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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för IFOX Investments AB (publ) nedan ”Bolaget” alternativt
”IFOX” avger följande årsredovisning för verksamheten under det förkortade räkenskapsåret 2017
som avslutades den 30 juni.
Bolaget fattade beslut om att ändra räkenskapsår i maj 2017 vilket resulterar i denna första förkortade
årsredovisning som omfattar perioden 1 januari 2017 till den 30 juni 2017.
Bolagsfakta
IFOX Investments AB registrerades i mars 2004. Bolagets organisationsnummer är 556658-6797.
Styrelsens säte är Stockholm. Bolaget är publikt (publ).
Huvudkontorets adress är IFOX Investments AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2 tr, 114 30 Stockholm
och bolagets hemsida är www.interfoxresources.se samt www.ifoxinvest.se.
Verksamheten under året
Bolaget har på årsstämman den 30 juni 2017 bytt namn till ”IFOX Investments AB (publ)”. Tidigare
firma var Interfox Resources AB (publ).
Bolagets tidigare huvudtillgång, Mezhlisa Resources Cyprus Limited (”Mezhlisa”), som äger andelarna
i IFOX tidigare oljeprojekt i Tomsk (”Tomskprojektet”), Ryssland, såldes per den 24 maj 2017 till Nickel
Mountain Resources AB (publ) (”NMR”), listat på NGM:s Nordic MTF (”Transaktionen”). IFOX
innehåller idagsläget, efter denna försäljning, huvudsakligen aktier i NMR, som är i färd med att delas
ut till IFOX aktieägare, ett konvertibelt skuldebrev i NMR samt ett mandatavtal från NMR att arbeta
vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller partners för Tomskprojektet. Vidare har IFOX ett
mandat att söka köpare eller partners till NMRs nickelprojekt, varav det huvudsakliga är Rönnbäcken.
Transaktionen genomfördes genom att NMR per 2017-05-24 förvärvade samtliga aktier i Mezhlisa,
inklusive alla fordringar Bolaget hade på Mezhlisa samt dess ryska dotterbolag BNG vid tillträdet, från
Bolaget mot revers om totalt SEK 220 000 000, vilken Bolaget därefter kvittat mot aktier och
konvertibler i NMR till en kvittningskurs om SEK 0,90 per aktie/konvertibler. Detta resulterande i att
antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för avtalet efter det att full konvertering av
emitterade konvertibler skett, uppgår till 244 444 444.
Den första utdelningen av de erhållna aktierna i NMR genomfördes under inledningen av tredje
kvartalet med avstämningsdag den 7 juli 2017. IFOX-aktien innehåller rätten till den andra utdelningen
fram tills några dagar innan avstämningsdagen för den andra utdelningen, som planeras genomförs
under januari månad 2018.
IFOX-aktien handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldlistan, som en service till aktieägarna under
tiden för utdelningar.
Övriga väsentliga händelser under räkenskapsåret i sammandrag:
•

Styrelsen fattade den 30 januari 2017 beslut om att, under förutsättning av efterföljande extra
bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om högst 22 089 402 kronor (7 363 134 aktier emitterades till en teckningskurs om
3 kronor per aktie), motsvarande ca 11 % av det totala antalet utestående aktier efter
emissionen.

•

Bolagets styrelse beslutade den 24 april 2017, med stöd av bemyndigande från en extra
bolagsstämma den 16 februari 2017, att emittera 3 483 333 aktier till en teckningskurs om 3
kronor per aktie, vilket gav ett totalt emissionsbelopp om 10 499 999 kronor. Nyemissionen
riktades till en enda investerare, Christine Marietta Hackel. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt var att investeraren uttryckt intresse för att investera ett visst
belopp i Bolaget samt att en riktad nyemission bedömdes vara den bästa och mest säkra
lösningen för Bolaget i termer av kostnader, genomförandeprocess och läckagerisker.
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Emissionsbeloppet hade tidigare lånats in till Bolaget till ett belopp om SEK 9 500 000 och
med ränta om 10 procent uppgick det sammanlagda skuldbeloppet till SEK 10 450 000.
Betalning för aktierna skedde genom kvittning av Bolagets skuld enligt ovan nämnda lån.
•

