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Lista/branschklassificering Mid Cap/Consumer Discretionary

Bokslutskommuniké för 2006 15 februari 2007

Årsredovisning för 2006 mars 2007

Årsstämma 19 april 2007

Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsen 7 maj 2007

Delårsrapport första kvartalet 2007 15 maj 2007

ISIN-kod SE0001289190

Kortnamn på Stockholmsbörsen BORG

Handelspost 100 aktier

Definitioner

Detta prospekt har upprättats med anledning av styrelsens för Björn Borg ansökan om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsen.
De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar.
Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för bolaget och är baserade på nuvarande förhållanden.

Dessa uttalanden är väl underbyggda men läsaren bör vara uppmärksam på att uttalandena, precis som alla framtidsbedömningar,
innehåller inslag av osäkerhet.

Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information om storleken på marknader där Björn Borg är verksamt.
Informationen har inhämtats från olika källor och Björn Borg ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Björn Borg
anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte
kan garanteras. Såvitt Björn Borg kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de
parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig
eller missvisande.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ Lag (1991:980)
om handel med finansiella instrument.

Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att bekosta
en översättning av prospektet.

Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed relaterade frågor skall avgöras
av svensk domstol exklusivt.

Viktig information

Björn Borg avser i detta prospekt  Björn Borg AB (publ), 556658–
0683, eller beroende på sammanhang den koncern i vilken Björn
Borg AB (publ) är moderbolag (även benämnd enbart ”koncer-
nen”). Med ”Björn Borg” avses även varumärket Björn Borg eller i
undantagsfall personen Björn Borg. I de fall där ”Björn Borg” åsyftar
personen Björn Borg är detta särskilt angivet.

Distributörer är de cirka 30 distributörer som har avtal med Björn
Borg eller med något av de externa Produktbolagen rörande
användandet av varumärket Björn Borg och/eller försäljning av
Björn Borg-produkter.

Franchisetagare är de företag som har franchiseavtal med Björn
Borg som ger dem rätt att driva Konceptbutiker (se nedan).

Konceptbutiker är sådana butiker som drivs antingen av Björn
Borg Retail AB eller av Franchisetagare och som endast säljer
Björn Borg-produkter.

Nätverket innefattar de koncernbolag som ingår i Björn Borg och
de Produktbolag, Distributörer och Franchisetagare som direkt
eller indirekt har avtalsförhållanden med Björn Borg rörande
användandet av varumärket Björn Borg och/eller försäljning av
Björn Borg-produkter. Fristående detaljister som inte är Franchise-
tagare ingår däremot inte i Nätverket.

Produktbolag är koncernbolagen Björn Borg Clothing AB (kläder)
och Björn Borg Footwear AB (skor) samt de externa bolagen
EGOptiska International AB (glasögon), Libro Gruppen AB (väskor)
och Romella International AB (parfym), vilka har avtal med Björn
Borg om användandet av varumärket Björn Borg för utveckling,
design och tillverkning av Björn Borg-produkter.

Varumärkesförsäljning är beräknad total försäljning av Björn Borg-
produkter i konsumentledet baserat på rapporterad grossistförsälj-
ning (inklusive mervärdesskatt).
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Sammanfattning

Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en in-
troduktion till och ett sammandrag av de mer detaljerade 
upplysningarna i föreliggande prospekt. Varje beslut att 
investera i Björn Borg-aktien skall därför baseras på en 
bedömning av detta prospekt i dess helhet.

Kort om Björn Borg
Björn Borg är en svensk koncern som äger varumärket Björn Borg
och som idag har verksamhet inom de fem produktområdena kläder
och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter
finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de
största.

Verksamheten bedrivs genom Nätverket som består av Produkt-
bolag och Distributörer som antingen ingår i koncernen eller är fristå-
ende bolag med licenser avseende produktområde och geografisk
marknad. I Nätverket ingår även Konceptbutiker, egna eller franchise-
drivna. Koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes-
utveckling till konsumentförsäljning i egna Konceptbutiker.

Björn Borgs affärsmodell möjliggör en geografisk expansion
och produktbreddning med begränsad risk och kapitalbindning
samtidigt som kontrollen över varumärket ligger hos koncernen.
Bolagets vision är att befästa varumärket Björn Borg som ett glo-
balt etablerat modevarumärke.

Varumärket
Varumärket Björn Borg etablerades på den svenska modemarkna-
den under första halvan av 1990-talet. Kontinuiteten i varumärkes-
byggandet innebär att varumärket idag har en tydlig profil och en
stark position på sina marknader. Varumärket kännetecknas av
kvalitetsprodukter med en kreativ och innovativ design och bygger
på det sportiga arv som namnet Björn Borg står för.

Intäktsmodell
Koncernens intäkter kan delas in i följande fyra intäktstyper:

Royaltyintäkter
Intäkter som genereras vid Distributörernas, såväl egna som fristå-
ende, och Produktbolagens grossistförsäljning till detaljister och
som beräknas som en andel av denna försäljning.

Intäkter från egna Produktbolag
De egna produktbolagen för produktområdena kläder och skor
genererar intäkter till koncernen genom sin försäljning av produk-
ter till Distributörerna.

Intäkter från egna Distributörer
De egna Distributörerna för produktområdena kläder och skor ge-
nererar intäkter till koncernen genom sin försäljning av produkter
till detaljister.

Intäkter från de egna Konceptbutikerna
Intäkter som genereras genom de egna Konceptbutikernas försälj-
ning till konsument.

Marknad
Björn Borg verkar för närvarande på den europeiska modemark-
naden. Koncernens ledning spår att modemarknaden under de
närmaste åren kommer att påverkas av ett antal marknadstrender.
Bland dessa trender märks en ökad globalisering (vilket skapar
större möjligheter att expandera internationellt), en ökad polarise-
ring i positioneringen av varumärken, en ökad andel varumärkes-
butiker och en ökad tillverkning i lågkostnadsländer. Vidare märks
tendensen att underkläder för både herr och dam i hög grad blivit
en modeprodukt. En mer detaljerad marknadsbeskrivning och en
utveckling av ovan nämnda trender och tendenser finns under av-
snittet Marknadsöversikt.

Handel på First North
Björn Borg-aktien handlas sedan december 2004 på First North,
tidigare Nya Marknaden. En nyemission, varigenom bolaget till-
fördes 30,6 MSEK, genomfördes strax innan bolagets aktier togs
upp till handel på First North. Totalt omsattes 13 590 000 aktier
under 2006 (beräknat efter aktiesplit beslutad vid årsstämman
2007), motsvarande ett värde om omkring 680 MSEK. En skiss
över kursutvecklingen på bolagets aktie finns under avsnittet Aktier
och ägarförhållanden.



