Café Bazaar gjorde en första utdelning någonsin till sina aktieägare under 
rapportperioden.
 Värdering av Sheypoor i lokal valuta ökade tack vare fortsatt stark omsättningstillväxt. Företaget lyckades 
också visa en positiv EBITDA för helåret 1399.
 Efter ett väldigt starkt 2020 har den iranska aktiemarknaden fallit tillbaka något under 2021 men fortsatt 
med positiv utveckling jämfört med 30 april 2020, vilket återspeglas i båda det högre värdet för investeringen  
i GIF-fonden, samt för Griffon Capital. Griffon Capital gjorde en rekordvinst för 2020 även i EUR-termer.  
De har framgångsrikt lanserat två ETF: er och det förvaltade kapitalet har öka avsevärt under rapportperioden. 
Detta befäster återigen framgången för det det ändrade fokus mot lokal kapitalförvaltning.

Teckningsoptioner
Inga nya teckningsoptioner utfärdades under perioden 1 maj 2020 till och med 30 april 2021. 

Resultat
Resultat efter skatt uppgick till 63,3 miljoner euro, inklusive resultat på 65,5 miljoner euro från värdering av 
finansiella tillgångar till verkligt värde.

Likviditet
Bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 9,9 miljoner euro.

Eget kapital/substansvärde
Bolagets egna kapital uppgick per balansdagen till 182,6 miljoner euro, motsvarande 33,8 euro per aktie.  
Antal aktier uppgick på balansdagen till 5 404 601.

Förslag (och motivering) till vinstdisposition
Till årsstämmans förfrågande står följande  
(belopp i euro):
————————————————————————————  
Balanserat resultat                              12 172 680    
Årets resultat                           101 669 035    
Överkursfond                              63 316 672    
(exklusive bundet EK)                          177 158 386     
————————————————————————————
Styrelsen föreslår att beloppet 177 158 386 EUR  
för perioden 1 maj 2020—30 april 2021 balanseras  
i ny räkning.
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Resultaträkning
 

        1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
BELOPP I TEUR       — 30 APR 2021 — 30 APR 2020 
                                                                                                                                 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 65 549  11 063
UTDELNING OCH RÄNTEKUPONGER      130 —
ÖVRIGA OPERATIVA INTÄKTER      143   –

RÖRELSENS INTÄKTER       65 822 11 063
                                                                                                                                   

RÖRELSENS KOSTNADER       -2 488  -1 963

RÖRELSERESULTAT        63 334 9 099
                                                                                                                                   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
VALUTAKURSVINSTER / -FÖRLUSTER, NETTO    39  -0.3
RÄNTEINTÄKTER       0,0  0,1
RÄNTEKOSTNADER        -57  -66

FINANSNETTO       -18  -66 

RESULTAT FÖRE SKATT       63 316 9 033 
                                                                                                                                   

INKOMSTSKATT          

NETTORESULTAT FÖR PERIODEN      63 316 9 033
                                                                                                                               
 
HÄNFÖRLIGT TILL: 
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARET     63 302  9 003
MINORITETSINTRESSE       14  –

ÅRETS RESULTAT       63 316 9 003 
                                                                                                                              
 
RESULTAT PER AKTIE (IN EUR)      11,7  1,7

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING* (I EUR)   10,6 1,6
                                                                                                                             

* RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING FÖR RAPPORTERINGSPERIODEN 1 MAJ 2020 — 30 APRIL 2021 HAR BERÄKNATS GENOM JUSTERING AV 
VÄGDA GENOMSNITTLIGA ANTAL UTESTÅENDE STAMAKTIER, FÖRUTSATT FULL UTBETALNING OCH UTSPÄDNING FRÅN BEFINTLIGA LTIP-PROGRAM.

Koncernen
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        1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
BELOPP I TEUR       — 30 APR 2021 — 30 APR 2020
                                                                                                                                  
 
ÅRETS RESULTAT       63 316 9 033
                                                                                                                              
 
ÖVRIGT TOTALRESULTAT: 
POSTER SOM KAN KOMMA ATT OMKLASSIFICERAS TILL RESULTATRÄKNINGEN: 
VALUTAOMRÄKNINGSDIFFERENSER       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, EFTER SKATT      

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, EFTER SKATT    63 316 9 033 
                                                                                                                                

HÄNFÖRLIGT TILL: 
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE      63 302  9 033
MINORITETSINTRESSE       14  —

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, EFTER SKATT    63 316 9 033 
                                                                                                                             

Rapport över totalresultatet
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Balansräkning

Koncernen 

BELOPP I TEUR         30 APR 2021 30 APR 2020
                                                                                                                               

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
KONTORSMATERIAL OCH INVENTARIER        12 19

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      12 19 
                                                                                                                              
 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE      171 364  105 117

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       171 364  105 117 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       171 376 105 136 
                                                                                                                               

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
LIKVIDA MEDEL         9 861  13 302
OBLIGATIONSPORTFÖLJ         1 737  —
SKATTEFORDRAN          16  56
ÖVRIGA TILLGÅNGAR        3  —
ÖVRIGA KORTSIKTIGA FORDRINGAR        172  47

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        11 790  13 406 

SUMMA TILLGÅNGAR         183 166 118 541 
                                                                                                                              

EGET KAPITAL OCH SKULDER (INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT)    182 562 118 233
                                                                                                                               

KORTFRISTIGA SKULDER 
ICKE RÄNTEBÄRANDE KORTFRISTIGA SKULDER
LEVERANTÖRSSKULDER         —  —
ANDRA KORTFRISTIGA SKULDER       296  1
UPPLUPNA KOSTNADER         277  280
SKATTESKULDER          31  27

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER        604  308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       183 166 118 541 
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Koncernen

   ÖVRIGT
    TILLSKJUTET ÖVRIGA BALANSERAT MINORITETS-  
BELOPP I TEUR  AKTIEKAPITAL KAPITAL RESERVER RESULTAT INTRESSE TOTAL 
                                                                                                                           

INGÅENDE BALANS, 1 MAJ 2019  5 405 100 230 795 2 344 — 108 774

ÅRETS RESULTAT  —  — —  9 033  9 033

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
VALUTAKURSDIFFERENSER   —  —  — –   – 
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 
1 MAJ 2019 — 30 APR 2020  — — – 9 033  9 033

TRANSAKTIONER MED ÄGARE
INTÄKTER FRÅN NYEMISSION  —  —    — 
TRANSAKTIONSKOSTNADER NYEMISSION    —    —
AKTIEBASERAT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM   426    426

UTGÅENDE BALANS, 30 APRIL 2020  5 405 100 656 795 11 377 — 118 233 
                                                                                               

INGÅENDE BALANS, 1 MAJ 2020  5 405 100 656 795 11 377 — 118 233

ÅRETS RESULTAT  —  — —  63 302 14 63 316

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
VALUTAKURSDIFFERENSER   —  —  —  -1  -1
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN      
1 MAJ 2020 — 30 APR 2021  — — – 63 302 14 63 315

TRANSAKTIONER MED ÄGARE 
INTÄKTER FRÅN NYEMISSION  —  —    –
TRANSAKTIONSKOSTNADER NYEMISSION  – – – –  –
AKTIEBASERAT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM   1 013    1 013

UTGÅENDE BALANS, 30 APRIL 2021  5 405 101 669 795 74 679 14 182 561 
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        1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
BELOPP I TEUR       — 30 APR 2021 — 30 APR 2020
                                            