Initialt har Bolaget genom teckning erhållit 69 751 544 st aktier och 11 939 297 tvingande
konvertibler i NMR. Resterande 162 753 603 aktier tecknades av Bolaget i slutet på juli 2017.
Det föreligger en skyldighet för Bolaget att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast
den 31 juli 2018. Styrelsen avser att dela ut NMR-aktier i två omgångar till aktieägarna i
Bolaget i takt med att av Bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos Bolagsverket samt så
snart Bolagets fria egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler
därom. Den första utdelningen om 69 751 544 st NMR-aktier genomfördes under juli 2017.
Den andra utdelningen om 139 503 088 st NMR-aktier bedöms kunna genomföras under
januari 2018.
Avsikten var initialt att dela ut 162 753 603 NMR-aktier, men en betydande nedgång i värdet
av NMR-aktien har gjort att konvertiblerna som Bolaget innehar i NMR och som planerats
utgöra tillräckligt kapital i IFOX för driften framöver inte längre var tillräckligt. Vidare har
kostnaderna i Bolaget varit högre än beräknat, framförallt avseende legala kostnader och
potentiella krav som inte fanns vid tiden för undertecknandet av avtalet rörande
Transaktionen.
Styrelsen beslutade därför den 23 november 2017 att innehålla 23 250 515 NMR-aktier från
den andra utdelning. Det nominella värdet på konvertiblerna som Bolaget innehar i NMR (med
konverteringskurs 0,90 SEK per aktie) var SEK 10,7 miljoner. Vid ett marknadsvärde på NMRaktien på SEK 0,25 per aktie är värdet på konvertiblerna SEK 3,0 mijoner och värdet på de
återhållna aktierna SEK 5,8 miljoner, dvs ett sammanlagt marknadsvärdet om SEK 8,8
miljoner.

•

Konvertibeln motsvarande en skyldighet att teckna 11 939 297 aktier i NMR kommer att
utgöra den huvudsakliga tillgången i Bolaget efter att sammanlagt 139 503 088 aktier i NMR
har delats ut till aktieägarna i Bolaget. Detta resulterar i att direktägandet i NMR, för de
existerande aktieägarna i Bolaget, kommer att uppgå till 73 % efter genomförd försäljning av
Mezhlisa och utdelning 1 och 2 av NMR-aktier såsom ovan beskrivits (efter det att
konvertiblerna konverterats till aktier). Efter att ovan transaktioner är verkställda och de
23 250 515 innehållna aktierna är avyttrade, kommer IFOX att äga 4% av NMR baserat på att
bolaget konverterat den innehavda konvertibeln till aktier.

•

NMR:s aktie är listad på NGM:s Nordic MTF. Anders Thorsell har valts in i styrelsen i NMR på
NMR extra bolagsstämma den 24 maj 2017. Som en del av transaktionen har Bolaget erhållit
mandat att fortsatta arbetet med försäljningen av den ryska tillgången Tomskprojektet, både
avseende befintliga samt nya potentiella köpare. Uppdraget löper initialt om 12 månader.

•

Aktietorget meddelade i april 2017 att de fattat beslut om att avnotera Bolagets aktie från
handel med sista handelsdag den 12 juni 2017. Bolagets aktie handlades på den s k
observationslistan under perioden april till juni 2017.

•

Bolaget meddelade i slutet av april 2017 att Max Renard avgår som ordförande i IFOX
Investments AB. Den tidigare styrelseledamoten, Jonathan Collins, tog över ordförandeskapet
från och med den 1 maj 2017. Jonathan är en brittisk jurist med omfattande erfarenhet av
företagsaffärer i England och Asien. Han har under många år arbetat som advokat samt som
bolagsjurist inom det internationella konglomeratet Jardine Matheson, baserad i Hong Kong.

•

Bolagsstämman beslutade den 24 maj 2017 att minska bolagets aktiekapital med högst 69
054 028,56 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
Minskningen genomförs utan indragning av aktier och syftade främst till att skapa utrymme i
det fria egna kapitalet för utdelning av NMR-aktier enligt ovan.

•

Bolagsstämman beslutade den 24 maj 2017 att anta en justerad verksamhetsbeskrivning för
Bolaget i avsikt att i större utsträckning vara anpassad till verksamheten efter försäljningen av
Tomskprojektet.
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•

Bolagsstämman beslutade den 24 maj 2017 att förändra räkenskapsåret till att löpa 1 juli – 30
juni. Detta godkändes av Bolagetsverket samt Skatteverket under sommaren. Det första
förkortade räkenskapsåret ska löpa 1 januari 2017 – 30 juni 2017.