3

Riskfaktorer
Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker, både företags-
specifika (t.ex. beroende av att Nätverket utvecklas i positiv rikt-
ning) och generella (t.ex. finansiella risker och marknadsrisker).
Bland riskerna märks också exempelvis sådana som samman-
hänger med varumärket Björn Borg samt modetrender. En utveck-
ling av koncernens riskexponingar finns under avsnittet Riskfaktorer.

Övrig information
Styrelsen för Björn Borg utgörs av Fredrik Lövstedt (ordförande),
Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Håkan Roos, Nils Vinberg
(VD), Lottie Svedenstedt och Michael Storåkers. Antalet anställda i
koncernen uppgick vid 2006 års utgång till 64. Bolagets revisor

är det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Auktoriserade
revisorn Håkan Pettersson är huvudansvarig revisor, biträdd av
auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson. Bolagets legala råd-
givare i samband med introduktionen på Stockholmsbörsen har
varit Advokatfirman Cederquist. SEB Enskilda och Erik Penser
Fondkommission har utgjort finansiella rådgivare. För mer informa-
tion kring styrelsen m.m., se avsnittet Styrelse, ledning och revisorer.

Potentiella investerare bör uppmärksamma att en person får göras 
ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen 
eller en översättning av denna endast om sammanfattningen eller 
översättningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med andra 
delar i prospektet.

Nyckeltal koncernen
TSEK IFRS IFRS ÅRL

2006 2005 2004

Bruttovinstmarginal, % 50,7 52,2 53,1

Rörelsemarginal, % 25,2 17,0 13,7

Vinstmarginal, % 25,1 17,9 15,2

Soliditet, % 39,6 67,0 58,0

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 2,53 1,03 0,30
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Riskfaktorer

Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan an-
språk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och viktiga 
förhållanden som bedöms ha väsentlig betydelse för bola-
gets framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är 
inte de enda risker som bolaget och dess aktieägare står 
inför. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända 
för bolaget kan få väsentlig betydelse för bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och/eller resultat. Sådana ris-
ker kan vidare leda till att priset på Björn Borg-aktien sjun-
ker väsentligt, och investerare kan förlora hela eller delar 
av sin investering. 

Marknadsrisker
Björn Borg är verksamt i den starkt konkurrensutsatta modebran-
schen. Bolagets vision är att befästa varumärket Björn Borg som
ett globalt etablerat modevarumärke. Företagets konkurrenter kon-
trollerar nationella och internationella varumärken, vanligtvis med
fokus på samma marknader. Dessa har ofta betydande finansiella
och personella resurser. Björn Borg har dock hittills lyckats göra
sig gällande i konkurrensen med andra marknadsaktörer men det
finns inga garantier för att bolaget även fortsättningsvis kommer att
kunna hävda sig väl mot nuvarande och framtida konkurrenter.

Expansion av verksamheten
Bolagets framtida tillväxt är beroende av Nätverkets förmåga att
öka försäljningen via befintliga försäljningskanaler, men också av
att bolaget finner nya marknader för avsättning av bolagets pro-
dukter, främst på nya geografiska marknader. Möjligheten att finna
nya marknader för Björn Borg är delvis beroende av faktorer som
ligger utanför bolagets kontroll såsom den allmänna konjunkturen,
handelsbarriärer och tillgången till attraktiva butikslokaler på kom-
mersiellt godtagbara villkor.

Nätverket
Bolagets ställning och framtida expansion är bland annat beroende
av externa entreprenörer som har funktionen av Produktbolag, Distri-
butörer och Franchisetagare i Nätverket. Trots att Björn Borg i det
stora hela har väl fungerande och omfattande avtalsrelationer,
direkt eller indirekt, med de externa parter som ingår i Nätverket
kan dessa avtal sägas upp och det finns inga garantier för att
motsvarande avtal kan tecknas på nytt. Ett avbrutet samarbete
med en eller flera entreprenörer som ingår i Nätverket kan inverka
negativt på bolagets tillväxt och resultat.

Modetrender
Bolagets verksamhet påverkas av svängningar i trender och mode
och konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och
prisnivå. Positionering i förhållande till olika konkurrenters produk-
ter är kritiskt. Generellt finns ett positivt samband mellan grad av
modeinnehåll och affärsrisk, där högre modegrad också innebär
kortare produktlivscykel och högre affärsrisk. Snabba förändringar
i modetrender kan innebära nedgångar i försäljningen för vissa
kollektioner.

Konjukturpåverkan
Bolagets försäljning påverkas övergripande, liksom all detaljhan-
del, av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En mer gynn-
sam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi
och därigenom på deras konsumtionsmönster. En försämring i
konjunkturen får motsatt effekt.

Skydd för varumärket Björn Borg
Varumärket Björn Borg är av väsentlig betydelse för bolagets ställ-
ning och framgång. Kopiering av varumärket Björn Borg och dist-
ribution av kopierade produkter, s.k. piratkopiering, skadar varu-
märket Björn Borg, kundernas förtroendekapital för Björn Borg-
produkter och lönsamheten för Björn Borg. I takt med att Björn
Borg-varumärket stärkts och försäljningen av bolagets produkter
ökat under senare tid har bolaget noterat att piratkopieringen av
bolagets produkter tilltagit. Vid sidan av risker förenade med pirat-
kopiering kan möjligheten att expandera på nya marknader be-
gränsas om exempelvis en tredje part i ett land har registrerat ett
varumärke som påminner om Björn Borg. Bolaget arbetar kontinu-
erligt med varumärkesskydd. Det finns dock inga garantier för att
de åtgärder som vidtas för att skydda varumärket Björn Borg är
tillräckliga.

Renomméförsämring
Bolagets förtroende hos kundkretsen bygger på att kunderna upp-
lever bolagets produkter på ett konsekvent sätt på de marknader
där produkterna figurerar. Björn Borg-produkter skall presenteras
på ett sätt som återspeglar de värden som Björn Borg represente-
rar. Om de parter som ingår i Nätverket vidtar någon åtgärd som
innebär att Björn Borg-produkterna presenteras på ett sätt som
strider mot bolagets positionering på marknaden eller står i konflikt
med de värden som varumärket representerar kommer Björn Borgs
renommé att skadas. Försämringar i bolagets renommé skadar i
förlängningen tillväxt och resultat.
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Varumärket Björn Borg är vidare sammankopplat med personen
Björn Borg. Varumärkets position är därför i viss mån beroende av
att personen Björn Borg associeras med de ledord som ingår i
varumärkets plattform.

Leverantörsrisker
Björn Borg har ingen egen produktion utan använder sig av ett
antal leverantörer som producerar bolagets varor. Till stor del sker
sådan produktion i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de vill-
kor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden
som råder i de länder där Björn Borg-produkterna säljs. Bolaget
har antagit en uppförandekod, ”Code of Conduct”, för att tillför-
säkra att producenterna generellt agerar i enlighet med tillämplig
arbetsrättslig lagstiftning och andra relevanta regler, och att de
värden bolaget önskar förknippas med även genomsyrar produk-
tionsledet. Trots dessa åtgärder riskerar efterfrågan på Björn Borg-
produkter att sjunka om bolaget skulle bli utsatt för kritik vad gäller
arbetsförhållanden, kvalitén på bolagets produkter, produktionens
miljöpåverkan eller om den uppförandekod bolaget uppställt inte
skulle följas.