LÖPANDE VERKSAMHETEN                                                    
RÖRELSERESULTAT           63 316 9 033
                                                                                                                            

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M.M. 
AVSKRIVNINGAR          -99 6
RÄNTEINTÄKTER OCH -KOSTNADER, NETTO      57  66
OREALISERADE VALUTAKURSVINSTER        -22  5
AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM        1 013  426
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE    -65 549  -11 063
KASSAFLÖDE ANVÄNT I DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL  -1 284  -1 527
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEFORDRINGAR        -17  29
FÖRÄNDRING AV RÖRELSESKULDER         40  -411

KASSAFLÖDE ANVÄNT I DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    -1 261 -1 909 
                                                                                                                            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
INVESTERINGAR I FINANSIELLA TILLGÅNGAR      -2 139 -1 512
ERLAGD RÄNTA           -57  -66

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN      -2 197 -1 578 
                                                                                                                            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
NYEMISSION, INKLUSIVE AVGIFTER        —  —

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     — — 

ÅRETS KASSAFLÖDE          -3 458 -3 487
                                                                                                                            

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN        13 302 16 794
KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL        17  -5

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT        9 861 13 302 
                                                                                                                            

Koncernen



44 
Pomegranate
Investment AB 
 (publ)

Årsredovisning
Period 1 maj 2020—
30 april 2021

04
Finansiell information
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 finansiella mått 
inom ramen för IFRS. Nedan presenteras Bolagets alternativa nyckeltal och hur dessa är beräknade.
 

 1 MAJ 2020 1 MAJ 2019
 — 30 APR 2021 — 30 APR 2020
  
                                          
SOLIDITET, %*  99,7%  99,7%
SUBSTANSVÄRDE, EUR  182 561 578 118 233 394
SUBSTANSVÄRDE / AKTIE, EUR **  33,8 21,9
RESULTAT PER AKTIE, EUR ***  11,7 1,7 
RESULTAT PER AKTIE EFTER FULL UTSPÄDNING, EUR****  10,6 1,7
VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER FÖR PERIODEN 5 404 601 5 404 601
VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER FÖR PERIODEN EFTER FULL UTSPÄDNING  5 972 273 5 440 631
ANTAL AKTIER VID ÅRETS SLUT 5 404 601 5 404 601
  

* SOLIDITET DEFINIERAS SOM EGET KAPITAL I RELATION TILL TOTALT KAPITAL.
**  SUBSTANSVÄRDE/AKTIE DEFINIERAS SOM EGET KAPITAL/SUBSTANSVÄRDE DIVIDERAT MED TOTALT ANTAL 
 AKTIER VID PERIODENS SLUT.
***  RESULTAT PER AKTIE DEFINIERAS SOM PERIODENS RESULTAT DIVIDERAT MED VÄGT GENOMSNITTLIGT 
 ANTAL AKTIER FÖR PERIODEN.
****  RESULTAT PER AKTIE EFTER FULL UTSPÄDNING DEFINIERAS SOM PERIODENS RESULTAT DIVIDERAT MED  
 VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER FÖR PERIODEN MED BEAKTANDE FÖR FULL UTSPÄDNING FRÅN 
 EXISTERANDE LTIP PROGRAM. DOCK SÅ GÖRS INTE DENNA JUSTERING NÄR RESULTATET ÄR NEGATIVT.
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        1 MAJ 2020 1 MAJ 2019
BELOPP I TEUR       – 30 APR 2021  – 30 APR 2020
                                                                                                                            

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN  65 549  11 063
UTDELNING OCH RÄNTEKUPONGER        130 –
ÖVRIGA OPERATIVA INTÄKTER        143 –
RÖRELSENS KOSTNADER         -2 487  -1 963

RÖRELSERESULTAT          63 335 9 099
                                                                                                                              
 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
VALUTAKURSVINSTER / -FÖRLUSTER, NETTO     39  -0.3
RÄNTEINTÄKTER         -  0.1
RÄNTEKOSTNADER          -57  -66

FINANSNETTO          -18  -66 

RESULTAT FÖRE SKATT        63 317 9 033 
                                                                

INKOMSTSKATT          –  – 

NETTORESULTAT FÖR PERIODEN        63 317 9 033 
                                                                 

Moderbolaget

Rapport över totalresultatet

ÅRETS RESULTAT       63 317 9 033
                                                                                                                            

ÖVRIGT TOTALRESULTAT: 
POSTER SOM KAN KOMMA ATT OMKLASSIFICERAS TILL RESULTATRÄKNINGEN: 
VALUTAOMRÄKNINGSDIFFERENSER      –  –

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, EFTER SKATT    –  – 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, EFTER SKATT   63 317 9 033 
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Balansräkning

BELOPP I TEUR          30 APR 2021 30 APR 2020
                                                                                                                              
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR) 
KONTORSMATERIAL OCH INVENTARIER         12 19

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      12 19 
                                                                                                                             

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
INVESTERINGAR I KONCERNFÖRETAG        1 009  6 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE      171 363  105 117

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      172 372  105 122

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        172 384 105 141 
                                                                                                                             

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
LIKVIDA MEDEL          8 718  13 297
OBLIGATIONSPORTFÖLJ          1 737  –
SKATTEFORDRAN           16  –
FORDRINGAR KONCERNBOLAG         139  56
ÖVRIGA FORDRINGAR         172  47

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        10 783  13 400

SUMMA TILLGÅNGAR          183 167 118 541 
                                                                                                                            

EGET KAPITAL OCH SKULDER (INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT)   182 563 118 233
                                                                                                                              

KORTFRISTIGA SKULDER (ICKE RÄNTEBÄRANDE KORTFRISTIGA SKULDER)
LEVERANTÖRSSKULDER          –  –
ANDRA KORTFRISTIGA SKULDER         296  1
UPPLUPNA KOSTNADER         277  280
SKATTESKULDER           31  27

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER         604  308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        183 167 118 541 
                                                                                                                            

Moderbolaget
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   ÖVRIGT BALANSERADE TOTAL FRITT EGET TOTAL
BELOP I TEUR AKTIEKAPITEL  TILLSKJUTET KAPITAL VINSTMEDEL KAPITAL
                                                               

EGET KAPITAL VID ÅRETS BÖRJAN 5 405 100 230 3 139 103 370 108 774
                                                               

ÅRETS RESULTAT — — 9 033 9 033 9 033

SUMMA TOTALRESULTAT — — 9 033 9 033 9 033
                                                                

INTÄKTER FRÅN NYEMISSION –  –  – –
TRANSAKTIONSKOSTNADER NYEMISSION  –   – –
AKTIEBASERAT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM  - 426  426 426

UTGÅENDE BALANS, 30 APRIL 2020 5 405 100 656 12 172 112 829 118 233 
                                                              

04
Finansiell information
Förändringar i eget kapital

Moderbolaget
1 maj 2019—30 apr 2020

Moderbolaget
1 maj 2020—30 apr 2021

   ÖVRIGT BALANSERADE TOTAL FRITT EGET TOTAL
BELOP I TEUR AKTIEKAPITEL  TILLSKJUTET KAPITAL VINSTMEDEL KAPITAL
                                                               

EGET KAPITAL VID ÅRETS BÖRJAN 5 405 100 656 12 172 112 829 118 234
                                                               

ÅRETS RESULTAT — — 63 317 63 317 63 317

SUMMA TOTALRESULTAT — — 63 317 63 317 63 317
                                                                

INTÄKTER FRÅN NYEMISSION –  –  – –
TRANSAKTIONSKOSTNADER NYEMISSION – – –  – –
AKTIEBASERAT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM  – 1 013  1 013 1 013

UTGÅENDE BALANS, 30 APRIL 2021 5 405 101 669 75 489 177 158 182 563 
                                                              

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Note 1 Allmän information  
Pomegranate Investment AB (publ) (Pomegranate) är ett investmentföretag enligt definitionen i IFRS 10 p. 27,  
där andelarna i portföljbolagen 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,  
1 tr, 111 44 Stockholm.
 Pomegranates årsredovisning för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 24 augusti 2021.
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental EUR.

