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Återköpserbjudandet i sammandrag

Villkor Ägare av aktier i Visma ASA (”Visma”), registrerade hos VPC
AB i Sverige senast den 12 september 2001, erbjuds att
courtagefritt sälja maximalt 400 aktier.

Återköpsbelopp per aktie Aktiekursen, till vilken aktierna kan säljas, bestäms till Vismas
volymvägda genomsnittliga betalkurs för de fem sista börs-
dagarna i anmälningsperioden, dvs. under perioden 
6 september – 12 september 2001.

Likvid lämnas i SEK. Omräkning från NOK kommer att
ske med valutakursen, definierad som den av Riksbanken
beräknade mittkursen, på anmälningsperiodens sista dag, dvs.
den 12 september 2001.

Anmälningsperiod 22 augusti – 12 september 2001.

Utskick av avräkningsnotor Omkring 19 september 2001.

Likvid för sålda aktier Omkring 21 september 2001.

Återköpserbjudandet riktar sig endast till ägare av aktier i Visma ASA, registrerade hos VPC AB. Återköpserbjudandet riktar sig ej till sådana personer

vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Prospektet och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller Återköpserbjudandet kräver åtgärder enligt föregående

stycke eller strider mot regler i sådant land. Som en följd härav lämnas Återköpserbjudandet bland annat inte i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel avsänd från sådant land komma att lämnas utan avseende.

Tvist med anledning av Återköpserbjudandet skall avgöras i enlighet med svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Detta prospekt har registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument. Registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Handelsbanken Investment Banking är ett affärsområde inom Svenska Handelsbanken AB (publ).
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Tidsplan

Likvid för courtagefritt sålda aktier.

26 juli 2001
Fusionen mellan SPCS – Gruppen ASA (”SPCS”) och

Visma fullbordas. Sista dag för handel med SPCS-aktien.

22 augusti 2001 Anmälningsperioden inleds.

6 september 2001 Första börsdagen för beräkning av försäljningspriset per
aktie i Återköpserbjudandet.

12 september 2001
Anmälningsperioden avslutas. [Femte] och sista börs-
dagen för beräkning av försäljningspriset per aktie i
Återköpserbjudandet.

Omkring
19 september 2001

Utskick av avräkningsnotor till de aktieägare som accep-
terar Återköpserbjudandet och önskar sälja maximalt
[400] aktier.

Omkring
21 september 2001



Den 26 juli 2001 trädde fusionen mellan SPCS

och Visma formellt i kraft, varvid ägare av SPCS-

aktier erhöll 0,21662 aktier i Visma för varje

aktie i SPCS. Aktierna i SPCS var noterade 

på Oslo Börs med en sekundärnotering på

Stockholmsbörsen. Efter en samlad bedömning

har dock styrelsen för det fusionerade Bolaget

(Visma) kommit fram till att inte ansöka om 

en sekundärnotering på Stockholmsbörsen av

aktierna i det sammanslagna Bolaget.

Genom att samla all handel till en marknads-

plats bedömer styrelsen att likviditeten i aktien

kommer att öka. Styrelsen är dock medveten om

att de direkta transaktionskostnaderna för ägare

av aktier registrerade hos VPC AB kommer att

öka, och att detta i huvudsak kommer att drabba

ägare av mindre poster.

För att kompensera för denna oönskade effekt

beslutade styrelsen den 14 augusti 2001 att erbjuda

ägare av aktier i Visma registrerade hos VPC AB,

dvs. de aktieägare som tidigare ägde aktier i SPCS

noterade på Stockholmsbörsen, att kostnadsfritt

sälja maximalt 400 aktier till Visma (”Återköps-

erbjudandet”). Styrelsen beslutade om Återköps-

erbjudandet med stöd av ett bemyndigande från

bolagsstämman från den 1 november 2000.

Visma har under 2001 förvärvat de två norska

bolagen Økonomipartner och Forenede Øko-

nomer och viss del av betalningen skall ske med

Visma-aktier. Nuvarande aktieinnehav samt de

aktier som Visma förvärvar genom Återköps-

erbjudandet kommer användas i detta syfte.

Återköpet kommer därför ej att påverka eget

kapital och antal utestående aktier i Bolaget.