Beroende av nyckelpersoner
Björn Borg är ett förhållandevis ungt bolag i modebranschen som
är sprunget ur ett antal entreprenörers och nyckelpersoners arbete
och engagemang med att bygga upp bolaget och Nätverket.
Björn Borg är därför, precis som många andra bolag, i hög grad
beroende av ett antal medarbetare med specifik kompetens. Des-
sa medarbetare finns på ledningsnivå i Björn Borg men även inom
koncernen i övrigt. Förlusten av några av dessa nyckelpersoner
skulle kunna påverka Björn Borgs verksamhet och förutsättningar-
na för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Bolagets möjligheter
till fortsatt expansion är vidare beroende av att bolaget lyckas
behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare. Det är
därför centralt att Björn Borg uppfattas som en attraktiv arbetsplats
som erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Skatterisker
Bolaget bedriver ett kontinuerligt arbete för att identifiera skatteris-
ker i bolagets verksamhet, exempelvis för att undvika att latenta
skatteskulder förbises. Det ingår i bolagets verksamhet att löpande
utföra skattemässiga bedömningar av vilka skattekonsekvenser
olika transaktioner, som exempelvis förvärv eller avyttringar av bo-
lag, rörelser eller immateriela rättigheter, får för bolaget. Det finns
alltid en risk att Skatteverket företräder en annan uppfattning än
bolaget i skattefrågor, vilket kan ge upphov till skatterelaterade
kostnader för bolaget.

Avtalsrisker
Mellan de bolag som ingår i Nätverket finns avtal som reglerar
inköp och distribution, franchiseverksamhet, varumärket Björn
Borg och royaltyberäkningar samt andra spörsmål som har befun-
nits lämpliga att avtalsvis bestämma. Ett inslag i avtalsstrukturen
som emellertid kan innebära ett risktagande för Björn Borg är att
externa företag i Nätverket (alltså inte ingående i koncernen) i
vissa fall saknar en direkt avtalsrelation med Björn Borg och en-
dast står i avtalsförhållande med ett annat externt företag i Nätver-
ket. Frånvaron av direkta avtalsrelationer med vissa externa före-
tag inom Nätverket skulle kunna försvåra kontrollen av dessa ex-
terna företags mellanhavanden t.ex. vad gäller försäljningsintäkter
och innebär också ett element av bristande kontroll i så måtto att
bolag utanför koncernen hanterar Björn Borg-produkter utan att ha
några direkta förpliktelser mot Björn Borg. Bolaget utvärderar stän-
digt koncernens avtalsstruktur i detta avseende och genomför när
så är möjligt önskade förändringar.

Finansiella risker
Bland de finansiella risker som koncernen är utsatt för märks valuta-
risker. Valutakursförändringar påverkar Björn Borgs resultat främst
genom att försäljning och inköp görs i olika valutor (transaktions-
exponering). Koncernens transaktionsrisk består i att intäkter från
försäljning i Sverige genereras i SEK samtidigt som kostnaderna till
stor del hänför sig till inköp gjorda i andra valutor. Koncernens
inköp sker i huvudsak i USD eller i USD-anknutna valutor och till en
mindre del i euro. Björn Borg hanterar delvis transaktionsrisken
genom att överskott som genereras vid försäljning till exportmark-
nader används till att betala inköp av varor till försäljning på den
svenska marknaden. Björn Borg använder för närvarande inte valuta-
derivat.

Som finansiella risker räknas även risker förknippade med bola-
gets kapitalförsörjningsbehov samt resultatrisker hänförliga till ränte-
fluktuationer, vilka definieras som refinansierings- (upplånings-)
och ränterisker. Bolaget har för tillfället ingen nettoskuld varför
dessa risker för närvarande är begränsade. I den mån bolagets
kapitalförsörjning i framtiden förändras kan dessa risker komma att
bli mer framträdande för bolaget. Se även beträffande finansiella
risker under avsnittet Räkenskaper, not 3.
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Bakgrund och motiv

Styrelsens och ledningens vision är att befästa varumärket Björn
Borg som ett globalt etablerat modevarumärke, inte minst genom
expansion på nya marknader. Bolaget har sedan länge en sär-
präglad affärsmodell som möjliggör en geografisk expansion och
produktbreddning med begränsad operationell risk och kapital-
bindning men med bibehållen kontroll över varumärket. Under de
senaste åren har bolaget haft en betydande tillväxt på befintliga
marknader och inom befintliga produktområden men även inlett
arbetet med att lansera Björn Borg-varumärket på nya marknader.

De huvudsakliga motiven till att bolaget nu ansöker om en note-
ring av Björn Borg-aktien på Stockholmsbörsen är att skapa förutsätt-
ningar för framtida värdeskapande genom ett utökat institutionellt
ägande samt att, genom förbättrad tillgång till kapitalanskaffning via
aktiemarknaden som börsnoteringen förväntas innebära, säkra en
fortsatt uppbyggnad av varumärket och bolaget Björn Borg, inklusive
lanseringar på nya marknader.

Den nyemission som riktades till nya institutionella ägare i
februari 2007 har givit bolaget en välavvägd ägar- och kapital-
struktur som lämpar sig väl vid en börsintroduktion. Noteringen vid
Stockholmsbörsen är vidare ett steg på vägen att bli och upplevas
som ett globalt varumärke med en attraktiv och seriös profil. No-
teringen medför också en ökad uppmärksamhet från kunder, aktie-
marknaden och media, vilket ökar exponeringen av varumärket
Björn Borg.

Björn Borgs styrelse har alltsedan bolagets aktier noterades vid
First North löpande utvärderat en börsnotering av bolagets aktie.
Bolaget har visat att det är lämpat som noterat bolag och att dess
affärsmodell och strategi är framgångsrika såväl på den svenska
marknaden som internationellt. Styrelsen bedömer vidare att bolaget
har en god potential för fortsatt lönsam tillväxt. Det är emellertid
först nu som styrelsen bedömt att bolaget är moget för en börsno-
tering och bolaget ser fram emot att med en rustad och tillräckligt
stor organisation möta de ökade krav som en börsnotering innebär.

Börsnoteringen sker också vid en tidpunkt där bolaget präglas
av framåtblickande och en bestämd ambition att ytterligare befästa
Björn Borgs position som ett globalt etablerat modevarumärke.
Handel beräknas komma att påbörjas den 7 maj 2007.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket 
har upprättats av styrelsen1 för Björn Borg med anledning av före-
stående ansökan om notering av bolagets aktier på Stockholms-
börsen. Styrelsen för Björn Borg är ansvarig för innehållet i detta 
prospekt.

Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vid-
tagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är 
fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild 
av bolaget som skapas av prospektet är utelämnat.

Stockholm den 23 april 2007

Björn Borg AB (publ)
Styrelsen

1 Se vidare nedan under avsnittet Styrelse, ledning och revisorer
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VD har ordet

År 2004 formades en ny ambitiös expansionsstrategi för varumärket
Björn Borg. Samtidigt sattes nya mål upp och dåvarande World-
wide Brand Management AB noterades på marknadsplatsen First
North – ett stort steg för ett litet bolag. Idag, drygt två år senare, har
vi mer än dubblerat vår storlek, etablerat Björn Borg i tre nya länder
och nått en varumärkesförsäljning på över 1,5 miljarder SEK. Dess-
utom är varumärket sedan förra året i koncernens ägo. Det är en
fantastisk utveckling vi har bakom oss och som gör oss väl rustade
inför nya utmaningar.

Under de senaste åren har bolaget och verksamheten utveck-
lats starkt på flera områden. Vi har lagt stor kraft på att utveckla
vår design och produktutveckling – insatser som är viktiga för att
befästa vår position som ett internationellt modevarumärke. Vi har
etablerat och förankrat en långsiktig varumärkesstrategi, som nu är
utgångspunkten för all vår kommunikation och som hjälper oss att
öka styrningen av varumärket. Samtidigt har den internationella
expansionen inletts.

Vi har också under denna tid kunnat leverera tillväxt och resul-
tatökningar som ligger långt över våra mål. Under 2006 nådde
vi för första gången över en miljard i Varumärkesförsäljning, nästan
en fördubbling jämfört med året innan. Koncernen ökade omsätt-
ningen med 77 procent till 325 MSEK och resultatet steg med
149 procent till 58 MSEK. En fantastisk utveckling som, utöver
entusiasm, kreativitet och kunskap inom organisationen, bygger
på en effektiv affärsmodell. Kortfattat innebär det, som huvud-
regel, att den geografiska expansionen sker genom lokala partner
i Nätverket, vilket begränsar den operationella risken och kapital-
bindningen för bolaget Björn Borg.

Expansion på nya och etablerade marknader
Sedan den nya expansionsstrategin formades för drygt två år se-
dan har Björn Borg tagit flera nya steg på den internationella
arenan. Under 2006 introducerades varumärket på den viktiga,
och kräsna, modemarknaden England där lanseringen skedde på
välrenommerade Selfridges. Mottagandet har varit positivt och är
en tydlig signal att Björn Borg har en plats på den internationella
modescenen. I Tyskland finns vi sedan i höstas med våra under-
kläder i Karstadts nya varuhus i Leipzig och i Schweiz bearbetas
marknaden för att nå ut i distributionsledet. Det är betydelsefulla
steg vi har tagit, men vi skall komma ihåg att det tar tid att nå ut
brett på en ny marknad. Vi har för avsikt att vara uthålliga och
arbeta långsiktigt med våra satsningar.

Samtidigt utvecklades samtliga våra etablerade marknader star-
kare än någonsin under 2006. Inom området kläder med största
produktgruppen underkläder ökade Norge, Holland och Danmark
med långt över 100 procent jämfört med föregående år – och det
är på marknader där varumärket funnits i ett femtontal år. På vår
hemmamarknad Sverige var ökningen fina 56 procent.

Varumärket i egna händer
Ett mycket viktigt steg i vår utveckling var förvärvet av varumärket
som genomfördes i december 2006. Vi har genom förvärvet fått
fullständig världsomspännande äganderätt för alla produktgrupper
och tjänster under varumärket Björn Borg. Som ägare till varumärket
kan vi agera från en betydligt starkare position på den internatio-
nella modemarknaden jämfört med våra möjligheter som licensta-
gare. I den fortsatta expansionen ger förvärvet oss därför helt andra
förutsättningar. Vi blir mer intressanta både för branschen som hel-
het och för potentiella distributörer. Ägandet innebär även större
trygghet och långsiktighet vilket jag tror ökar självförtroendet i hela
Nätverket. Och inte minst viktigt kan de värden som vi skapar ge-
nom varumärkesbyggande komma våra aktieägare till del fullt ut.

En ny resa
Den resa vi har varit med om de senaste två åren har varit krä-
vande och intensiv men oändligt spännande och framgångsrik.
Med en enorm energi, vilja och kunskap inom såväl koncernen
som Nätverket har vi lyft varumärket Björn Borg till nya nivåer. Vi
har också bevisat att affärsmodellen gör det möjligt för ett relativt
litet bolag att expandera internationellt.

För Björn Borg kommer 2007 att präglas av arbetet med att få
de nyetablerade marknaderna att växa. Vi skall stärka vår position
på befintliga marknader men också värdera möjligheterna att gå
in på fler marknader i Europa eller andra intressanta länder. Sam-
tidigt måste vi behålla fokus på att skapa starka kollektioner och
utveckla vårt produkterbjudande ytterligare. Allt med utgångspunkt
i vår tydliga positionering och varumärkesplattform.

Vi kommer att fortsätta expandera med nya Konceptbutiker på
strategiska lägen i större städer – när rätt lägen dyker upp. Vi skall
också vara nyfikna på nya försäljningskanaler som kan vara bety-
delsefulla för varumärkets utveckling. Men vi är i första hand ett
modevarumärke, inte en detaljhandelskedja. Utvecklingen av den
egna detaljhandeln sker alltid utifrån vad som bäst bidrar till att
stärka varumärket Björn Borg.
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Idag är vi ett bolag som vuxit till sig såväl bokstavligt som bildligt.
Nu är vi redo att ta ytterligare ett viktigt steg i företagets utveckling
och noteras på Stockholmsbörsen. Vi har de affärsmässiga förut-
sättningarna, kompetensen och viljan att möta kraven som ställs
på ett börsnoterat bolag. Genom noteringen på Stockholmsbör-
sens nordiska lista blir vi ett synligare bolag och mer tillgängligt för
fler investerare. Det tror vi gynnar Björn Borg och dess aktieägare,
en skara som vuxit stort det senaste året och som vi hoppas blir
ännu större.

Vi har fortsatta ambitioner – välkommen ombord!

Nils Vinberg
Verkställande direktör
   

”Vi har förutsättningarna,
kompetensen och viljan att
möta kraven som ställs på
ett börsnoterat bolag”.
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Affärsidé, mål och strategi

Vision
Visionen är att befästa varumärket Björn Borg som ett globalt eta-
blerat modevarumärke.

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att lönsamt utveckla, driva och exploatera
varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden.  