•

Årsstämman belsutade den 30 juni 2017 om utdelning omfattande 69 751 544 st NMR-aktier
med avstämningsdag den 7 juli 2017 samt att ändra Bolagets namn till IFOX Investments AB
(publ).

Koncernförhållande
IFOX Investments AB utgör en koncern i och med innehavet av aktierna i dotterbolaget Nickel
Mountain Resources AB. Bolaget är dock undantaget skyldigheten att upprätta koncernredovisning i
och med att innehavet i aktier i NMR är av tillfällig karaktär och avses att delas ut till aktieägarna inom
ett år. Detta i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen 7 kap 5 §.
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår sträcker sig från den 1 juli till den 30 juni.
Bolagets räkenskapsår ändrades på en extra bolagsstämma den 24 maj 2017. Räkenskapsåret
utgjordes före denna ändring av kalenderår, dvs 1 januari till den 31 december.

Organisation
Huvuddelen av alla tjänster utförs i nuläget av externa konsulter och underentreprenörer då Bolaget
bedömer detta vara en mer fördelaktig lösning.
Ägande
Nedan följer en lista med de största aktieägarna i bolaget per utgången av september 2017.
Aktieägare

Antal aktier

FEPI/ Interfox Holdings AB
Christine Marietta Hackel
Nord Fondkommission AB
Nomura Private Bank Nominees
Peter Eriksson
Birger Johansson privat och bolag
Per Weithz
Markus Björklin
Tommy Sunesson
JPM Chase
Kell Frederiksen
Hansa Holmberg
Jonny Andersen
Simon Rosner
Charles Randquist
Svante Karlsson
Akupunktur och kinesisk medicin (c/ o Zhijie Liu)
Övriga (cirka 7.000 st)

13 299 859
3 528 333
2 674 823
1 971 988
1 526 793
1 042 488
994 139
845 446
705 000
662 897
514 500
500 000
498 750
450 000
396 887
385 865
350 000
39 403 776

Andel
19,1%
5,1%
3,8%
2,8%
2,2%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
56,5%

Totalt

69 751 544

100,0%

Aktien och aktiekapitalet
Aktierna i Bolaget har emitterats enligt svensk lag och är registrerade i elektronisk form hos Euroclear
som även för Bolagets aktiebok. Aktierna är denominerade i svenska kronor. Enligt bolagsordningen
vid verksamhetsårets utgång skall Bolagets aktiekapital uppgå̊ till lägst 690 000 SEK och till högst
2 760 000 SEK fördelat på̊ lägst 69 000 000 aktier och högst 276 000 000 aktier. Varje aktie medför
en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antal aktier som denne äger eller
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företräder. Vid utgången av verksamhetsåret uppgår Bolagets aktiekapital till 697 515,44 SEK fördelat
på 69 751 544 aktier envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK.
Aktiekapitalets utveckling
Nedan följer en redogörelse i tabellform avseende aktiekapitalets utveckling sedan grundandet fram till
och med verksamhetsårets utgång:
Förändring
Nedsättning av aktiekapitalet
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Minskning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nybildning

Förändrat
belopp (SEK)
-69 054 028,56
3 938 099,00
3 483 333,00
3 425 035,00
3 784 000,00
1 311 746,00
2 446 693,00
7 000 000,00
4 945 467,00
14 149 000,00
3 670 040,50
1 999,32
10 500 000,00
15 639,56
36 666,67
6 344 378,25
666 666,66
3 302 103,66
-2 192 029,10
1 453 952,40
200 000,00
58 333,32
33 333,32
553 086,44
24 000,00
360 000,00
100 000,00
40 000,00
100 000,00

Aktiekapital efter
ändring (SEK)
697 515,44
69 751 544,00
65 813 445,00
62 330 112,00
58 905 077,00
55 121 077,00
53 809 331,00
51 362 638,00
44 362 638,00
39 417 171,00
25 268 171,00
21 598 130,50
21 596 131,18
11 096 131,18
11 080 491,62
11 043 824,95
4 699 446,70
4 032 780,04
730 676,38
2 922 705,48
1 468 753,08
1 268 753,08
1 210 419,76
1 177 086,44
624 000,00
600 000,00
240 000,00
140 000,00
100 000,00

