Rapport till FI
Årligt dokument enligt 6 kap. 1b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende
Vitec Software Group AB (publ)

140115 Vitec växer och anpassar organisationen
Vitec anpassar sin organisation utifrån koncernens allt tydligare nordiska engagemang efter
förvärven av det finska bolaget Acute FDS (december 2013) samt de norska bolagen IT-Makeriet
(2011) och Midas Data (2012).
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140117 Vitec tecknar flerårsavtal med Ikano Bostad
Vitec tecknar ett flerårigt avtal med Ikano Bostad avseende förvaltning och vidareutveckling av
programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. Ikano Bostad använder programvaran som stöd för sina
processer vid försäljning av bostadsrätter.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140220 Vitec bokslutskommuniké 2013
Fortsatta förbättringar i fjärde kvartalet
Sammanfattning av perioden januari-december 2013







Nettoomsättning 371,6 Mkr (389,2)
Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (40,1)
Rörelsemarginal 11 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 5,78 kr (6,34)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,9 Mkr (60,1)
Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,75 kr/aktie (2,50)

Länk till rapport
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140304 Vitec vinner storkund med prognossystem
Vitec har tecknat avtal med E.ON avseende användandet av Vitecs prognossystem Aiolos. Systemet
skall användas för prognostisering av E.ON´s slutkunders elförbrukning samt för produktionen av el
från hela deras vindkraftportfölj i Norden.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140328 Vitec förordad som leverantör av patientinformationssystem till SHVS i Finland
SHVS, Studenternas Hälsovårsstiftelse i Finland, har i en anbudsutvärdering beslutat att förorda Vitec
Acute Oy som leverantör av ett nytt patientinformationssystem. Systemet täcker de funktioner som
SHVS efterfrågar, som exempelvis kalenderbokning, patient-information och fakturering.
Upphandlingen som omfattar ett kontrakt med ett uppskattat ordervärde om drygt fyra miljoner
euro sträcker sig över en period om sju år. Slutligt avtal kan tecknas efter en 21-dagars
överklagandeperiod.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140403 Vitec kallar till årsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 6 maj 2014 kl. 17.30 Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, Umeå. Efter årsstämman kommer en
buffé att serveras.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140408 Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg
Vitec har tecknat avtal med fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg avseende tillhandahållande av
Vitecs nya mäklarsystem Express enligt SaaS-principen (Software as a Service). Avtalet innebär att
samtliga kontor hos HusmanHagberg under våren 2014 flyttar in i Vitecs driftmiljö samt börjar
använda molntjänsten Vitec Express.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

141415 Vitecs årsredovisning för 2013 publicerad på hemsidan
Från och med i dag, den 15 april 2014, finns Vitecs årsredovisning för 2013 tillgänglig på bolagets
hemsida, www.vitec.se.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Länk till årsredovisning

140424 Vitec förvärvar AutoData Norge AS
Vitec Software Group AB (publ) har den 24 april avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det norska
programvarubolaget AutoData Norge AS, som erbjuder ett branschspecifikt affärssystem för den
norska bildelsbranschen. Bolaget omsatte 2013 38,3 MNOK, med nära 100 % repetitiva intäkter och
ett resultat före skatt på 6,4 MNOK. Betalning sker kontant med 33,4 MNOK vid tillträdet. Förvärvet
bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Tillträde sker per den 24 april.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140506 Delårsrapport januari-mars 2014
RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1)
Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0)
Rörelsemarginal 12 % (10)
Vinst per aktie före utspädning 1,58 kr (1,17)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,3 Mkr (37,1)
Förvärv av AutoData Norge AS efter periodens slut

Länk till rapport
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140507 Kungörelse från årsstämma 2014
Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 6 maj 2014
•
•
•

att ändra § 8 i bolagsordningen till: Bolaget skall ha en eller två revisorer med i
förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag,
att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,
att för räkenskapsåret 2013 utdela 2,75 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för
utdelning är fredagen den 9 maj 2014),

•
•
•
•

•
•

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till styrelseledamöter välja Kaj
Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen,
att till revisor välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström,
intill slutet av årsstämman 2015,
att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla
skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 aktier av serie
B,
att bemyndiga styrelsen att återköpa B-aktier i Vitec, innehavet får inte överstiga 2 % av
samtliga aktier i bolaget,
om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140508 Vitec tecknar avtal om patientinformationsystem till FSHS
Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland, FSHS, har tecknat avtal om ett patientinformationssystem
utvecklat av Vitec Acute Oy. Systemet täcker huvudfunktionerna hos SHVS, som exempelvis
kalenderbokning, patientinformation och fakturering. Kontrakten har ett ordervärde om ca fyra
miljoner euro och sträcker sig över en period om sju år.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140522 Vitec Software Group avser att genomföra en riktad emission av B-aktier
Bolaget avser att erbjuda B-aktier i en riktad emission för att ta in upp till cirka 35 miljoner kronor
före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och
internationella investerare. Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Nyemissionen genom emission av
ytterligare B-aktier upp till ett belopp om ytterligare cirka 10 miljoner kronor. Under förutsättning att
rätten till att utöka Nyemissionen utnyttjas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till cirka
45 miljoner kronor före emissionskostnader.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140523 Vitec genomför en riktad nyemission
Vitec offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 6 maj
2014, har beslutat att emittera totalt 450 000 nya aktier av serie B i Vitec med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska kvalificerade investerare. Emissionen aviserades
den 22 maj 2014 och är nu fulltecknad.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140530 Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec
Säljarna av IT-Makeriet AS väljer att konvertera det skuldebrev man erhöll i samband med förvärvet
2011. Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med 40 000 B-aktier samt att
aktiekapitalet ökar med 20 000 kr. Totalt ökar det egna kapitalet med 2 733 000 kr. Antalet aktier i
Vitec uppgår efter konverteringen till 5 348 327 aktier varav 800 000 aktier utgör A-aktier.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140618 Vitec levererar system för bostadsförmedling till Kungsbacka Kommun
Vitec har tecknat avtal med Kungsbacka kommun avseende ett system för bostadsförmedling.