Mål
Styrelsen för Björn Borg har i samband med att Stockholmsbörsen
godkänt noteringen av bolaget uppdaterat bolagets operationella
och finansiella mål. De nya målen är följande:

Operationella mål
Att förstärka varumärkespositionen och att etablera varumärket
Björn Borg på tre till fem nya marknader under perioden 2007–
2009 och därefter ytterligare öka den internationella expansions-
takten.

Finansiella mål 
• Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen om minst 20 procent

årligen under perioden 2007–2009.
• Uppnå en rörelsemarginal om minst 15 procent årligen under

perioden 2007–2009.
• Uppnå en soliditet ej understigande 40 procent.

För 2006 uppgick nyckeltal relaterat till ovanstående finansiella
mål till:
• Omsättningstillväxt 76,8 procent
• Rörelsemarginal 25,2 procent
• Soliditet 39,6 procent

Utdelningspolicy
Styrelsen för Björn Borg har vidare som långsiktigt mål att cirka en
tredjedel av bolagets vinst efter skatt skall delas ut till Björn Borgs
aktieägare.

Strategi
De operationella och finansiella målen skall realiseras genom ett
antal strategier.

Etablerade marknader
Expansion på etablerade marknader – Holland, Sverige, Norge,
Danmark, Belgien, Finland och Ungern – skall ske genom att:
• Utveckla nya koncept och produktsegment inom befintliga produkt-

områden.
• Öka kontrollen över varumärket i värdekedjan.
• Etablera fler Konceptbutiker, egna och via Franchisetagare, för

att öka marknadsexponering och försäljning.
• Utvärdera och utveckla nya försäljningskanaler.
• Utveckla och effektivisera inköp och logistik i takt med tillväxten.
• Utveckla och lansera nya produktområden.

Nya marknader
Expansionen på nya marknader skall ske genom att:
• Lansera varumärket Björn Borg genom att inleda med produkt-

området underkläder och därefter successivt lansera flera pro-
duktområden.

• Samarbeta med starka lokala Distributörer med marknads-
kännedom.

• Etablera Konceptbutiker för att positionera varumärket och skapa
konsumentkontakt.

Affärsmodell
I bolagets strategi ingår även att vidareutveckla bolagets affärsmodell,
vilken bolagets styrelse och ledning bedömer ha ett stort strategiskt
värde. Affärsmodellen beskrivs närmare under avsnittet Verksam-
hetsbeskrivning.
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Varumärket Björn Borg

Förvärv av varumärket i december 2006
Varumärket Björn Borg är kärnan i koncernens verksamhet. Kon-
cernen har alltsedan 1997 vidareutvecklat varumärket med ut-
gångspunkt i en exklusiv licens med rätt att producera, marknads-
föra och sälja produkter under varumärket Björn Borg. I december
2006 köpte koncernen, genom Björn Borg Brands AB, varumär-
ket Björn Borg och fick därmed full världsomspännande ägande-
rätt till varumärket för alla kategorier av produkter och tjänster.
Genom att äga varumärket kan Björn Borg-koncernen agera uti-
från en starkare position på den internationella modemarknaden
samtidigt som ägandet både ger större trygghet och möjlighet till
ökad långsiktighet för hela Nätverket.

Varumärket Björn Borg omfattar såväl den välkända Björn
Borg-signaturen som de övriga logotyper etc. som koncernen an-
vänder, och variationer på dessa.

Positionering
Varumärket Björn Borg registrerades i sin nuvarande form i slutet
av 1980-talet och etablerades under den första halvan av 1990-
talet på den svenska modemarknaden. Utvecklingen sedan dess
har omfattat etablering av nya produktområden och geografiska
marknader och har präglats av en stabil tillväxt som accelererat
under de senaste tre åren.

Kontinuiteten i varumärkesbyggandet innebär att varumärket
idag har en tydlig profil och stark position på sina marknader.

Varumärket kännetecknas av kvalitetsprodukter med en kreativ och
innovativ design och bygger på det sportiga arv som namnet
Björn Borg står för. Idag står varumärket i allt högre grad på egna
ben, skilt från personen Björn Borg, och en allt större andel konsu-
menter associerar namnet till varumärkets produkter i stället för till
Björn Borg som person. Samtidigt erbjuder Björn Borgs framgång
under sin aktiva tid som spelare och hans stjärnstatus i stora delar
av världen, en fortsatt stark plattform för internationell expansion.
Bolagets positionering i förhållande till dess konkurrenter åskådlig-
görs även av bilden på sid 16.

Varumärkesplattform – fyra ledstjärnor
En tydlig varumärkesplattform ligger till grund för positioneringen
av Björn Borg och all utveckling av varumärket, från design och
butiksutformning till marknadskommunikation. I plattformen lyfts
fyra ledord fram som sammanfattar essensen i varumärket Björn
Borg – Sporty, Stylish, Sexy och Comfortable. Sportigheten finns
naturligt inpräntad i varumärket genom kopplingen till idrottsman-
nen Björn Borg. Till det har Björn Borg kopplat sexighet och stil till
varumärket genom dess design och attityd. Därutöver skall Björn
Borgs produkter alltid vara bekväma och enkla att bära.

Uttrycket ”Swedish Sport” är en sammanfattande beskrivning
av vad varumärket Björn Borg står för och det varumärkesplattfor-
men anger. ”Swedish Sport” används grafiskt som ”tagline” till-
sammans med logotypen för Björn Borg.

Björn Borg ansvarar för riktlinjer bland annat för
grafisk identitet, förpackning och butikskoncept.
Bilden visar den nya avdelningen på Selfridges
i Birmingham.

Sporty, stylish, sexy och comfortable är
ledstjärnorna i varumärkesplattformen.

Björn Borgs framgång som tennisspelare och
stjärnstatus i stora delar av världen ger varumärket
en stark plattform för internationell expansion.
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Varumärkesutveckling
Björn Borg strävar efter att aktivt styra hela kedjan från varumär-
kesidentitet till färdig produkt för att säkra att varumärket Björn
Borg i varje led följer den fastslagna varumärkesstrategin. Detta
konkretiseras i riktlinjer och stöd till bolagen i Nätverket för att
skapa ett sammanhållet och konsekvent varumärkesbyggande.
Bolaget har, med positiva effekter, successivt ökat både service
och styrning i form av kampanjer, grafisk profil och butikskoncept
men även avseende produktutveckling. Bolagets riktlinjer för Pro-
duktbolagen och Distributörerna omfattar flera områden:

Produktutveckling Marknadsföringskoncept
• Trendinformation • Kampanjer
• Design • Grafisk identitet
• Kvalitet • Förpackning
• Sortimentsbredd och • Butikskoncept
 sortimentsvolym • Franchise management

Varumärket och produkterna
Björn Borg-produkterna skall i varje detalj och i varje kollektion
uttrycka de värden som varumärket står för. Björn Borg slår fast
den gemensamma positioneringen av produktsortimentet genom
att leverera trend- och designinformation till alla delar av Nätver-
ket inför varje säsong. En av varumärket Björn Borgs framgångs-
faktorer är att mode- och trendmässigt ligga i framkant i sina tolk-
ningar av positioneringsstrategin. Inom produktområdet underklä-
der bedömer styrelsen och ledningen för Björn Borg att bolaget
genom sin nyskapande design starkt bidragit till att underkläder i
allt större utsträckning ses som modeprodukter.