Registrerat
2017-06-02
2017-05-17
2017-04-27
2017-04-27
2016-05-19
2016-05-19
2015-10-27
2015-09-17
2015-03-16
2015-02-16
2014-10-07
2014-10-07
2014-08-12
2014-07-03
2014-07-03
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2009-09-01
2009-06-30
2007-09-19
2007-09-14
2007-01-08
2006-03-29
2005-08-02
2005-08-02
2005-08-02
2004-03-30

Utdelning
Styrelsen för IFOX Investments AB kommer att till årsstämman föreslå att 139 503 088
av Bolaget innehavda aktier i dotterbolaget NMR ska lämnas som vinstutdelning till Bolagets
aktieägare, varvid en (1) aktie i Bolaget ska medföra rätt till två (2) aktier i NMR. Styrelsens förslag till
utdelning motsvarar ett belopp om 34 038 753,47 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i
NMR per den 22 november 2017. Utdelningen motsvarar per den 22 november 2017 ett värde om
0,244 kronor per varje aktie i Bolaget. Då NMR-aktien är listad på NGM Nordic MTF kommer det
slutliga bokförda värdet på utdelningen att fastställas först i samband med att utdelningen sker.
Styrelsens anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § då det efter utdelningen
kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Därtill är det styrelsens bedömning att
utdelningen är försvarlig med hänsyn på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av Bolagets egna kapital, samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
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Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
Årsstämma verksamhetsår 2016 och styrelse
Bolaget höll årsstämma avseende verksamhetsåret 2016 den 30 juni 2017 i Stockholm. Stämman
beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Därtill beviljades
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vid valet av ordinarie
styrelseledamöter omvaldes Anders Thorsell, Jonathan Collins, därtill nyvaldes Per Weithz till
ordinarie styrelseledamot.
Årsstämma 2017
Bolagets årsstämma för det förkostade räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-06-30 kommer att hållas i
Stockholm den 29 december 2017. Plats och tidpunkt för stämman kommer att kommuniceras i
samband med att kallelsen skickas ut under slutet av november 2017.
Risker
Allmänna verksamhetsrelaterade risker
Som en följd av försäljningen av dotterbolaget Mezhlisa och den föreslagna efterföljande utdelningen
av de erhållna aktierna i NMR kommer verksamheten i Bolaget, efter att överlåtelsen av Mezhlisa är
genomförd, huvudsakligen utgöras av ett säljuppdrag från NMR avseende den ryska olje- och
gastillgången i Tomsk. Bolaget kommer att ha begränsade likvida medel, en mycket liten verksamhet
samt kommer Bolagets aktier sannolikt att förbli en illikvid tillgång, dvs en icke noterad aktie. Det finns
inga garantier att försäljningsuppdraget avseende den ryska tillgången kommer att lyckas varför risken
relaterat till en investering i Bolaget bedöms som relativt hög av Bolagets styrelse.
Övriga risker som bedöms som relevanta för bolagets verksamhet efter avyttringen av Mezhlisa
beskrivs kort nedan.
Tolkning av- och tvister gällande avtal
Koncernens verksamhet är baserad på avtal, t ex avtal med investeringsparter, försäljningsavtalet
avseende Mezhlisa samt uppdragsavtalet med NMR angående arbete med försäljningen av Mezhlisa.
Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa avtal kan bli föremål för tolkning och tvister enligt
tillämplig lagstiftning och kan även påverkas av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll. I
händelse av en tvist om tolkning av sådana villkor är det inte heller säkert att Bolaget skulle kunna
göra sina rättigheter gällande, vilket i sin tur skulle kunna få negativa effekter på Bolaget. Om Bolaget
eller någon av dess partners inte skulle anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal kan det leda till
att Bolagets rättigheter enligt dessa helt eller delvis bortfaller eller att Bolaget hålls ekonomiskt
ansvarig, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.
Förvärv och avyttringar av tillgångar, andelar eller företag
Bolaget kan från tid till annan förvärva eller avyttra tillgångar, andelar eller bolag. Bolaget kan bli utsatt
för eventuella krav med anledning av sådana förvärv och avyttringar vilket kan ha en negativ påverkan
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Rörelsekapital och framtida finansiering
Styrelsen gör bedömningen att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för den kommande
tolvmånadersperioden.
För det fall Bolaget i framtiden beslutar om kapitalintensiva investeringar kan det sannolikt behövas
tillskott av externt kapital. Detta kan medföra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas för att
Bolaget skall utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är
beroende av allmänna marknadsläget för kapitaltillskott och ägarnas förutsättningar att deltaga i
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framtida emissioner. Skulle Bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan
finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
Framtida nyemissioner av aktier
Bolaget har för närvarande inga planer på att genomföra ytterligare nyemissioner av aktier. Trots detta