Rätten att sälja aktier courtagefritt innebär 

ett värde för aktieägaren. Detta värde realiseras

genom deltagande i Återköpserbjudandet. Den

aktieägare som inte deltar i Återköpserbjudandet

kommer att gå miste om detta värde. Varje aktie-

ägare i Visma med aktier registrerade hos VPC AB

erbjuds att sälja maximalt 400 aktier. Totalt om-

fattar Återköpserbjudandet maximalt 1 098 182

aktier motsvarande 4,0 procent av det totala

antalet aktier i Bolaget, baserat på registrerade

aktieägare hos VPC AB den 1 augusti 2001.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta pro-

spekt vilket upprättats av styrelsen för Visma.

Lysaker den 14 augusti 2001

Visma ASA

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Återköpserbjudandet
Ägare av aktier i Visma registrerade hos VPC AB

erbjuds att courtagefritt sälja maximalt 400 aktier.

Aktiekursen, till vilken aktierna kan säljas, be-

stäms till Vismas volymvägda genomsnittliga

betalkurs för de fem sista bankdagarna i

anmälningsperioden, dvs. 6 september – 12 sep-

tember 2001. Likvid lämnas i SEK. Omräkning

från NOK kommer att ske med valutakursen,

definierad som den av Riksbanken beräknade

mittkursen, på anmälningsperiodens sista dag,

dvs. den 12 september 2001.

Transaktionskostnader
En direkt konsekvens av att Visma-aktien endast

kommer att vara noterad på Oslo Börs Huvud-

lista är att ägare av Visma-aktier registrerade hos

VPC AB drabbas av väsentligt högre transaktions-

kostnader.

Vid försäljning av VPC-registrerade norska

aktier utgår normalt ett minimicourtage om cirka

800–1 200 kronor1. Detta skall jämföras med ett

normalt courtage vid försäljning av aktier note-

rade på Stockholmsbörsen om cirka 100–220

kronor.

Exempel: Om en ägare av aktier i Visma registre-
rade i VPC AB säljer 200 aktier, dvs. aktier för
totalt cirka 12 000 kronor, utgår ett courtage om
cirka 800–1 200 kronor. Det innebär en courtage-
kostnad om cirka 7–10 procent.

Beskrivning av Återköpserbjudandet
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1 Baseras på uppgifter från några 

större banker i Sverige.



Nedanstående redogörelse är en allmän informa-
tion vad gäller skattemässiga konsekvenser i
Sverige med anledning av föreliggande Återköps-
erbjudande från Visma. Redogörelsen är endast
avsedd såsom generell information. Den skatte-
mässiga behandlingen av varje enskild aktieägare
beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda
skattekonsekvenser som ej finns beskrivna nedan
kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldi-
ga. Varje aktieägare bör konsultera egen skatte-
rådgivare för information om de speciella skatte-
konsekvenser som Återköpserbjudandet kan 
innebära.

Redogörelsen omfattar inte det fall då inne-
havda aktier vid inkomsttaxering utgör omsätt-
ningstillgång i näringsverksamhet eller innehas 
av handelsbolag. Återköpserbjudandet innebär
följande skattekonsekvenser för fysiska och 
juridiska personer.

Kapitalvinst/förlust
Kapitalvinst eller kapitalförlust utgörs av skill-
naden mellan försäljningspriset (minus försälj-
ningskostnader) och anskaffningsvärdet. Anskaff-
ningsvärdet beräknas enligt den så kallade genom-
snittsmetoden. Denna innebär att anskaffnings-
värdet per aktie anses vara det genomsnittliga
anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma
slag och sort, beräknat på grundval av faktiska
anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till
inträffade förändringar beträffande innehavet.

Anskaffningsvärdet för marknadsnoterade
aktier kan alternativt bestämmas till 20 procent
av försäljningspriset efter avdrag för försälj-
ningskostnader (schablonmetoden).

Fysiska personer
För fysiska personer hemmahörande i Sverige 
och svenska dödsbon beskattas kapitalvinster i
inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt
om 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i
inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på
marknadsnoterade aktier och andra aktiebeskat-
tade värdepapper är fullt ut avdragsgilla mot
kapitalvinster samma år på andra sådana
marknadsnoterade värdepapper samt även mot
kapitalvinster på onoterade aktier. För kapital-
förlust som inte dragits av genom nämnda möjlig- 
heter till kvittning medges avdrag i inkomstslaget
kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst
och näringsverksamhet samt på fastighetsskatt.
Skattereduktion medges med 30 procent av
underskott som inte överstiger 100 000 kronor
och med 21 procent av underskott som överstiger
100 000 kronor. Underskott kan inte sparas till
senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer, till exempel aktiebolag, beskat-
tas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverk-
samhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag
för kapitalförlust vid avyttring av aktier och
andra aktiebeskattade värdepapper som innehas
som kapitalplacering medges aktuellt år eller
senare år endast mot kapitalvinst vid avyttring av
aktier och andra aktiebeskattade värdepapper.

Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella
företagskategorier, till exempel investmentföretag.

Skattefrågor i Sverige
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Förvärvspris i Återköpserbjudandet
Förvärvspriset per återköpt aktie utgår i SEK och

kommer att fastställas till Vismas volymvägda

genomsnittliga betalkurs för de sista fem bank-

dagarna i anmälningsperioden, dvs. 6 september –

12 september 2001. Likvid lämnas i SEK. Omräk-

ning från NOK kommer att ske med valutakursen,

definierad som den av Riksbanken beräknade

mittkursen, på anmälningsperiodens sista dag, dvs.

den 12 september 2001. Courtage utgår ej.

Information om Vismas aktiekurs kan erhållas

genom Vismas hemsida på Internet;

www.visma.no, alternativt genom närmaste

bankkontor.

Anmälan
Den som önskar acceptera Återköpserbjudandet

skall under tiden 22 augusti – 12 september 2001

lämna in ifylld anmälningssedel enligt fastställt

formulär till något av Handelsbankens kontor

eller annat svenskt bankkontor med erforderligt

tillstånd. Mottagande bankkontor ska vidare-

befordra anmälningssedeln till Handelsbanken

Investment Banking, Emission, 106 70 Stockholm.

Observera att om anmälningssedeln lämnas 

till annan bank än Handelsbanken, måste an-

mälan göras i så god tid att anmälningssedeln 

är Handelsbanken Investment Banking tillhanda

senast den 12 september 2001. Ytterligare anmäl-

ningssedlar kan erhållas från Handelsbankens

kontor.

Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter

om aktieägarens namn, adress, personnummer

eller organisationsnummer, antal aktier i Visma

per den 16 augusti 2001, samt det VP-konto på

vilket aktierna i Visma finns registrerade. På

anmälningssedeln framgår även maximalt antal

aktier för försäljning enligt Återköpserbjudandet.

Aktieägaren bör kontrollera att uppgifterna på

den förtryckta anmälningssedeln är korrekta.

Om Du önskar sälja mindre än det maximalt

angivna antalet aktier på anmälningssedeln måste

Du fylla i det antal aktier Du önskar sälja, i den

ruta på anmälningssedeln som lämnats blank.

Om ingenting fylls i och anmälningssedeln läm-

nas in kommer förtryckt antal aktier att säljas.

För att anmälningssedeln skall vara komplett

krävs telefonnummer dagtid, ort och datum samt

en underskrift.

Villkor och anvisningar
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Förvaltarregistrerade innehav
Prospekt och förtryckt anmälningssedel sänds

inte till aktieägare med förvaltarregistrerat inne-

hav. Anmälan enligt Återköpserbjudandet skall 

i stället ske i enlighet med instruktioner från 

förvaltaren.

Pantsatta aktier
I de fall aktier i Visma är pantsatta skall även

panthavaren underteckna den anmälningssedel

som inlämnas.

Bekräftelse på anmälan
Efter det att anmälningssedeln mottagits och

registrerats överförs de aktier som skall säljas till

ett nyöppnat, spärrat konto (apportkonto) i

aktieägarens namn. Som bekräftelse på detta

sänds en VP-avi som visar insättningen på det

spärrade apportkontot.

Redovisning av likvid
Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring

den 21 september 2001. Detta sker genom att

aktieägare erhåller en avräkningsnota. Utbetal-

ning av likviden sker genom insättning på det

avkastningskonto som är anslutet till det VP-

konto där aktierna i Visma finns registrerade.

Om avkastningskonto saknas eller är ett postgiro-

konto sker utbetalning genom utbetalningsavi.

Om innehavet i Visma var pantsatt respektive

förvaltarregistrerat sker redovisning till panthavaren

respektive förvaltaren. I samband med utbetal-

ning av likvid bokas aktierna i Visma ut från det

spärrade apportkontot, vilket därefter avslutas.

Avisering av uttaget samt avslutandet av kontot

sker ej.



I detta prospekt återfinns endast en kortfattad
beskrivning av den fusionerade Vismakoncernen.
För ytterligare information hänvisas till fusions-
prospektet upprättat den 30 mars 2001, vilket tidi-
gare distribuerats till aktieägarna. Prospektet kan
även erhållas från Vismas hemsida på Internet,
www.visma.no, alternativt beställas från Bolaget.

