Årligt dokument enligt 6 kap. 1b § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument avseende Vitec Software Group AB (publ)
Datum för
Finansiella rapporter
offentliggörande Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga på Vitecs hemsida
2012-02-16

Vitecs bokslutskommuniké 2011
 Nettoomsättning 359,6 Mkr (313,4)
 Resultat efter finansnetto 35,7 Mkr (20,4)
 Rörelsemarginal 11 % (7)
 Vinst per aktie före utspädning 6,10 kr (3,76)
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,8 Mkr (35,4)
 Styrelsen föreslår utdelning om 2,00 kr (1,25 kr)
 Första handelsdag på Nasdaq OMX
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

2011-10-27

2011-07-15

2011-05-05

Delårsrapport januari-september 2011
 Vinst per aktie upp 123 %
 Nettoomsättning 265,7 Mkr (214,2
 )Resultat efter finansnetto 30,2 Mkr (11,6)
 Rörelsemarginal 12 % (6)
 Vinst per aktie före utspädning 5,11 Kr (2,29)
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,7 Mkr (36,1)
 Första handelsdag på Nasdaq OMX
 Förvärv av IT-Makeriet A/S
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Delårsrapport januari-juni 2011
 Vinst per aktie upp 72 %
 Nettoomsättning 182,5 Mkr (137,4)
 Resultat efter finansnetto 19,0 Mkr (13,5)
 Rörelsemarginal 11 % (10)
 Vinst per aktie 3,30 kr (1,92)
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,2 Mkr (31,7)
 Notering på Nasdaq OMX Stockholm belastar resultatet med 1,7 Mkr
 Förvärv av IT-Makeriet A/S
Länk till pressmeddelande på NASDAQ OMX
Delårsrapport januari-mars 2011
Vinst per aktie upp 44 %
• Nettoomsättning 90,0 Mkr (67,5)
• Resultat efter finansnetto 8,9 Mkr (8,7)
• Rörelsemarginal 11 % (14)
• Vinst per aktie 1,69 Kr (1,17)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,8 Mkr (38,7)
Länk till fullständig rapport

Datum för
Pressmeddelanden
offentliggörande Fullständiga pressmeddelanden finns tillgängliga på Vitecs hemsida
2012-04-11

2012-04-02

2012-03-30

2012-03-28

2012-03-21

2012-03-20

Vitecs årsredovisning publicerad på hemsidan
Från och med i dag finns Vitecs årsredovisning för 2011 tillgänglig på bolagets
hemsida,www.vitec.se.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Vitec kallar till årsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 kl. 17.30 Umeå Folkets Hus, Vasaplan,
Umeå. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Ökat antal aktier och röster i Vitec
Som tidigare offentliggjorts uppgår antalet inlämnade aktier i 3L System AB
(publ), med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes den 17 februari
2012, till 1 023 384 aktier. Vitec kontrollerar nu 95,6 % av aktierna i 3L System
AB (publ). Som vederlag för de inlämnade aktierna emitterar Vitec 692 728 nya
B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Vitec till 5 059 803 aktier
fördelat på 800 000 A-aktier med 10 röster och 4 259 803 B-aktier med en röst.
Det totala antalet röster uppgår till 12 259 803 röster.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Vitec förenklar och förtydligar sin affärsområdesindelning.
Efter att Vitec erhållit 95,6% av aktierna i det offentliga budet på 3L System och
därmed fullföljer erbjudandet, kommer styrning och rapportering att ske enligt
ny indelning av affärsområden.
Vitec kontrollerar efter slutlig sammanräkning 95,6 % av rösterna och kapitalet
i 3L System
Vid en slutlig sammanräkning av antalet inlämnade aktier i 3L System AB (publ)
med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes den 17 februari 2012
uppgår antalet inlämnade aktier i 3L System till 1 023 384 aktier vilket innebär
att Vitec uppnått en ägarandel om 95,6 % av kapitalet och rösterna vid den
ordinarie acceptfristens slut den 19 mars 2012.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

Vitec Software Group fullföljer och förlänger rekommenderat offentligt
erbjudande till aktieägarna i 3L System.
Vitec Software Group AB (”Vitec”) har erhållit kontrollerar 94,7 procent av
aktierna i 3L System AB (”3L System”) och fullföljer erbjudandet
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

2012-02-17

Kungörelse från extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 17 februari
2012:
• att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
om högst 762 640 B-aktier att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i 3L System.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