kan Bolaget i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa kapital.
Om sådan nyemission genomförs kommer aktieägarna att få sin ägarandel utspädd, i fall de inte
tecknar sin andel i nyemissionen alternativt om nyemissionen är riktad till andra än samtliga
aktieägare, vilket minskar det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i
Bolaget. Sådan nyemission kan även få en negativ effekt på aktiernas marknadspris, om marknad
hålls i aktien.
Väsentliga avtal
IFOX Investments AB och Nickel Mountain Resources AB (”NMR”), listat på NGM:s Nordic MTF,
ingick i slutet av mars 2017 ett avtal om en försäljning av Bolagets helägda dotterbolag Mezhlisa
Resources Cyprus Limited (”Mezhlisa”). Mezhlisa är majoritetsägare i Bolagets ryska tillgång i Tomsk,
i vilken Mezhlisa enligt investeringsavtal har rätt att uppnå ett ägande om 74% och idag äger 50,18%
av OOO Bakcharneftegaz (”BNG”), som innehar prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i
Ryssland.
Avtalet med NMR innebär att Bolaget per 2017-05-24 överlät sitt dotterbolag Mezhlisa till NMR.
Ersättningen ska erläggas genom NMRs utfärdande av en revers/skuldebrev till ett värde motsvarande
220 MSEK. I korthet kommer att Bolaget att kvitta denna revers mot aktier och konvertibler baserat på
en kvittningskurs om SEK 0,90 per aktie/konvertibler resulterande i att antalet aktier i NMR som
emitteras totalt inom ramen för avtalet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är
244 444 444. Detta motsvarar 85 % av det totala antalet utestående aktierna i NMR efter
förvärvet.Transaktionen godkändes på en extra bolagsstämma i såväl Bolaget och NMR den 24 maj
2017.
Per 2017-07-31 har Bolaget genom teckning erhållit 232 505 147 st aktier och 11 939 297 konvertibler
i NMR. Det föreligger en skyldighet för Bolaget att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast
den 31 juli 2018. Styrelsen avser att dela ut sammanlagt 209 254 632 NMR-aktier i två omgångar till
aktieägarna i Bolaget i takt med att av Bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos Bolagsverket
samt så snart Bolagets fria egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler
därom. Den första utdelningen om 69 751 544 st aktier beslutades om på årsstämman 2017-06-30
med avstämningsdag 2017-07-07. Utdelning nummer två om 139 503 088 st aktier beräknas
genomföras i januari 2018. Resterande 11 939 297 aktier som erhålls vid Bolagets konvertering av
konvertiblerna avses ej delas ut och kommer således vara en del av det egna kapitalet i Bolaget efter
det att affären genomförts.
Konvertibeln motsvarande en rätt att teckna 11 939 297 aktier i NMR kommer att utgöra den
huvudsakliga tillgången i Bolaget efter att de erhållna aktierna i NMR har delats ut till aktieägarna i
Bolaget. Detta resulterar i att direktägandet i NMR, för de existerande aktieägarna i Bolaget, kommer
att uppgå till 73% efter genomförd försäljning och utdelning av de erhållna aktierna.
Avtal och transaktioner med närstående
Vid transaktioner mellan bolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor. Ingen
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget i övrigt har för närvarande, eller har
under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, haft någon direkt eller
indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har varit ovanlig till sin karaktär
eller sina villkor. Bolaget har under nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer.
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Ersättningar till ledande befattningshavare
Anders Thorsell, styrelseledamot i IFOX Investments och VD från 2016-08-18, fakturerade löpande
genom bolag SEK 98 000 per månad fram till den 30 juni 2017 för management-, legala, och IRtjänster, kontraktet löper tills vidare med en månads uppsägningstid. Avtalet omförhandlades till att
omfatta en fakturerad ersättning om SEK 50.000 per månad samt en bonus uppgående till 7,5% på en
eventuell ersättning från NMR för mandanten aveseende försäljning av Tomsk samt Nickelprojekten.
Bolaget tecknade den 1 maj 2017 avtal med ett bolag helägt av Jonathan Collins om arbete, utöver
styrelseuppdraget, med försäljning av Mezhlisa, managementtjänster m m till en fakturerad ersättning
motsvarande 10.000 EUR per månad i efterskott. Även detta avtal omförhandlades till att innehålla
samma villkor som Anders Thorsell, vid samma tidpunkt.
Tvister och rättsliga processer
IFOX Investments AB sökte i april 2017 inhibition av det avnoteringsbeslut som Aktietorgets
disciplinnämnd meddelat skulle gälla per den 10 juni 2017. Stockholms tingsrätt meddelade den 9 juni
2017 avslag på IFOX ansökan. Bolaget har utöver detta inte varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden under de senaste tolv månaderna som nyligen haft eller som bedöms få
betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Inte heller är IFOX Investments
part i något sådant ärende som ännu inte är avgjort. Styrelsen för IFOX Investments känner inte heller
till något sådant potentiellt förfarande.
Flerårsjämförelse
Moderbolaget
Nettoomsättning, SEK tusental
Resultat efter finansiella poster, SEK tusental
Balansomslutning, SEK tusental
Soliditet, %