Note 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 Kompletterande 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 koncernens presentationsvaluta.
 Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning 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 Finansiella 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 maj 2021 eller senare.  
Dessa bedöms inte ha någon väsentlig påverkan 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 konsolidera 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 instrument: Redovisning och värdering. Pomegranate 
har ett dotterföretag som inte självt är ett investmentföretag eller ingår som en del av portföljbolagen varför 
dotterföretaget konsolideras enligt förvärvsmetoden. 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.  
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 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. Detta 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 nödvändighet djupt involverat 
i investeringsbeslut och övervakning av portföljbolagens 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. Valutakursvinster 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
2.5.1 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.5.2 Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.
 
2.6 Leasing
Bolaget tillämpar IFRS 16 men för tillfället finns det inte några väsentliga leasingavtal. 

2.7 Ersättningar till anställda
2.7.1 Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive ickemonetära 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 anställda i balansräkningen. 
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2.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen 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 anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning.

2.7.3 Aktierelaterade ersättningar
Bolaget har tidigare 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 emissionslikvid, netto efter direkt hänförliga transaktionskostnader, ökar 
aktiekapitalet motsvarande nominellt värde och överstigande del ökar överkursfonden när teckningsoptionerna 
utnyttjas.
 Förvärvade optionsrätter, exklusive direkt hänförliga transaktionskostnader, 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 uppkommer 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 skatteskulden regleras.
 Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
 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
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Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande 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 resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång 
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 placeringar 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 omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och kundfordringar” utgörs av övriga kortfristiga 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 tillgångar 
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 anskaffningsvärde 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 resultaträkningen 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 nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp 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 objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång 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 
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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 redovisade värde och nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. 
Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning inom 
posten Övriga externa kostnader. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen 
av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning inom posten Övriga externa kostnader.

2.9.5  Företagsobligationer
Bolaget redovisar noterade företagsobligationer till den marknadsvärde per bokslutsdatum, dvs. den senast 
noterade marknadskursen.

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

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

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

2.13 Resultat per aktie
 Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning som är hänförlig till preferensaktier
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerat för fondemissions-
elementet 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 potentiella 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
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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.   
 Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. 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 förvärvsrelaterade 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 koncernräkenskaperna för koncernen göra vissa 
uppskattningar och antaganden. 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 resultaträkningen utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, såsom 
förväntningar på framtida händelser som bedöms vara rimliga under rådande förutsättningar. För mer information 
om beräkning av verkligt värde hänvisas till not 6.
 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
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 perspektiv. Med tanke på den nuvarande osäkerheten och 
bristen på förutsägbarhet på makronivå övervakar Pomegranate också noggrant 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. Mobilitets- och reserelaterade företag till exempel sett en direkt 
negativ effekt med tanke på den betydande 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 ickeväsentliga 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. 
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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 förvaltning 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. Investeringar 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 rättssystem som är jämförbara med dem i mer 
utvecklade länder. Befintliga lagar och förordningar tillämpas ibland inkonsekvent. Både oavhängigheten 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 övervakar 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 
identifierade riskområden. 
 Exponering mot finansiella tjänsteföretag på tillväxt- och gränsmarknader
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 resultat, ekonomiska villkor och utsikter för 
koncernens investeringar.
• Operativ risk – finansiella tjänsteföretag på tillväxt- och gränsmark- nader är exponerade för operativa 
risker, däribland risken för bedrägeri 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 verksamheten, 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 kontrollprocesser 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 diplomatisk utveckling, social eller religiös instabilitet, förändring 
av regeringspolitiken, skatte- och räntesatser, inskränkningar i politisk och ekonomisk utveckling av lagar och 
bestämmelser i Iran, stora policyförändringar 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.  
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Sådaninstabilitet 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 fluktuationer på olje- och gasmarknaden. En nedgång på olje- och gasmarknaden kan ha 
en väsentlig negativ inverkan på den iranska ekonomin. 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 Pomegranate 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 garantier 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 potentiella 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 investeringsmöjligheter. I framtiden kan sålunda andra investerare 
konkurrera med Pomegranate 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  
Bolagets 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  
upprättas, och revision företas i enlighet med internationell standard, kan några garantier inte lämnas när det gäller 
informationens fullständighet eller tillförlitlighet. Bristande information och svag redovisningsstandard kan tänkas 
påverka Pomegranate negativt vid framtida investeringsbeslut.
 Bolagsstyrningsrisk
Missbruk av bolagsstyrning kan vara ett problem i tillväxt- och gränsmarknader. Minoritetsaktieägare kan bli illa 
behandlade på olika sätt, bland annat vid försäljning av tillgångar, internprissättning, utspäd- ning, begränsad 
tillgång till årsstämmor och begränsning av utomstående 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 holdingbolag. Det händer 
att bolag försummar att följa de lagar som reglerar aktieemissioner såsom föranmälan i tillräckligt god tid för 
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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. Bolagsledningen 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 minoritetsaktieägares 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 påverkas 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 marknader och påverka landets ekonomi negativt. Vid en sådan ekonomisk nedgång kan 
även Bolagets verksamhet, intäkter och resultatutveckling komma att påverkas negativt.
 Valutarisk
Koncernens redovisningsvaluta är i EUR. Koncernen verkar internationellt 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 kontinuerligt 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 kreditinstitut. Per den 30 april 2021 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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 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 kapitalkostnaden.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen justera den utdelning som betalas ut till 
aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna eller emittera nya aktier. Någon utdelning har inte föreslagits för 
året.

Not 5  Segmentinformation
Koncernen är organiserad i ett huvudsakligt rörelsesegment, som avser investeringar i aktier. Hela koncernens 
verksamhet hänger samman 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 investmentbolag är styrelsen djupt involverad i 
investeringsbeslut och uppföljning av portföljbolagens utveckling, varför styrelsen identifierats som Bolagets 
högsta operativa beslutsfattare i fråga om internrapportering. I den interna rapporteringen finns bara ett 
rörelsesegment.

Not 6 Uppskattning av verkligt värde
Pomegranates ledning måste göra uppskattningar och bedömningar när de förbereder koncernens finansiella 
rapporter. Osäkerhetsfaktorer i uppskattningarna och bedömningarna kan ha en inverkan på det redovisade 
värdet på tillgångar och skulder i koncernens resultat. Siffrorna nedan är baserade på samma redovisnings- och 
värderingspolicyer som användes i bolagets senaste årsredovisning.
 Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar
Uppskattningarna och bedömningarna i utvärderingen av det verkliga värdet på onoterade finansiella tillgångar 
enligt verkligt värde via resultatet utvärderas kontinuerligt och bygger på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inbegripet förväntningar på framtida händelser som tros vara rimliga under omständigheterna.
 Uppskattningar av verkligt värde
Tabellen nedan visar värdepapper som har redovisas till verkligt värde, kategoriserade enligt värderingsmetod.  
De olika nivåerna definieras på följande sätt:
Nivå 1 Ojusterade, noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2 Data som kan noteras för tillgången eller skulden annat än de noterade priserna som är inkluderade på  
 nivå 1. Antingen direkt (d.v.s. som noterade priser) eller indirekt (d.v.s. som härleds från noterade priser).
Nivå 3 Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (d.v.s. icke 
observerbara data).
 Följande tabell visar koncernens förändringar i finansiella tillgångar på nivå 3.