140630 Ökat antal aktier och röster i Vitec
Som tidigare offentliggjorts per den 22 maj 2014 har Vitec emitterat 450 000 nya aktier av serie B
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska kvalificerade investerare.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140702 Vitec tecknar flerårsavtal med Förvaltaren
Vitec har tecknat avtal med Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg avseende leverans av ett nytt
fastighetssystem. Det nya systemet omfattar funktioner för fastighetsadministration,
fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och lokaler, samt internetbaserade lösningar för
hyresgäster. Avtalet som är värt 6 Mkr över fem år kommer att börja levereras efter sommaren 2015.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140714 Delårsrapport januari-juni 2014
RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 %
SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014







Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2)
Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7)
Rörelsemarginal 12 % (9)
Vinst per aktie före utspädning 3,43 kr (2,40)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,5 Mkr (40,2)
Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

Länk till Rapport

140821 Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson
Vitec har tecknat avtal med Erik Olsson Fastighetsförmedling rörande leverans av molntjänsten Vitec
Express – det webbaserade mäklarsystemet från Vitec. Under första kvartalet 2015 flyttar samtliga
kontor hos Erik Olsson in i Vitecs driftmiljö och börjar då använda tjänsten.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140901 Niklas Berg ny chef för Vitec Affärsområde Energi
Niklas Berg tillträder den 1 september som ny affärsområdeschef för Vitec Affärsområde Energi.
Niklas har tidigare varit konsult- och försäljningschef för affärsområdet. Jerker Vallbo, tidigare
affärsområdeschef tillträder samtidigt en tjänst som teknikansvarig i Vitecs koncernledning.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

140925 Ledande fastighetsbolag samverkar i satsningen på Sveriges största
marknadsplats för hyreslägenheter
Några av Sveriges största fastighetsbolag står bakom uppbyggnaden av Boplats Sverige
(boplatssverige.se) som nu lanseras på den svenska marknaden. Redan från start kan därmed över
300 lediga hyreslägenheter på närmare 70 orter presenteras för bostadssökande i hela landet.
Ambitionen är nu att fler fastighetsbolag ansluter sig till sajten som kan liknas vid ett Hemnet för
hyresrätter. För de bostadssökande är tjänsten helt gratis och kommer att underlätta sökandet efter
lediga hyreslägenheter i hela Sverige.
Länk till nyhet på MyNewsdesk

141013 Valberedning inför Vitecs årsstämma 2015 utsedd
I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 6 maj 2014 har
bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 erbjudits att utse varsin ledamot i
valberedningen inför årsstämman 2015. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.
Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av
stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor.
Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

141020 Kallelse till extra bolagsstämma - korrigering
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 10
november 2014 för att behandla ett förslag om att anställda i Vitec-koncernen skall erbjudas teckna
konvertibla skuldebrev i moderbolaget. Syftet med emissionen är att öka medarbetarnas intresse för
bolaget. Konvertiblerna kommer inte att marknadsnoteras.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

141022 Delårsrapport januari-september 2014
Vinst per aktie upp 24 %
Sammanfattning av perioden januari-september 2014







Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9)
Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9)
Rörelsemarginal 13 % (11)
Vinst per aktie före utspädning 5,47 kr (4,42)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,1 Mkr (32,8)
Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

Länk till nyhet på Nasdaq OMX
Länk till fullständig rapport

141030 Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB
Vitec har tecknat avtal med HSB avseende förvaltning och nya funktioner till programvaran Vitec
Säljstöd Nyproduktion.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX>

141110 Kungörelse från extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 10 november 2014 om
utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

141204 Konvertibel 2012-01 konverterad i sin helhet
De konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare i Vitec som tecknades i januari 2012 har
konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 81 011 st.
samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 40 505 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 5 302 000
kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 879 338 st. varav 800 000 utgör A-aktier.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX

141231 Ökat antal aktier och röster i Vitec
Som tidigare meddelats per den 4 december 2014 så har de konvertibla skuldebrev riktade till
medarbetare i Vitec som tecknades i januari 2012 konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär
att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 81 011 st. samt att aktiekapitalet i Vitec har ökat med 40 505
kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 5 302 000 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter
konverteringen till 5 879 338 st. varav 800 000 utgör A-aktier.
Länk till nyhet på Nasdaq OMX>