2017-06-30
0
14 050
164 913
96

2016
0
-7 324
129 001
90

2015
32
-3 725
108 379
91

2014
0
-6 760
84 957
67

2013
164
-3 564
6 584
24

Förslag till disposition av fritt eget kapital för IFOX Investments AB (publ).
Till årsstämmans förfogande står följande fria egna kapital:
Överkursfond
Balanserade vinst/ansamlad förlust
Beslutad ännu ej genomförd utdelning årsstämma 2016
Årets resultat
Fritt eget kapital

95 168 532
47 910 006
-46 733 534
14 050 744
110 395 748

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande;
Utdelning
Överföres till balanserade vinstmedel

93 467 069
16 928 679
110 395 748

Angående utdelning av innehav av aktier i Nickel Mountain Resources AB
Styrelsen för IFOX Investments AB kommer att till årsstämman föreslå att 139 503 088 av Bolaget
innehavda aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”) ska lämnas som
vinstutdelning till Bolagets aktieägare, varvid en (1) aktie i Bolaget ska medföra rätt till två (2) aktier i
NMR. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om 34 038 753,47 kronor baserat på det
bokförda värdet av aktierna i NMR per den 22 november 2017. Utdelningen motsvarar per den 22
november 2017 ett värde om 0,244 kronor per varje aktie i Bolaget. Då NMR-aktien är listad på NGM
Nordic MTF kommer det slutliga bokförda värdet på utdelningen att fastställas först i samband med att
utdelningen sker.
Styrelsens anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § då det efter utdelningen
kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Därtill är det styrelsens bedömning att
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utdelningen är försvarlig med hänsyn på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av Bolagets egna kapital, samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
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Räkenskaper
Resultaträkning
(TSEK)

Not

Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

2

3

2017-06-30

2016

0

0

-8 750
-452
-9 202

-9 651
-1 693
-11 344

Finansiella kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

4
5
6

67 232
-40 172
-3 808
14 050

6 166
-2 146
-7 324

Skatt på periodens resultat

7

-

-

14 050

-7 324

Periodens resultat
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Balansräkning
(TSEK)

2017-06-30

2016-12-31

0

46 094
46 094

0

46 094

46 734
117 044
466
26
164 270

78 737
899
234
79 870

643

3 037

Summa omsättningstillgångar

164 913

82 907

SUMMA TILLGÅNGAR

164 913

129 001

697

58 905

95 169
47 910
14 050
157 129
157 826

77 758
-13 820
-7 324
56 614
115 519

2 833
4 254
7 087

10 000
880
798
1 804
13 482

164 913

129 001

Not

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

8
9
10

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (69 751 544 aktier))
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Lån
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12
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Förändring av eget kapital
(TSEK)
Eget Kapital 2016-12-31
Omföring föregående års resultat
Nyemission
Emissionsrelaterade kostnader
Nedsättning av aktiekapital
Periodens Resultat
Eget Kapital 2017-06-30

Aktiekapital
58 905

Överkursfond
77 758

10 846

21 700
-4 289

Balanserade
vinstmedel
-13 820
-7 324

-69 054
697

Årets
resultat
-7 324
7 324

69 054
95 169

47 910

14 050
14 050

Totalt Eget
Kapital
115 519
0
32 546
-4 289
0
14 050
157 826

Antalet aktier vid verksamhetsårets utgång uppgick till 69 751 544 envar med ett kvotvärde om 0,01
SEK.