TUSEN EUR    NIVÅ 3
                                                                                                      

INGÅENDE BALANS 1 MAJ 2020    99 300
TILLÄGG TILL NIVÅ 3    9
FÖRÄNDRING AV DET VERKLIGA VÄRDET UNDER ÅRET   67 145
                                                                                             

UTGÅENDE BALANS 30 APRIL 2021   166 454
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30 APR 2021 NIVÅ 1  NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUMMA 
 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN    

SUMMA TILLGÅNGAR — 6 647 166 454 173 101 
                                                                                                                    

30 APR 2020 NIVÅ 1  NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUMMA 
 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN    

SUMMA TILLGÅNGAR — 5 818 99 300 105 117 
                                                                                                                    

Under perioden 1 maj 2020—30 april 2021 var det inga överföringar till eller från nivå 3. Verkligt värde på 
finansiella investeringar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs genom priset på nyligen gjorda 
marknadsmässiga transaktioner eller med hjälp av olika värderingstekniker beroende på företagets karaktäristika 
samt beskaffenheten hos och riskerna förknippade med investeringen. Dessa värderingstekniker utgörs av 
värdering av diskonterade kassaflöden (DCF), värdering utifrån avyttringsmultipel (även kallad LBO-värdering),  
tillgångsbaserad värdering samt värdering utifrån framtidsinriktade multiplar baserade på jämförbara noterade 
företag. Vanligtvis används transaktionsbaserade värderingar under en period om 12 månader förutsatt att 
ingen betydande anledning för omvärdering uppstått. Efter 12 månader används vanligtvis en av modellerna som 
beskrivs ovan för att värdera onoterade innehav.

 INGÅENDE  INVESTERINGAR / FÖRÄNDRING UTGÅENDE ANDEL 
 BALANS (AVYTTRINGAR), I VERKLIG BALANS AV PORTFÖLJEN
 1 MAJ 2020 NETTO EUR VÄRDE 30 APR 2021 %
                                                               

INTERNATIONAL HOLDING CO. (IIIC)  71 922 480  –  62 776 203  134 698 683  77,8%
SHEYPOOR  24 428 656  –  322 082  24 750 738  14,3%
GRIFFON CAPITAL  2 066 000  –  4 715 297  6 781 297  3,9%
GRIFFON IRAN FLAGSHIP FUND  5 120 655  –  -786 741  4 333 914  2,5%
GRIFFON MANAGED ACCOUNT  697 058  397 198  -814 091 280 165  0,2%
NAVAAR  838 266  9 339  -674 496  173 109  0,1%
BAHAMTA  44 286  –  5 783  50 069  0,0%
TAKHFIFAN  –  295 694  –  295 694  0,2%
BOND PORTFOLIO  – 1 731 066 5 955 1 737 021 1,0%

SUMMA LÅNGFRISTIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
SOM INNEHAS FÖR HANDEL 105 117 401 2 433 297 65 549 992 173 100 691 100% 
                                                              

Förändring av finansiella 
tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen, EUR
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 Giltigheten av värderingar som är baserade på tidigare transaktioner kan oundvikligen urholkas med 
tiden, eftersom priset då investeringen gjordes speglar de förhållanden som rådde på transaktionsdagen.  
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om förändringar eller händelser efter den relevanta transaktionen 
skulle innebära en förändring av investeringens verkliga värde och i sådant fall anpassas värderingen därefter.  
De transaktionsbaserade värderingarna av de onoterade innehaven jämförs även kontinuerligt med 
bolagsspecifika data och externa faktorer som kan påverka innehavets verkliga värde.
 Bolaget har nio investeringar den 30 april 2021, varav fyra klassificeras som nivå 2 och fem investeringar 
nivå 3. Bolaget värderar de sammanlagda investeringsinnehaven till 173 100 TEUR den 30 april 2021.

International Holding Co. (IIIC)
Pomegranates innehav i International Holding Co. (IIIC) är värderat baserat på den lokala valutan/IRR NAV, som 
i sin tur fastställs efter värdering av alla dess portföljbolag i slutet av det iranska året 1399 (21 mars 2021) och 
värderingarna bygger på en kombination av värderingsmodeller och dess portföljbolags senaste transaktion.  
När det gäller de tre största innehaven Digikala, Café Bazaar och Alibaba Group har även oberoende värderingar 
av externa oberoende värderingsexperter erhållits och använts som input för de slutliga värderingarna den 30 april 
2021. NAV den 30 april 2021 är 128 088 miljarder IRR, vilket motsvarar ett värde på 467,6 miljarder EUR för bolaget 
och 134,4 miljoner EUR för Pomegranates andel enligt NIMA-spotkursen i EUR/IRR om 273 905 den 30 april 2021. 
Bolagets innehav i International Holding Co. (IIIC) klassificeras som nivå 3.

Digikala
Digikala, IIIC:s största portföljtillgång, värderas med hjälp av en kombination av olika metoder (multiplar från 
jämförelsebolag och DCF). Gruppen av jämförelsebolag som används för att värdera Digikala innefattar både 
noterade e-handels- och onlinemodeföretag inbegripet Amazon, Jumia, MercadoLibre, Zalando, JD.com, 
Koogan, Yoox, Coupang, Ozon, Allegro och Asos. Gruppen med onoterade jämförelsebolag innefattar multiplar 
baserade på transaktioner i Flipkart, Lazado och Souq. EV/GMV multipel för både senaste tolv månaders 
GMV och nästkommande tolv månaders GMV används som en del av värderingen. Multipelintervallet för de 
relevanta jämförelsebolagen är 0,6—3,4x respektive 0,5—2,6x. I valet av jämförelsebolag räknar man också in 
onlinemodeföretaget Digistyle och expansionen av Digikalas marknadsplats.

Café Bazaar
Värderingen v Café Bazaar i den lokala valutan IRR i IIIC:s NAV är baserad på modellvärdering, inbegripet DCF och 
en grupp av EV-/försäljningsmultiplar för jämförelsebolag enligt de senaste tolv månaderna och de kommande 
tolv månaderna. Gruppen av jämförelsebolag som används för värderingen av appbutiken består bland annat 
av TenCent, Netflix, Spotify, Tencent Music, Alibaba, Roku och Zynga. Jämförelsebolagen som används för 
värderingen av Divar är andra onoterade jämförelsebolag på tillväxtmarknaderna, som exempelvis Avito, Carousell, 
Naukri och iProperty liksom noterade jämförelsebolag som Schibsted, Naspers och Ebay.