Marknadskommunikation
Ökade satsningar
Bolaget arbetar konsekvent med att profilera varumärket Björn
Borg genom innovativa och imagestärkande marknadsaktiviteter.
Strategin syftar till att både långsiktigt och konsekvent bygga varu-
märket och att driva försäljning. Satsningarna på marknadskom-
munikation i Nätverket som helhet har kontinuerligt ökat de se-
naste åren, vilket är en viktig faktor bakom den framgångsrika ut-
vecklingen för varumärket.

Särpräglade kampanjer
Under 2005 lanserades ett nytt övergripande kampanjmanér för
användning i hela Nätverket. Kommunikationen har en stark sär-
prägel och syftar till att ge en känsla av en unik artistisk och sur-
realistisk värld med en naturlig koppling till Björn Borgs kreativa
design. Bilderna är skapade för att väcka känslor och stark igen-
känning, och används i samtliga kanaler och aktiviteter, från print-
och utomhusreklam till webbplats och i butik. Kampanjerna har
vidareutvecklats från samma plattform under 2006 med ett positivt
genomslag på samtliga marknader.

PR och events allt viktigare
Distributörerna, som förbinder sig till en viss nivå av marknads-
investeringar på respektive marknad, använder centralt producerade
kampanjer men ansvarar själva för val av mediekanaler. PR-aktivi-
teter och events har blivit allt viktigare i mixen av aktiviteter, liksom
deltagande i internationella mässor. Även egna modevisningar
samt exponering i Björn Borg-butikerna har en avgörande bety-
delse för att positionera och stärka varumärket.

Kreativa samarbeten
Ett exempel på ett projekt för att stärka bilden av Björn Borg är det
samarbete som inleddes under 2006 med Arlanda Express i Stock-
holm. I egenskap av ett kreativt svenskt varumärke med en styrka
inom innovativ mönsterdesign, fick bolaget uppdraget att designa
den nya inredningen till samtliga Arlanda Express-tåg. Projektet
ledde till positiv uppmärksamhet i media och branschen samtidigt
som varumärket exponerades i tågen mot en viktig målgrupp.  

Viktiga lanseringar
En av de viktigaste händelserna för bolaget under året var lanse-
ringen av varumärket på nya marknader i Europa. Både i Tysk-
land och England genomfördes framgångsrika marknadsaktivite-
ter under hösten, bland annat PR-aktiviteter och visningar i sam-
band med lanseringen på Selfridges i Birmingham och en bred
reklamkampanj i Leipzig. Lanseringen och det positiva genomsla-
get för varumärket på Selfridges är mycket betydelsefullt såväl för
bearbetning av potentiella nya marknader som för utvecklingen
på de etablerade marknaderna.

Varumärket i Konceptbutikerna 
Konceptbutikerna är viktiga för upplevelsen av varumärket Björn
Borg och ger värdefull exponering i strategiska lägen i större
städer. Under 2006 utvecklades ett nytt inredningskoncept för
Konceptbutikerna för att skapa ett ännu tydligare uttryck för varu-
märket i butiksmiljön.

Det fortsatta varumärkesbyggandet
De utmaningar som bolaget ser för 2007 omfattar bland annat
fortsatt bearbetning av den engelska marknaden, med events och
visningar i samarbete med Selfridges i London. Den internationella
närvaron väntas under året att öka ytterligare, med deltagande i
modemässor och andra branschsammanhang, som ett led i den
geografiska expansionen av varumärket.

Marknadsinvesteringarna har ökat i och med den internatio-
nella expansionen och bolagets bedömning är att dessa kommer
att öka ytterligare i Nätverket som helhet, i form av fler visningar,
bredare och fler kampanjaktiviteter i takt med fortsatt ökad interna-
tionell närvaro. Bolaget upplever också att det bland Distribu-
törerna finns en stor vilja till fortsatta marknadsinvesteringar.
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Marknadsöversikt1

Bolaget verkar på den europeiska modemarknaden med produk-
ter inom områdena kläder och skor samt väskor, glasögon och
parfym. Produkterna finns idag på tio marknader varav Sverige
och Holland är de största. Övriga marknader är Norge, Dan-
mark, Finland, Belgien och Ungern, samt England, Tyskland och
Schweiz som tillkom under 2006.

Marknaden för kläder och skor
Tillväxten i konfektionsindustrin i olika länder och regioner påver-
kas bland annat av utvecklingen av invånarnas disponibla in-
komst. På många tillväxtmarknader har en tilltagande medelklass
med en allt högre disponibel inkomst bidragit till en växande
marknad för kläder och skor. Det ökande antalet marknader där
köpkraften är stark och konsumenterna i allt högre grad prioriterar
varor med starka varumärken skapar möjligheter för Björn Borg
vid en fortsatt geografisk expansion.

Den globala marknaden
Den globala försäljningen av kläder och skor under 2005 upp-
gick till cirka 450 miljarder brittiska pund, enligt uppgifter från
Euromonitor. Försäljningen är beräknad som summan av all för-
säljning hos återförsäljare av kläder och skor och inkluderar där-
för även intäkter från försäljning av accessoarer, klockor, parfym
och andra tillbehör i den utsträckning sådana produkter säljs i
samma butiker.

Diagrammet här intill illustrerar hur den globala försäljningen
av kläder och skor under 2005 fördelades mellan olika geogra-
fiska regioner. Den västeuropeiska marknaden representerade
den största geografiska regionen med 35 procent av världsmark-
naden. Näst största marknad var Nordamerika som svarade för
26 procent av den totala försäljningen2, följt av Asien med 20
procent av världsmarknaden.

Under perioden 2000–2005 har den globala marknaden för
kläder och skor vuxit med i genomsnitt 3,6 procent per år. Enligt
Euromonitor förväntas marknaden växa med i genomsnitt 3,0 pro-
cent per år under perioden 2006–2010.

Europa
Den totala försäljningen av kläder och skor i Europa uppgick till
cirka 167 miljarder brittiska pund under 2005, enligt en bedöm-
ning av Euromonitor. På den västeuropeiska marknaden, där bo-
laget i huvudsak har sin försäljning, uppgick försäljningen av klä-
der och skor till cirka 155 miljarder brittiska pund under 2005.
För perioden 2000–2005 uppvisade marknaden en tillväxt på i
genomsnitt 2,7 procent per år enligt Euromonitor. De största mark-
naderna i Västeuropa utgörs av de tyska, brittiska och franska
marknaderna.