Verksamhet
Den fusionerade koncernen är en ledande leveran-

tör av ekonomiprogramvaror och tillhörande 

”outsourcingtjänster” på den nordiska marknaden.

Bolaget har en portfölj bestående av mer än

20 000 norska kunder och mer än 70 000 svenska

kunder med underhållsavtal. Inom området ”out-

sourcing” expanderar företaget snabbt och har per

den 30 mars 2001 mer än 3 000 kunder. Med mer

än 600 anställda utgör den fusionerade koncernen

ett av Nordens största programvarubolag med

potential för ytterligare expansion på andra

marknader. För innevarande år förväntas Bolaget

uppnå en samlad omsättning på över MNOK

800. I början av 2001 hade den fusionerade 

koncernen likvida medel på cirka MNOK 700.

Affärsidé 
Bolaget skall genom en effektiv utvecklings- och

distributionsverksamhet tillhandahålla användar-

vänliga, ekonomiskt fördelaktiga och standardise-

rade administrativa programvarulösningar samt

tillhörande ”outsourcingtjänster” till små och

medelstora företag. Bolaget skall vara en ledande

Nordeuropeisk leverantör med fokus på kunder

med upp till 500 anställda.

Mål och vision
• Bolaget skall vara Nordens ledande leverantör

av ekonomifunktioner, antingen i form av pro-

gramvara, ”outsourcingtjänster” eller en kombi-

nation av programvara och tjänster levererade

över Internet.

• Bolaget skall skapa mervärde för sina kunder,

partner, medarbetare och aktieägare genom att

leverera de ekonomifunktioner som kunderna

vid var tid eftersöker.

• Bolaget skall inom ekonomisektorn ha de mest

tillfredställda kunderna i Norden.

• Målgruppen skall vara nordiska företag med

mellan 0–500 anställda eller en omsättning upp

till MNOK 500.

Finansiell information 
Nedan visas de sammanslagna proformaräken-

skaperna som är upprättade för att visa den fusio-

nerade koncernens räkenskaper för 1999 och

2000 baserat på reglerna om poolningsmetoden.

I koncernräkenskaperna ingår Visma och SPCS

samt de reviderade räkenskaperna för dotter-

bolagen, som ingår i koncernräkenskaperna.

Beloppen är i huvudsak justerade för följande:

• Underhållsintäkter för SPCS svenska verksam-

het är harmoniserade så att redovisningen av

dessa följer samma princip som för den norska

verksamheten i den fusionerade koncernen.

Ändringen har medfört en ökad balanserad

förutbetald intäkt på MNOK 52 per den 

31 december 2000 jämfört med avgivna

koncernräkenskaper för SPCS. Resultateffekten

före skatt av harmoniseringen uppgår till

MNOK 14 och MNOK –11 för 1999 respek-

tive 2000.

• I proformabalansräkningen för den fusionerade

koncernen antas fusionen ha ägt rum per den

31 december 1998. Fusionskostnader på

MNOK 28,8 har bokats direkt mot eget 

kapital.

• I den fusionerade koncernens proformabalans-

räkning per den 31 december 1999 och 2000

är Vismas aktier i SPCS eliminerade mot eget

kapital, dvs. köpet av SPCS aktier under 2000

är behandlat som köp av egna aktier.

Beskrivning av Visma
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• Verksamheterna knutna till Vismas försålda

divisioner, Marine och Logistics, är exkluderade

i nedanstående proformaräkenskaper.

• Reavinsten knuten till avyttringen av verksam-

hetsområdena är inte inkluderad i nedanstå-

ende proformaresultaträkning.

• Kontantvederlaget på MNOK 730, som erhölls

vid försäljningen av Marine divisionen, antas ha

Proforma, NOK 1 000 1999 2000

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning 467 888 513 130

Rörelsens kostnader 407 530 488 467

Rörelseresultat 60 358 24 663

Finansiella poster 54 366 35 998

Resultat före skatt 114 724 60 661

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 116 917 105 162

Omsättningstillgångar 982 016 858 243

Summa tillgångar 1 098 933 963 405

Eget kapital 765 599 538 832

Långfristiga skulder 170 072 106 511

Kortfristiga skulder 163 262 318 062

Summa skulder och eget kapital 1 098 933 963 405

blivit mottaget den 1 januari 1999. Därvid har

ränteintäkter för 1999 och tio månader under år

2000 beräknats på vederlaget före skatt. I dessa

beräkningar har en ränta om 6 procent använts.