Kassaflödesanalys
2017-06-30

Jan - dec
2016

-9 202
-1 964

-11 344
-2 346

-11 166

-13 690

641
1 904
-8 621

-17 807
10 839
-20 658

Investeringsverksamheten
Förändringar av fordringar koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 581
-11 581

0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Transaktionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 097
-4 289
17 808

18 920
-1 613
17 307

Periodens kassaflöde

-2 394

-3 351

3 037

6 388

643

3 037

(TSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar och andra fordringar
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Företagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. De viktigaste
redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.
Undantagen från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Boilagets andelar i dotterföretaget innehas tillfälligt och är uteslutande i avsikt att delas ut/säljas
vidare. Bolaget är av den anledningen undantagen enligt ÅRL 7 Kap 5 § från skyldigheten att upprätta
koncernredovisning.

Värderingsprinciper
Värderingsprinciper resultaträkningen
-Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten
Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas
för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter,
mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning
ingår inte i Koncernens intäkter.
-Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
-Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

Värderingsprinciper balansräkningen
-Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska riskerna och fördelar som
finns förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. Koncernen redovisar
samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifter
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring,
kostnadsförs när de uppkommer.
-Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade
fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från
finansiella poster.
Icke-monetära poster omräknas inte på balansdagen och värderas till anskaffningsvärde (omräknat till
transaktionsdagens kurs).
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En monetär post som anses som en del av koncernens nettoinvestering i en utlandsverksamhet
redovisas i det företaget där differensen uppstår och i koncernredovisningen som en separat
komponent direkt i eget kapital.
-Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
-Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Finansiella instrument
-Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder
och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter.
-Borttagande från balansräkningen
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till
annan part.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Inkomstskatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen
utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.
-Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas
till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och
nuvärdesberäknas inte.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som
är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre
månader.
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Ersättningar till anställda
-Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är
ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde
tjänat in ersättningen.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till
följd av den outnyttjade rättigheten.
-Ersättning vid uppsägning
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse att
avsluta anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande
för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den
anställde får utan arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa
uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Uppskattningar och bedömningar
Bolaget bedömer det sannolikt att de finansiella tillgångar som finns redovisade kommer att generera
framtida ekonomiska fördelar vilka kommer att tillfalla företaget. Inga nya antaganden om framtiden
har gjorts vilka resulterat i en betydande risk för justering av de redovisade värdena av tillgångar och
skulder.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av utgående balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital på balansdagen och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).
Not 2. Nettoomsättning
Bolaget har i dagsläget inga intäkter. Verksamheten består i nuläget av förvaltning av aktier i
intressebolag.
Not 3. Kostnader personal, ledning och styrelse
Personalkostnader är huvudsakligen hänförbara till lönekostnader för anställda. Koncernen har under
verksamhertsåret haft ett fåtal anställda för arbeten relaterat till specifika behov i samband med
utvecklingen olika projekt. Bolaget har inga anställda vid verksamhetsårets utgång.
Arvoden till styrelseledamöterna beslutades på årsstämman enligt följande: Ordföranden erhåller
89 600 SEK/år samt erhåller övriga ledamöter en ersättning om 67 200 SEK/år.
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Not 4. Resultat från andelar i koncernföretag
Per den 24 maj 2017 har det tidgare dotterbolaget Mezhlisa Resources avyttrats, varför bolaget inte
längre är del av en koncern. Den redovisningsmässiga försäljningen av dotterbolaget Mezhlisa ger en
positiv resultatpåverkan om totalt 83 274 TSEK under 2017. Nedskrivningen av aktierna i NMR
påverkade resultatet negativt med 16 043 TSEK under verksamhetsåret.
Det negativa resultatet tidigare verksamhetsår är hänförbart till företagets dåvarande andel av
intresse- och dotterföretagens resultat inklusive avskrivningar.
Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
(TSEK)
Nedskrivning fordran koncernföretag
Valutakursdifferenser
Summa