Alibaba Group
Värderingen av Alibaba Group i den lokala valutan IRR i IIIC:s NAV är baserad på en modell som främst tittar på 
EV/försäljning baserat på multiplar för noterade jämförelsebolag, som tillämpas både på försäljningen de senaste 
tolv månaderna och de kommande tolv månaderna med multipelintervall om 6.1—30.3x respektive 2.1—20.9x. 
Gruppen med jämförelsebolag som används för att värdera Tousha innefattar både noterade och onoterade 
jämförelsebolag såsom Ctrip, OneTwoTrip, TongChen, WebJet, HostelWorld, Bookings.com och Expedia.
 
Sheypoor
Den 30 april 2021 bygger värderingen av Pomegranates innehav i Sheypoor på en modellvärdering enligt de 
senaste tolv månadernas omsättning och prognosen för de kommande tolv månadernas omsättning och relevanta
benchmarkmultiplar från jämförelsebolag inom radannonser på tillväxtmarknaderna, med intervall om 17,2—49,5x 
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respektive 8,4—53,1x liksom värderingar av unika användare per månad och nya annonser per månad under den 
senaste tolvmånadersperioden i förhållande till utvalda onoterade jämförelsebolag och slutligen också en DCF-
modell. Modellen fastställde att den uppdaterade värderingen i IRR uppgick till 15 333 miljarder IRR. Pomegranate 
omvandlas sedan till EUR baserat på NIMA-spotkursen den 30 april, 2021 om 273 905. Resultatet är ett värde 
i EUR för Sheypoor på 56,0 miljoner EUR den 30 april 2021, med och ett sammanlagt värde på Pomegranates 
direktinnehav och ESOP på 24,8 miljoner EUR. Innehavet i Sheypoor klassificeras som nivå 3.
 
Griffon Group
Griffon Group består av Griffon Capital och det lokala investmentbolaget Paya Sepidar, som är inriktade på 
lokala uppköp och samgåenden och tillgångar. Den 30 april 2021 äger Pomegranate 14,8 % av de utestående 
aktierna i Griffon Capital och Paya Sepidar. Värderingen av Griffon Capital bygger på en modell med p/e 
multipel för jämförelsebolag, med intervall om 5,2—11,6x, som tillämpas på den faktiska vinsten de senaste tolv 
månaderna av räkenskapsåret, som är 2020, vilket innebär 43,9 miljoner EUR för hela bolaget och 6,5 miljoner 
EUR för Pomegranates andel enligt NIMA-spotkursen i EUR/IRR om 273 905 den 30 april 2021 och anses 
vara den närmaste beräkningen av bolagets verkliga värde. Värderingen av investmentbolaget görs baserat 
på nettotillgångsvärdet den 30 april 2021, vilket är 2,1 miljoner EUR för hela bolaget och 0,3 miljoner EUR för 
Pomegranates andel enligt NIMA-spotkursen i EUR/IRR om 273 905 den 30 april 2021. Det sammanlagda värdet 
på Pomegranates andel i Griffon Group uppgår till 6,8 miljoner EUR den 30 april 2021. Innehavet i Griffon Group 
klassificeras som nivå 3.

GIF-fond
Den 30 april 2021 är fondens investering värderad till fondens NAV i EUR den 30 april 2021. Innehavet i GIF-fonden 
klassificeras som nivå 2.
 
Griffon Portfolio Managed Account portföljförvaltningskonto
Den 30 april 2021 är investeringen värderad till det NAV i IRR som redovisats i räkenskaperna den 30 april 2021 
omvandlat till EUR enligt NIMA-spotkursen i EUR/IRR om 273 905 den 30 april 2021. Under redovisningsperioden 
likviderade Pomegranate positioner i PMA motsvarande totalt 602 TEUR till kontanter. Innehavet i Griffon Portfolio 
Managed Account klassificeras som nivå 2.

Navaar
I november 2020 deltog Pomegranate i en liten intern insamling av medel, då Pomegranate bidrog med 9 TEUR, 
men den 30 april 2021 bygger värderingen av Pomegranates innehav i Navaar på en modellvärdering baserad på 
försäljningen de senaste tolv månaderna och försäljningsprognosen de kommande tolv månaderna och relevanta 
benchmarkmultiplar för EV/försäljning. för verkligt värde den 30 april 2021 på 152 miljarder IRR, vilket sedan 
omvandlas till EUR baserat på NIMA-spotkursen den 30 april 2021 om 273 905. Resultatet är ett värde i EUR för 
Navaar den 30 april 2021 på 555 TEUR och ett värde på Pomegranates andel på 173 TEUR. Innehavet i Navaar 
klassificeras som nivå 3.
 
Bahamta
Bahamta är verksamma inom mobilbaserade överföringar av pengar peer-to-peer. Den 30 april 2021 värderades 
Pomegranates innehav i Bahamta baserat på en modellvärdering utifrån resultatet de senaste tolv månaderna 
och prognosen de kommande tolv månaderna och relevanta benchmarkmultiplar  för EV/försäljning baserat på 
noterade finansteknikbolag, som slutligen omvandlades till EUR enligt NIMA-spotkursen i EUR/IRR om 273 905 
den 30 april 2021 Innehavet i Bahamta klassificeras som nivå 3.
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   MILJARDER MILJONER   NIMA MID    
   IRR  EUR -20% -10% APR 30 2021 10% 20%
                                                                                                                               

INTERNATIONAL HOLDING CO. (IIIC) 128 359 468,6 585,8 520,7 468,6 426,0 390,5
POMEGRANATES ANDEL 36 894 134,7 168,4 149,7 134,7 122,5 112,2
                                                                                                                               

Värderingsbas:  
Valutakursjusterat NAV per slutet av  1399

Känslighetsanalys:  
EUR värde vid olika kursförändringar i EUR mot IRR

Takhfifan
Investeringen i Takhfifan bygger på pre-money-värderingen av Pomegranates investeringsåtagande motsvarande 
EUR i enlighet med det undertecknade investeringsavtalet. Innehavet i Takhfifan klassificeras som nivå 2.
 
Obligationsportfölj
Under redovisningsperioden har bolaget investerat i ett antal noterade företagsobligationer i SEK och EUR. Värdet 
på obligationsportföljen den 30 april 2021 bygger på den senast noterade marknadskursen för obligationerna. 
Obligationsportföljen klassificeras som nivå 2.

   MILJARDER MILJONER       NIMA MID   
   IRR EUR -20% -10%  APR 30 2021 10% 20%  
                                                                                                                              

SHEYPOOR  15 333 56,0 70,0 62,2  56,0 50,9 46,6
POMEGRANATE STAKE 6 779 24,8 30,9 27,5  24,8 22,5 20,6

GRIFFON GROUP  12 584 45,9 57,4 51,0  45,9 41,8 38,3
POMEGRANATE STAKE 1 857 6,8 8,5 7,5  6,8 6,2 5,7

NAVAAR   152 0,6 0,7 0,6  0,6 0,5 0,5
POMEGRANATE STAKE 47 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,1

BAHAMTA   96 0,4 0,44 0,39  0,35 0,32 0,29
POMEGRANATE STAKE 14 0,05 0,06 0,05  0,05 0,05 0,04
                                                                                                                               

LÅNEFORDRINGAR
BOLAGET HAR INGA UTESTÅENDE LÅNEFORDRINGAR PER DEN 30 APRIL 2021.

NUVARANDE ÅTAGANDEN
DET BOKFÖRDA VÄRDET FÖR RÄNTEBÄRANDE LÅN, LEVERANTÖRSSKULDER OCH ANDRA FINANSIELLA SKULDER ANSES MOTSVARA VERKLIGT VÄRDE.