De östeuropeiska marknaderna är fortfarande relativt små med
en försäljning på cirka 14 miljarder brittiska pund under 2005.
Dessa marknader har dock uppvisat en starkare historisk tillväxt
och vuxit med i genomsnitt 10,6 procent årligen under perioden
2000–2005. Tillväxten på de östeuropeiska marknaderna drivs
framför allt av ökad försäljning av kläder och skor i Ryssland.

Skillnaden i tillväxt mellan de väst- och östeuropeiska markna-
derna förväntas bestå under de närmaste åren och Euromonitor
bedömer att försäljningen i Västeuropa kommer att öka med i
genomsnitt 0,7 procent årligen under 2006–2010 medan de
östeuropeiska marknaderna förväntas växa med i genomsnitt 3,1
procent per år under samma period.

Uppskattad global försäljning av kläder och skor 
per region under 2005

1 Siffrorna som förekommer i detta avsnitt utgör inte i något fall estimat av Björn Borgs styrelse utan är hämtade från de externa källor som särskilt anges i avsnittet.
2 Inklusive försäljning genom stormarknader.

Asien 20%

Latinamerika 9%

Nordamerika 26%

Västeuropa 35%

Afrika och
Mellanöstern 6%

Australien och 
Nya Zeeland 1%

Källa: Euromonitor mars 2006

Östeuropa 3%
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Björn Borgs marknader
Euromonitor bedömer att tillväxten i försäljning av kläder och skor
på Björn Borgs nuvarande marknader (se tabeller nedan) kommer
att uppgå till 2,9 procent under 2007.

Tabellerna nedan illustrerar hur försäljningen av kläder och skor
på Björn Borgs marknader har utvecklats under perioden 2000–
2005 samt Euromonitors prognos för perioden 2006–2010.

Holland
Den holländska marknaden för kläder och skor visade nolltillväxt
under perioden 2000–2005 enligt Euromonitor. Detta berodde
framför allt på ett svagt 2003, då marknaden minskade med mer
än 7 procent, och fortsatt negativ tillväxt 2004. Under 2005
återhämtade sig dock marknaden något och Euromonitor beräk-
nar tillväxten under 2006 till 8,2 procent med en därefter något
avtagande tillväxttakt. Under 2006–2010 är prognosen en till-
växt på 3,7 procent i genomsnitt.

Sverige
Den svenska marknaden för kläder och skor växte med i genom-
snitt 4,0 procent mellan 2000 och 2005 enligt Euromonitor. Till-
växttakten väntas enligt prognosen öka och bedöms uppgå till i
genomsnitt 5,5 procent under perioden 2006–2010.

Danmark
Den danska marknaden för kläder och skor växte med i genom-
snitt 4,2 procent per år under 2000–2005. Marknaden väntas
för perioden 2006–2010 växa snabbare, med i genomsnitt 6,4
procent, med största ökningen i början av perioden.

Norge
Euromonitor beräknar tillväxten på den norska marknaden för klä-
der och skor till 5,9 procent per år mellan 2000 och 2005. Till-
växten väntas fortsätta under 2006–2010 men med en något
lägre takt, 4,9 procent i genomsnitt.

Försäljning av kläder och skor per region och marknad 2000 – 2005
Miljarder brittiska pund
(konstanta priser) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Västeuropa 135 564 142 349 146 477 149 405 152 906 154 964
Östeuropa 8 274 9 236 10 487 11 324 12 450 13 666
Holland 5 239 5 497 5 684 5 276 5 216 5 251
Sverige 2 447 2 514 2 617 2 683 2 810 2 978
Danmark 1 770 1 770 1 722 1 810 1 972 2 170
Norge 1 921 2 093 2 207 2 309 2 441 2 553
Tyskland 25 641 26 491 25 108 24 453 23 989 23 605
Storbritannien 25 114 26 033 27 647 29 306 30 830 31 261
Schweiz 3 626 3 717 3 658 3 566 3 582 3 711
Finland 833 869 898 931 969 1 030
Belgien 3 837 3 928 4 044 4 122 4 262 4 476
Ungern 512 574 716 805 886 957

Källa: Euromonitor, mars 2006

Försäljning av kläder och skor per region och marknad 2006 – 2010 (prognos)
Miljarder brittiska pund
(konstanta priser) 2006 2007 2008 2009 2010

Västeuropa 157 860 158 038 158 820 160 664 162 612
Östeuropa 14 777 15 224 15 707 16 216 16 720
Holland  5 681 5 974 6 206 6 402 6 570
Sverige  3 187 3 423 3 579 3 780 3 947
Danmark  2 365 2 533 2 703 2 870 3 029
Norge  2 655 2 770 2 904 3 052 3 212
Tyskland  23 289 23 691 24 280 25 051 25 869
Storbritannien  32 079 32 818 33 878 35 458 37 036
Schweiz  3 823 3 907 3 992 4 073 4 153
Finland 1 076 1 119 1 156 1 190 1 219
Belgien  4 630 4 762 5 052 5 229 5 396
Ungern 1 005 1 095 1 213 1 408 1 592

Källa: Euromonitor, mars 2006
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Tyskland
I Tyskland har klädmarknaden sjunkit i värde de senaste åren på
grund av den stagnerande ekonomin men Euromonitor räknar
med en vändning under 2007. Fortfarande är konsumtionen av
kläder och skor betydligt högre i västra Tyskland än i de östra
delarna. Den tyska marknaden minskade med i genomsnitt
1,6 procent per år under perioden 2000–2005 medan den för-
väntas öka successivt under de närmaste åren. Under 2006–
2010 beräknar Euromonitor i sin prognos att den tyska markna-
den ökar med i genomsnitt 2,7 procent.

Storbritannien
Den brittiska marknaden uppvisar den högsta branschkoncentra-
tionen i Västeuropa och de fem största kläd- och skokedjorna ut-
gör närmare halva marknaden. Den brittiska marknaden växte
med i genomsnitt 4,5 procent per år under perioden 2000–
2005. Enligt prognosen väntas tillväxttakten i Storbritannien mins-
ka något och bedöms uppgå till i genomsnitt 3,7 procent under
perioden 2006–2010.

Finland, Belgien och Ungern
Marknaderna för kläder och skor i Finland och Belgien har i genom-
snitt växt med 4,3 respektive 3,1 procent per år 2000–2005,
medan tillväxten på marknaden i Ungern under samma period var
13,3 procent enligt Euromonitor.

Schweiz
Enligt Euromonitor var tillväxten på den schweiziska marknaden
för kläder och skor 0,5 procent per år mellan 2000 och 2005.

Övriga marknader
I Nordamerika uppgick försäljningen av kläder och skor till
119 miljarder brittiska pund år 2005 enligt Euromonitor. Euromo-
nitor bedömer att tillväxten i försäljning av kläder och skor på den
nordamerikanska marknaden kommer att fortsätta att vara hög
under de kommande åren och den genomsnittliga årliga tillväxten
förväntas uppgå till 4,2 procent under perioden 2006–2010.