2012-02-17

2012-01-25

2012-01-23

2012-01-02

Vitec Software Group offentliggör prospekt
Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”) har idag offentliggjort ett prospekt med
anledning av Vitecs erbjudande till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget 3L
System AB (publ) (”3L System”) att överlåta samtliga utestående aktier i 3L
System till Vitec (”Erbjudandet”).
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

Vitec kallar till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 17 februari 2012 kl. 13.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47a i Umeå.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Vitec Software Group och 3L System går samman
Styrelserna i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec” eller ”Budgivaren”) och 3L
System AB (publ) (”3L System” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå
aktieägarna att gå samman och skapa den ledande leverantören av
specialiserade affärssystem och programvara för fastighets- och
mediabranscherna.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

Personalkonvertibel 2011 tecknades till 5 430 Tkr
Den extra bolagsstämman i Vitec Software Group AB (publ) den 11 november
2011 beslutade om ett konvertibelprogram för anställda i koncernen om
nominellt högst 8 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckning och
tilldelning av personalkonvertiblerna är nu avslutad. Teckningen uppgick totalt
till 5,43 miljoner kronor, konverteringskurs är 67 kr. Konvertibeln tecknades av
cirka 17 procent av de anställda.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

2011-11-11

Kungörelse från extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 11
november 2011:
• om ändring i bolagsordning avseende regler för kallelse till annan extra
bolagsstämma,
• om utgivande av konvertibla skuldebrev till Vitec-koncernens anställda.
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

2011-11-01

2011-10-27

2011-10-13

2011-09-29

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2012
I enlighet med beslut på Vitec Software Group AB:s årsstämma den 5 maj 2011
har bolagets tre största aktieägare erbjudits att utse varsin ledamot i
valberedningen inför årsstämman 2012. Därutöver skall styrelsens ordförande
ingå i valberedningen.

Vinst per aktie upp 123 %
 Nettoomsättning 265,7 Mkr (214,2)
 Resultat efter finansnetto 30,2 Mkr (11,6)
 Rörelsemarginal 12 % (6)
 Vinst per aktie före utspädning 5,11 Kr (2,29)
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,7 Mkr (36,1)
 Första handelsdag på Nasdaq OMX
 Förvärv av IT-Makeriet A/S
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 11 november 2011 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47a i UMEÅ.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Vitec levererar portal och app till Väsbyhem
Vitec har levererat en ny webbplats samt appar för att söka bostad till
Väsbyhem. Med webbplatsen som är baserad på Vitecs portalplattform erbjuds
hyresgäster och bostadssökande smarta och lättillgängliga funktioner för att
kunna ha en nära och effektiv dialog med Väsbyhem.
Länk till nyhet på NASDAQ OMX

2011-07-18

2011-07-05

2011-06-23

2011-05-17

Emission avseende konvertering av skuldebrev
De konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare och styrelseledamöter i Vitec
som tecknades i juli 2008 och löpte ut den 30 juni 2011 har konverterats till Baktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 115 625
st samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 57 812 kr. Totalt har det egna
kapitalet ökat med 3 546 302 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter
konverteringen till 4 367 075 st varav 800 000 utgör A-aktier.
Länk till nyhet på NASDAQ OMX

Vitec förvärvar IT-Makeriet A/S
Vitec Software Group AB (publ), har den 5 juli avtalat om förvärv av samtliga
aktier i det norska programvarubolaget IT-Makeriet A/S som 2010 omsatte 11,2
MNkr. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie.
Köpeskillingen uppgår till maximalt 17,5 MNkr. Betalning sker kontant och med
en konvertibel om 2,8 MSEK som maximalt kan ge 40 000 aktier vid
konvertering.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Vitec har godkänts för notering på NASDAQ OMX, Stockholm
Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Vitec Software Group AB (publ)
ansökan om notering av Vitecs B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
Första dag för handel med B-aktien på NASDAQ OMX Stockholm blir den 4 juli
2011.
Utdelningspolicy fastställd i Vitec Software Group AB
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har vid styrelsemöte den 16 maj 2011
beslutat om en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som
målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter
skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till
bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.
Länk till nyhet som pdf

2011-05-06

Kungörelse från årsstämman
Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 5
Maj 2011
• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,
• att för räkenskapsåret 2010 utdela 1,25 kr per aktie till aktieägarna
(avstämningsdag för utdelning är tisdag den 10 maj 2011),
• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
• att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter
välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Crister Stjernfelt, Jan Friedman, Olov
Sandberg och Birgitta Johansson-Hedberg,
• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av
konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
om högst 500 000 aktier av serie B,
• om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,
Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå.
Länk till nyhet som pdf