Känslighetsanalys – EUR värde vid olika 
kursförändringar i EUR mot IRR

Värderingsbas:  
Värderingsmodell per 30 april 2021
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Note 7  Administrativa kostnader fördelade på kostnadsslag

   1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
   – 30 APR 2021 – 30 APR 2020 – 30 APR 2021 – 30 APR 2020
                                                                                                                               

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA (SE NOT 8) 1 999 1 414 1 999 1 414 
JURIDISKA KOSTNADER 53 44 53 44 
KONTORSUTGIFTER  158 166 158 166 
ÖVRIGA KOSTNADER  273 339 272 339  

TOTALA ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2 482 1 964 2 481 1 964
                                                                                                                               

Administrativa kostnader fördelade på kostnadsslag
Koncernen

Administrativa kostnader fördelade på kostnadsslag 
Moderbolaget

   1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
   – 30 APR 2021 – 30 APR 2020 – 30 APR 2021 – 30 APR 2020
                                                                                                                               

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 618 634 618 634 
SOCIALA AVGIFTER  497 159 497 159 
PENSIONS KOSTNADER 101 106 101 106 
OVRIGA PERSONALKOSTNADER 783 515 783 515  

SUMMA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 1 999 1 414 1 999 1 414
                                                                                                                               

Ersättning till anställda 
Koncernen

Ersättning till anställda 
Moderbolaget

Note 8  Kostnader för ersättning till anställda

   1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 1 MAJ 2020 1 MAJ 2019 
   – 30 APR 2021 – 30 APR 2020 – 30 APR 2021 – 30 APR 2020
                                                                                                                               

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL 
STYRELSE OCH LEDNING 648 658 648 658 
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA ANSTÄLLDA 0 0 0 0   

SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 648 658 648 658
                                                                                                                               

Ersättning till anställda 
Koncernen

Ersättning till anställda 
Moderbolaget
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KONCERNEN GRUNDLÖN /  RÖRLIG PENSIONS- AKTIEBASERAD TOTALT
1 MAJ 2020— 30 APR 2021 STYRELSEARVODE ERSÄTTNING KOSTNADER ERSÄTTNING* 
                                                               

PER BRILIOTH (STYRELSEORDFÖRANDE)  10  –  —  77  87
NADJA BORISOVA (STYRELSELEDAMOT)  5  –  — 37  42
ANDERS F. BÖRJESSON (STYRELSELEDAMOT) 5 — — 37 42
MOHSEN ENAYATOLLAH (STYRELSELEDAMOT)  5  —  — 37  42
VLADIMIR GLUSHKOV (STYRELSELEDAMOT)  5  —  — 37  42
FLORIAN HELLMICH (VD)  354  —  35  278  668
NYCKELPERSONER I LEDANDE STÄLLNING 264  —  65  270  599

TOTALT 648 — 101 773 1 522 
                                                               

KONCERNEN GRUNDLÖN /  RÖRLIG PENSIONS- AKTIEBASERAD TOTALT
1 MAJ 2019 — 30 APR 2020 STYRELSEARVODE ERSÄTTNING KOSTNADER ERSÄTTNING* 
                                                               

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 GRUNDLÖN /  RÖRLIG PENSIONS- AKTIEBASERAD TOTALT
1 MAJ 2020— 30 APR 2021 STYRELSEARVODE ERSÄTTNING KOSTNADER ERSÄTTNING* 
                                                               

PER BRILIOTH (STYRELSEORDFÖRANDE)  10  –  —  77  87
NADJA BORISOVA (STYRELSELEDAMOT)  5  –  — 37  42
ANDERS F. BÖRJESSON (STYRELSELEDAMOT) 5 — — 37 42
MOHSEN ENAYATOLLAH (STYRELSELEDAMOT)  5  —  — 37  42
VLADIMIR GLUSHKOV (STYRELSELEDAMOT)  5  —  — 37  42
FLORIAN HELLMICH (VD)  354  —  35  278  668
NYCKELPERSONER I LEDANDE STÄLLNING  264  —  65  270  599

TOTALT 648 — 101 773 1 522 
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Note 8  Kostnader för ersättning till anställda
Fortsättning

MODERBOLAGET GRUNDLÖN /  RÖRLIG PENSIONS- AKTIEBASERAD TOTALT
1 MAJ 2019 — 30 APR 2020 STYRELSEARVODE ERSÄTTNING KOSTNADER ERSÄTTNING*
                                                                

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 
                                                               

* RELATERAT TILL LTIP 2019 OCH LTIP 2020

Teckningsoptioner
Bolaget beslutade vid extra bolagsstämma den 28 november 2016 om emission av högst 112 500 
teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kunde komma att höjas med högst 112 500 euro.
107 500 teckningsoptioner tilldelades Bolagets VD samt styrelseledamöter 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. Den 31 december 2019 gick alla 107 500 
utestående teckningsoptioner ut ”out of the money” och annullerades följaktligen. Under räkenskapsåret 1 maj 
2020 – 30 april 2021 utfärdades inga nya teckningsoptioner.

LTIP 2018
Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment AB. Programmet löper från 1 januari 2018 till 30 
april 2021, och omfattar maximalt 133 730 aktier, 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 mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på bolagets substansvärde 
per aktie (En. Net Asset Value) (”NAV/aktie”).
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 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 Prestationsaktier. Under rapporteringsperioden 1 maj 2020 – 30 april 2021, uppgick 
redovisade baskostnader för programmet till 254 tusen EUR, exklusive sociala avgifter.

LTIP 2019
Vid årsstämman den 9 september 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 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 substansvärde 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 Prestationsaktier. Under rapportperioden 1 maj 2020—30 april 2021 uppgick de 
redovisade baskostnaderna för programmet till 167 tusen EUR, exklusive sociala avgifter.

LTIP 2020
På årsstämman 2020 som hölls den 14 september 2020 bestämde man sig för att införa ett andelsbaserat
långsiktigt incitamentsprogram för ledningen och styrelsen för Pomegranate Investment. Programmet bygger på
aktietilldelningar. Aktietilldelningen ges gratis till deltagarna så fort det är praktiskt möjligt efter årsstämman. 1/3 av
aktietilldelningen ska genomföras gradvis under cirka fyra års tid, vilket motsvarar fyra perioder fram till datumet
för, beroende på vilket som infaller tidigast, (i) årsstämman 2024 eller (ii) 30 september 2024 (”tilldelningsdatum”)
och den inledande perioden motsvarar perioden från årsstämman 2020 fram till den dag som infaller omedelbart
före följande årsstämma 2021 och de återstående perioderna motsvarar var och en perioden från en årsstämma
(årsstämman 2021, årsstämman 2022 respektive årsstämman 2023) fram till den dag som infaller omedelbart
före nästa årsstämma eller tilldelningsdatumet, i tillämpliga fall (varje sådan tidsperiod är en ”period”). Denna
aktietilldelning (1/3 av det totala aktietilldelningen) ska tilldelas till 1/4 i slutet av varje period om deltagaren
fortfarande är anställd på Pomegranate Investment på det akuella datumet. Utöver tilldelningsvillkoren som precis
angivits är totala aktietilldelningen också beroende av resultatet och bygger på utvecklingen av Pomegranate
Investment-koncernens substansvärde (NAV) per år samt kassaflöde, i enlighet med intjäningsvillkoren nedan.
Varje enskild aktietilldelning ger innehavaren rätt att få en aktie i Pomegranate Investment vederlagsfritt under
förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd på Pomegranate Investment vid den relevanta tidpunkten
för tilldelning med undantag av särskilda fall utöver det vanliga (inbegripet dödsfall och bestående oförmåga
att fullfölja uppdraget på grund av sjukdom eller olycksfall) och detta gäller också under det första året fram
till dagen för årsstämman 2021. För att säkerställa tilldelning av aktier enligt LTIP2020-programmet har 
optioner utfärdats av Pomegranate Investment AB till sig själv för motsvarande maximala aktietilldelningen. 
Managementprogrammet 2020 kommer omfatta högst totalt 244 358 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 
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cirka 4,3 procent vid full utspädning. Styrelseprogrammet 2020 omfattar högst 100 617 aktier, vilket motsvarar 
en utspädning om cirka 1,8 procent vid full utspädning. Med beaktande and Styrelse och Management delen av 
LTIP2020  uppgår utspädningen totalt till cirka 6,0 procent vid full utspädning. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna 
ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget 
kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Baserat på ett aktiepris om  
9 EUR per aktie vid programmets lansering så kommer den maximala baskostnaden uppgå till 3 105 tusen EUR vid 
maximal aktietilldelning. De årliga redovisade kostnaderna över programmet längd kommer att baseras på både 
uppnådda och förväntade framtida resultat kring intjäningsvillkoren. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i 
resultaträkningen under intjänandeperioden periodvis och beroende på rådande aktiepris. Under rapportperioden 
1 maj 2020—30 april 2021 uppgick de redovisade baskostnaderna för programmet till 411 tusen EUR, exklusive 
sociala avgifter. 