2017-06-30
-40 179
7
-40 172

2016-12-31
6 166
6 166

Not 6. Räntor och liknande resultatposter
(TSEK)
Räntekostnader lån
Valutakursdifferenser på skulder
Summa

2017-06-30
-2 421
-1 387
-3 808

2016-12-31
-2 346
200
-2 146

Not 7. Skatt
(TSEK)
Resultat före skatt
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Under året utnyttjade underskottsavdrag som inte
tidigare redovisats som tillgång
Underskottssavdrag som inte redovisas som tillgång
Redovisad skatt i resultaträkningen

2017-06-30
14 050
-67 232
41 559
-2 557

2016-12-31
-7 324
1 611

2 557
0

-1 611
0

Not 8. Andelar i koncernföretag
(TSEK)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde
Försäljning dotterbolag
Förvärv av dotterbolag
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
Redovisat värde

2017-06-30
46 094
-46 094
62 776
-16 042
46 734

2016-12-31
46 094
46 094

Not 9. Fordringar hos koncernföretag
(TSEK)
Årets anskaffningar
Nedskrivning fordran
Redovisat värde

2017-06-30
157 223
-40 179
117 044

2016-12-31
0

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
(TSEK)
Förutbetald lokalhyra
Övriga poster
Summa

2017-06-30
26
26

2016-12-31
176
58
234
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Not 11. Lån
(TSEK)
Ingående lån 2017
Lån upptaget hösten 2016
Återbetalning lån 2017
Totalt lån

2017-06-30
10 000
-10 000
0

2016-12-31
10 000
10 000

Bolaget upptog under hösten 2016 en lånefinansiering från en grupp investerare om totalt SEK 10
miljoner. Lånen löpte med 3% ränta per månad och återbetalades under det andra kvartalet 2017.
Not 12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
(TSEK)
Personalrelaterade kostnader
Kostnader relaterad till legal rådgivning
Kostnader hänförbar försäljningen av BNG
Kostnader hänförbar till tvist med Aktietorget
Övriga poster
Summa

2017-06-30
203
1 700
1 757
594
4 254

2016-12-31
232
1 199
373
1 804

Not 13. Väsentliga händelser efter verkamhetsårets utgång
•

Baserat på ett beslut från årstämman den 30 juni 2017 delade Bolaget ut 69 751 544 aktier i
dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB till aktieägarna i IFOX Investments AB.
Avstämningsdagen beslutades till den 7 juli 2017, de som ägde 1 aktie i IFOX per
avstämningsdagen erhöll 1 aktie i NMR.

•

Bolaget har genom teckning erhållit ytterligare 162 753 603 aktier i NMR. Betalning erlades
genom kvittning av Bolagets fordran på NMR om 146 478 242,70 kronor (efter nedskrivning,
109 045 TSEK). Bolaget har för avsikt att föreslå att kommande årsstämma fattar beslut om
utdelning av 139 503 088 aktier till Bolagets aktieägare dvs de som äger 1 aktie i IFOX per
avstämningsdagen erhåller 2 aktier i NMR.

•

Bolaget namnändrades i juli från Interfox Resources AB till IFOX Investments AB

•

Bolaget bytte verksamhetsår till att omfatta perioden juli – juni. Denna första årsredovisning
efter bytet utgör ett förkortat verksamhetsår och endast periode januari till juni 2017.

•

IFOX-aktien handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldlistan i syfte att erbjuda aktieägarna en
likvid tillgång under perioden för kommande utdelningar.

•

Bolaget tog i augusti 2017 upp ett kortfristigt lån om SEK 2 miljoner med löptid till den 31
oktober, vilket sedan förlängts tills vidare enligt parternas överenskommelse
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Underskrifter
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 29 december 2017 för
fastställelse.
Stockholm den 8 december 2017
IFOX Investments AB (publ)

Anders Thorsell
Styrelseledamot
Verkställande Direktör

Jonathan Collins
Styrelseordförande

Per Weithz
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den _____________________2017.

Johan Erlandsson

Lars-Erik Pålsson

Auktoriserad revisorsionsbe

Auktoriserad revisorsionsbe
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