Skattekostnaden knuten till transaktionen om

totalt MNOK 173 är i proformabalansräkningen

upptagen som en upplupen skatt.
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Aktiekapital
Aktiekapitalet i Visma uppgår till cirka

MNOK 136, fördelat på 27 297 443 aktier, envar

om nominellt NOK 5. Varje aktie medför en röst

och lika rätt till andel i Vismas tillgångar och vinst.

För information om förändringar i aktiekapitalet

under senare år hänvisas till fusionsprospektet

upprättat den 30 mars 2001.1

Utestående optioner i Visma
Per den 1 augusti 2001 var 597 882 tecknings-

optioner utställda till anställda, ledning och styrelse

vilket motsvarar en total utspädningseffekt om

2,2 procent. För ytterligare information om vill-

kor, lösenpriser och löptider hänvisas till fusions-

prospektet upprättat den 30 mars 2001.1

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieägare Före erbjudandet, antal Andel av röster och kapital, %

P-Invest AS 2 864 799 10,5

Sundal Collier Holding ASA 1 599 994 5,9

Visma ASA 1 600 000 5,9

Chase Manhattan Bank 1 295 351 4,7

Tine Pensjonskasse 683 221 2,5

Boks 84 AS 677 356 2,5

Chase Manhattan Bank 635 892 2,3

Store Borgen AS 563 379 2,1

Firstnordic Norge Vekst 467 910 1,7

Merita Bank Plc. 456 000 1,7

Övriga aktieägare 16 453 541 60,2

Totalt 27 297 443 100,0

Ägarstruktur
Aktieinnehaven i Visma, baserat på underlag 

från VPC AB och VPS per den 1 augusti 2001

samt därefter kända förändringar, framgår av

nedanstående tabell. Totalt hade Visma per detta

datum 9 779 aktieägare, varav 5 903 registrerade

hos VPC AB. Merparten av Bolagets aktieägare

hade ett innehav om 1 000 eller färre aktier. De

tio största ägarna svarade per 1 augusti 2001 för

totalt 39,8 procent av kapital och röster. Nedan

visas Vismas ägarstruktur per 1 augusti 2001.

1 Fusionsprospektet har tidigare distribuerats till

aktieägarna. Prospektet kan även erhållas från

Vismas hemsida på Internet, www.visma.no,

alternativt beställas från Bolaget.



11

Aktiernas fördelning, 1 augusti 2001

Totalt antal % av totala Äger tillsammans % av
Aktieinnehav aktieägare antalet aktieägare st aktier aktiekapitalet

1–100 2 648 27,1 115 331 0,4

101–200 1 840 18,8 264 367 1,0

201–500 3 026 30,9 936 457 3,4

501–1 000 994 10,2 740 876 2,7

1 001–10 000 1 063 10,9 2 871 119 10,5

10 001–100 000 167 1,7 5 429 374 19,9

100 001 41 0,4 16 900 491 61,9

Förvaltardiff — — 39 428 0,1

Totalt 9 779 100,0 27 297 443 100,0

Befintliga innehav av egna aktier
Visma innehar per den 13 augusti 2001

1 600 000 egna aktier, motsvarande 5,9 procent

av totala andelen röster och kapital i företaget.

Visma har ej erhållit meddelande från någon

aktieägare huruvida Återköpserbjudandet avses

accepteras eller ej. Totalt omfattar Återköps-

erbjudandet maximalt 1 098 182 aktier mot-

svarande 4,0 procent av det totala antalet aktier 

i Bolaget, baserat på registrerade aktieägare hos

VPC AB den 1 augusti 2001.

Befintligt innehav av aktier, 1 600 000, kom-

mer användas som betalning för förvärvet av

Økonomipartner, vilket kommer slutföras under

slutet av augusti 2001. De aktier som Visma 

förvärvar i Återköpserbjudandet kommer att

användas till förvärvet av Forenede Økonomer,

samt ytterligare planerade och redan genomförda

företagsförvärv.
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Visma-aktien
Visma ASA är noterad på Oslo Börs Huvudlista.

I nedanstående kursdiagram visas senaste betal-

kurs och omsättning per vecka för Vismas aktie

under perioden 10 augusti – 10 augusti 2001.

Som jämförelse visas även utvecklingen för Oslo

Börs Totalindex under motsvarande period.

Information om Vismas aktiekurs kan 

erhållas genom Vismas hemsida på Internet;

www.visma.no, alternativt genom närmaste

bankkontor.
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