1 MAJ 2020 — 30 APR 2021      GENOMSNITTLIGT ANTAL
FÖRÄNDRING I ANTALET UTESTÅENDE OPTIONER    INLÖSENPRIS OPTIONER
                                                                                                                        

VID PERIODENS BÖRJAN      — —
TILLDELADE       — —
FÖRVERKADE       — —
UTNYTTJADE       — —
FÖRFALLNA        — –

VID PERIODENS SLUT       N/A –
                                                                                                                         

1 MAJ 2019 — 30 APR 2020      GENOMSNITTLIGT ANTAL
FÖRÄNDRING I ANTALET UTESTÅENDE OPTIONER    INLÖSENPRIS OPTIONER
                                                                                                                        

VID PERIODENS BÖRJAN      24,00 107 500
TILLDELADE       — —
FÖRVERKADE       — —
UTNYTTJADE       — —
FÖRFALLNA        24,00 -107 500

VID PERIODENS SLUT       N/A 0
                                                                                                                         

Not 9 Skatt
Moderbolaget är enligt inkomstskattelagen ett investmentföretag för vilka särskilda skatteregler gäller. De krav 
som ska uppfyllas för att ett bolag skattemässigt ska definieras som investmentföretag är att bolaget uteslutande 
eller så gott som uteslutande ska ägna sig åt förvaltning av värdepapper, att bolagets aktier ska vara fördelade på 
ett stort antal ägare och att portföljen av värdepapper ska vara välfördelad.

Mellanhandsägare
Investmentbolag tillsammans med värdepappersfonder brukar betecknas som mellanhandsägare. Lagstiftningen 
baseras på att:
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• 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. Schablonintäkt utgår inte för näringsbetingade 
aktier, vilka utgörs av onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 
procent av röstetalet. För att marknadsnoterade näringsbetingade aktier ska exkluderas ur underlaget för 
schablonintäkt krävs att de innehafts i minst ett år.
 Det svenska dotterbolagets vinst för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021, skulle vara föremål för svensk 
inkomstskatt om 21,4%. Ingen ekonomisk verksamhet ägde dock rum i dotterbolaget Pomegranate Holding AB.

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT     1 MAJ 2020 – 30 APR 2021 1 MAJ 2019 – 30 APR 2020 
                                                                                                                        

AKTUELL SKATTEKOSTNAD
ÅRETS SKATTEKOSTNAD      0 0

UPPSKJUTNA SKATTER      
UPPSKJUTNA SKATTER      0 0

REDOVISAD SKATT      0 0
                                                                                                                         

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 utnyttjande av 
samtliga utestående teckningsoptioner baserat på vägt genomsnitt av utestående teckningsoptioner under 
räkenskapsåret.

        1 MAJ 2020 1 MAJ 2019
        – 30 APR 2021 – 30 APR 2020
                                                                                                                        

ÅRETS NETTORESULTAT      63 316 9 033
GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER      5 404 601 5 404 601
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING    11,7 1,7

JUSTERING FÖR UTSPÄDNING TILL FÖLJD AV UTFÄRDADE PERSONALOPTIONER  N/A N/A 
GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE STAMAKTIER MED HÄNSYN TAGEN TILL 
UTSPÄDNING FRÅN LTIP        5 972 273 5 627 298
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING      10,6 1,6 
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Not 11   Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:

KONCERNEN       30 APR 2021 30 APR 2020
                                                                                                                        

LIKVIDA MEDEL       9 861 13 302
VARAV ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR LIKVÄRDIGA MED LIKVIDA MEDEL  —

TOTALT         9 861 13 302 
                                                                                                                        

Not 12 Aktiekapital och ytterligare tillskjutet kapital

       INTÄKT ANTAL  YTTERLIGARE 
       FRÅN UTFÄRDADE AKTIE TILLSKJUTET
PERIOD 1 MAJ 2020 – 30 APRIL 2021  EMISSION AKTIER  KAPITAL KAPITAL
                                                                                                                        

1 MAJ 2020       5 404 601 5 404 601 100 656 353
LTIP 2018       – – 307 613
LTIP 2019       – – 294 003
LTIP 2020       – – 411 065

30 APRIL 2021        5 404 601  5 404 601 101 669 034
                                                                                                                         

       INTÄKT ANTAL  YTTERLIGARE 
       FRÅN UTFÄRDADE AKTIE TILLSKJUTET
PERIOD 1 MAJ 2019 – 30 APRIL 2020  EMISSION AKTIER  KAPITAL 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.
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 LTIP 2018
Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
för ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment AB. Programmet löper från 1 januari 2018 
till 30 april 2021, och omfattar maximalt 133 730 aktier. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier 
i bolaget och för varje 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 incitamentsprogram  
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.
 LTIP 2020
Vid årsstämman 2020 den 14 september 2020 beslutades att genomföra ett aktiebaserat långsiktigt 
incitamentsprogram för ledningen och styrelsen för Pomegranate Investment. Programmet är baserat på 
aktietilldelningar och är ett 4-årigt program. Aktietilldelningarna ska beviljas kostnadsfritt till deltagare så snart 
som möjligt efter årsmötet. Aktietilldelningarna genomförs om vissa KPI: er är uppnåddea, dessa KPI:er är “fortsatt 
anställning” som mäts och faller ut årligen (1/3 av aktietilldelningen), ”Kassaflödesneutralitet” som mäts och faller 
ut årligen (1/3 av aktietilldelningen) och “NAV” som mäts och faller ut i slutet av år 4 (1/3 av aktietilldelningen).  
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 kompensation.

Not 13 Ställda panter och ansvarsförbindelser
Koncernen hade inga ansvarsförbindelser eller ställda säkerheter per den 30 april 2021.

Not 14  Aktier i dotterbolag

         ANDEL BOKFÖRT 
        ANTAL KAPITAL OCH VÄRDE
DOTTERBOLAG      LAND AKTIER  RÖSTER (%) 30 APR 2021
                                                                                                                        

POMEGRANATE HOLDING AB    SVERIGE 100 100% 1 005 500
IDEH SAZANARIA KIAN CO. (LTD)  IRAN 1 000 000 90% 3 058

TOTALT           1 005 500
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         ANDEL BOKFÖRT 
        ANTAL KAPITAL OCH VÄRDE
DOTTERBOLAG      LAND AKTIER  RÖSTER (%) 30 APR 2020
                                                                                                                        

POMEGRANATE HOLDING AB    SVERIGE 100 100% 5 500

TOTALT           5 500
                                                                                                                         

Not 15  Transaktioner med närstående
Under rapporteringsperioden 1 maj 2020—30 april 2021 uppgick kostnaderna för det långsiktiga 
incitamentsprogrammen LTIP 2020 för ledningen till 291 tusen euro, exklusive sociala skatter och för styrelsen
120 tusen euro. Kostnaderna för det långsiktiga incitamentsprogrammen LTIP 2019 för ledningen uppgick till
118 tusen euro, exklusive sociala skatter och för styrelsen 49 tusen euro, kostnaderna för det långsiktiga 
incitamentsprogrammen LTIP 2018 för ledningen uppgick till 180 tusen euro, exklusive sociala skatter
och för styrelsen 73 tusen euro. Se detaljer om LTIP 2018, LTIP 2019 och LTIP 2020 i not 8.
 Under perioden har Pomegranate redovisat följande närstående transaktioner:

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

Not 17  Fastställande av årsredovisning
Årsredovisningen har avgivits av styrelsen den 24 augusti 2021. Balans- och resultaträkning fastställs av Bolagets 
aktieägare på årsstämma den 13 september 2021.

Stockholm, 24 augusti 2021

Per Brilioth, ordförande
Anders F. Börjesson 
Mohsen Enayatollah
Nadja Borisova 
Vladimir Glushkov 
Florian Hellmich, VD

Administrativa kostnader Fordringar

   1 MAY 2020 1 MAY 2019 1 MAY 2020 1 MAY 2019
EUR TUSEN  – 30 APR 2021 – 30 APR 2020 – 30 APR 2021 – 30 APR 2020
                                                                                                                          

NYCKELPERSONER OCH STYRELSE* 1 428 1 177 3 3
                                                                                                                            

*BETALD ELLER UPPLUPEN ERSÄTTNING BESTÅR AV LÖN OCH BONUS TILL LEDNINGEN  
SAMT ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 augusti 2021

PricewaterhouseCoopers AB
Nicklas Kullberg, Auktoriserad revisor
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 Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Pomegranate Investment AB (publ)  
för räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 april 2021 och av 
dess finansiella resultat 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 2021 och av dess finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen.
 Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (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 
ansvarar 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 årsredovisningen 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 årsredovisningen 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 koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Pomegranate Investment AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj 2020 till  

04
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Till bolagsstämman  
i Pomegranate Investment 
AB (publ), org.nr 
556967-7247
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30 april 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att 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 styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 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 den 24 augusti 2021 Nicklas Kullberg
PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor
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Mot bakgrund av den extraordinära situation 
som råder till följd av Covid-19-pandemin 
kommer Pomegranate Investment AB 
(publ):s årsstämma att genomföras genom 
förhandsröstning (poströstning) med stöd 
av tillfälliga lagregler. Någon stämma med 
möjlighet att närvara personligen eller genom 
ombud kommer inte att äga rum; det blir  
alltså en stämma utan fysiskt deltagande.
Pomegranate Investment AB  
(publ) välkomnar alla aktieägare utnyttja 
att  sin rösträtt vid stämman genom 
förhandsröstning i den ordning som beskrivs 
nedan. Information om de vid stämman 
fattade besluten offentliggörs den  
13 september 2021 så snart utfallet av 
röstningen är slutligt sammanställt. 
Aktieägarna kan i förhandsröstnings-
formuläret begära att beslut i något eller 
några av ärendena på den föreslagna 
dagordningen nedan ska anstå till en s.k. 
fortsatt bolagsstämma, som inte får vara 
en ren förhandsröstningsstämma. Sådan 
fortsatt stämma ska äga rum om stämman 
beslutar om det eller om ägare till minst en 
tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Aktieägare som genom förhandsröstning 
önskar delta på bolagsstämman måste:
• dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken den  
3 september 2021, och 
• dels senast den 10 september 
2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande 
vid stämman genom att ha avgett sin 
förhandsröst enligt instruktionerna under 
rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att 
förhandsrösten är Pomegranate Investment 
AB (publ) tillhanda senast den dagen. 
Anmälan ska göras skriftligen via e-post till 
legal@pomegranateinvestment.com eller 
skriftligen till bolagets adress Pomegranate 

Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 
1, 1 tr., 111 44 Stockholm. Av anmälan ska 
framgå namn, person-/organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress och telefonnummer 
dagtid och i förekommande fall uppgift om 
eventuella ställföreträdare eller biträden. 
Uppgifterna som lämnas vid anmälan 
kommer att databehandlas och användas 
endast för årsstämman. Se nedan för 
ytterligare information om behandling av 
personuppgifter. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier genom bank eller värdepappersinstitut, 
måste, för att äga rätt att deltaga vid 
stämman, tillfälligt låta inregistrera sina aktier 
i eget namn hos Euroclear Sweden AB. 
Sådan registrering ska vara verkställd den  
7 september 2021, och aktieägare som 
önskar genomföra sådan inregistrering bör 
därför begära sådan hos förvaltaren i god tid 
före nämnda dag.

Förhandsröstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman 
endast genom att rösta på förhand, s.k.  
poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) 
om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och förenings- 
stämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt 
formulär användas. Formuläret finns 
tillgängligt på bolagets hemsida, 
www.pomegranateinvestment.com. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som 
anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara 
Pomegranate Investment AB (publ) tillhanda 
senast 10 september 2021. Det ifyllda 
formuläret ska skickas till ”Advokatfirman 
Vinge KB, Att. Anna Svensson, 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 
behörighetshandling biläggas formuläret. 
Detsamma gäller om aktieägaren 
förhandsröstar genom ombud. Aktieägare 
får inte förse förhandsrösten med särskilda 
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor 
framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud m m
Om aktieägaren förhandsröstar genom 
ombud ska en dagtecknad fullmakt för 
ombudet utfärdas och biläggas formuläret 
för förhandsröstning. Om fullmakten utfärdas 
av juridisk person ska bestyrkt kopia av 
registreringsbevis eller motsvarande för 
den juridiska personen bifogas. Fullmakten 
är giltig högst ett år från utfärdandet 
eller under den längre giltighetstid som 
anges i fullmakten, dock längst fem år från 
utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får 
inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original 
samt eventuellt registreringsbevis bör i god 
tid före stämman insändas till bolaget per 
post på ovan angiven adress. Blankett för 
fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, 
www.pomegranateinvestment.com, och 
kommer även att sändas till aktieägare som 
så begär och som uppger sin postadress. 

Årsstämma skall äga rum  
den 13 september 2021 
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Investor relations
Gustav Wetterling, CFO
+46 (0)8 545 015 50
ir@pomegranateinvestment.com

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

Telefon +46 (0)8 545 015 50
info@pomegranateinvestment.com
www.pomegranateinvestment.com
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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.