Försäljningen av kläder och skor på de asiatiska marknaderna
under 2005 uppgick till cirka 90 miljarder brittiska pund enligt
Euromonitor och utgör därmed 20 procent av den totala markna-
den i världen. Under perioden 2000–2005 växte den asiatiska
marknaden med i genomsnitt 2 procent årligen. Den asiatiska
marknadens tillväxttakt påverkades negativt av en relativt svag ut-
veckling i Japan, samtidigt som flera länder i regionen gynnats av
en allt starkare köpkraft hos befolkningen. Enligt Euromonitor för-
väntas tillväxten på de asiatiska marknaderna att stiga till i genom-
snitt 4,2 procent årligen för perioden 2006–2010.

Marknadstrender
Som modeföretag påverkas Björn Borg av de underliggande ut-
vecklingstrender som råder på den internationella modemarknaden.
Nedan presenteras några av de trender som bolagets ledning
bedömer kommer att påverka modeindustrin under de närmaste
åren.

Globalisering
Ökat resande och förbättrade kommunikationer har bidragit till att
skapa mer globala och snabbrörliga trender inom flera områden,
däribland modemarknaden. Internationellt gemensamma värde-
ringar och preferenser har skapat förutsättningar för modeföretag
att expandera internationellt såsom Björn Borg, Calvin Klein, Diesel,
Fred Perry, Lacoste och H&M.

Polarisering i varumärkespositioneringen
Modemarknaden präglas av en ökad polarisering i positione-
ringen av varumärken. Globala varumärken med exklusiva eller
trendiga produkter, till exempel Burberry och Prada samt Fred
Perry, Diesel och Björn Borg, har förstärkt sina positioner samtidigt
som det sker en förskjutning mot massmarknadssegmentet där ett
mindre antal internationellt framgångsrika klädkedjor expanderar
i hög takt, exempelvis H&M och Inditex koncept Zara. Båda
dessa segment har ökat sina marknadsandelar under senare år
medan klädföretag med mindre tydlig positionering har förlorat
marknadsandelar.

Underkläder som mode
Från att ha varit en nischad produktgrupp såld i specialbutiker
eller särskilda avdelningar har underkläder för både dam och
herr i hög grad blivit en modeprodukt. På sina marknader bedömer
bolaget att företaget genom sin nyskapande design starkt bidragit
till utvecklingen mot att underkläder i allt större utsträckning ses
som modeprodukter.

Fler varumärkesbutiker
Under de senaste decennierna har det skett betydande föränd-
ringar i detaljistledet för kläder och skor. Varuhus och butiker som
erbjuder ett eller ett fåtal varumärken har ökat sin andel av han-
deln medan fristående fackhandlare med försäljning av många
olika varumärken har minskat sin andel. Ökningen av varumärkes-
butiker har i stor utsträckning skett genom att ett antal större kläd-
företag med starka varumärken har öppnat egendesignade butiker
i syfte att stärka sina varumärken samt öka försäljningen genom
egna kanaler.

Ökad tillverkning i lågkostnadsländer 
En tydlig trend inom kläd- och skoindustrin är ökad tillverkning i
lågkostnadsländer, såsom Kina, Vietnam och Indien. För många
kläd- och skoföretag har detta medfört lägre inköpskostnader
med en positiv inverkan på bruttomarginalen som följd.

Konkurrenter
Marknaden för kläder och skor präglas av en betydande konkur-
rens. Främst inom lågkostnadssegmentet har detta under de se-
naste åren resulterat i prispress, bland annat till följd av ökad för-
säljning via nya kanaler, såsom stormarknader och lågprisbutiker,
men även inom mellanprissegmentet. För att parera den ökande
konkurrensen från framgångsrika varumärken med hög modegrad
i lågprissegmentet ökar betydelsen av starka varumärken och tyd-
liga koncept.

Björn Borg är ett internationellt modevarumärke och bolagets
konkurrenter utgörs av andra internationella aktörer med välkända
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modevarumärken, såsom Puma, Fred Perry och Diesel, men även
av starka lokala varumärken. Inom produktgruppen underkläder är
det internationella varumärken såsom Calvin Klein, Hugo Boss och
Hom som Björn Borg konkurrerar med. De globala aktörerna lik-
som de lokala konkurrenterna lägger stor vikt vid att hitta centrala
butikslägen i de städer där de finns representerade vilket resulterar
i att butikerna ofta är lokaliserade i närheten av varandra. Detta
leder till konkurrens inte enbart om den direkta försäljningen utan
även om butikslokaler vid nyetableringar.

Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan av design och kvali-
tet är konsumenternas kännedom och upplevelse av varumärket.
Av denna anledning inriktar sig modeföretagens strategier i allt
högre grad på att stärka sina varumärken och företagets image
genom olika former av marknadsföring.

Marknadsposition
Björn Borg är idag ett starkt och välkänt varumärke på sina etable-
rade marknader tack vare sitt långsiktiga och konsekventa varumär-
kesarbete med en tydlig varumärkesplattform och fokuserad mark-
nadsbearbetning. Varumärket har en stark position inom framför
allt herrunderkläder och bolaget bedömer att Björn Borg kan be-
traktas som marknadsledande avseende kvalitet och design inom
sitt segment när det gäller herrunderkläder på sina etablerade

marknader (se skiss nedan). Även damunderkläder har på kort tid
etablerat en stark marknadsposition. Med utgångspunkt i sin eta-
blerade position inom underkläder arbetar bolaget aktivt med att
stärka sin position inom kläder, där företaget idag erbjuder en
herrkollektion med sportinfluerat mode, samt skor och accessoarer.

Varumärkets unika koppling till idrottsmannen Björn Borg, vars
framgångar som tennisspelare och stjärnstatus i stora delar av värl-
den, ger varumärket en stark plattform för internationell expansion.

I figurerna nedan presenteras bolagets bedömning av mark-
nadssegmentering och positionering för varumärket Björn Borg i
relation till ett antal modevarumärken. De aktörer som Björn Borg
betraktar som sina främsta konkurrenter inom den största produkt-
gruppen underkläder, återfinns i mellanprissegmentet i översikten
över underklädesvarumärken nedan.

Lacoste1

Den franske tennismästaren René Lacoste lanserade 1933 en kol-
lektion egendesignade pikétröjor med krokodil på bröstet. Lacoste
säljer idag herr-, dam- och barnkläder, skor, parfymer, glasögon,
klockor, hemtextil och läderaccessoarer. Verksamheten består av
880 butiker som drivs i egen regi samt försäljning genom fler än
2 000 försäljningsställen i cirka 110 länder. Varumärkesförsälj-
ningen uppgick till omkring 1,3 miljarder euro under 2005.

Björn Borgs bedömning av marknadssegmentering och positionering.

Marknadssegmentering och positionering
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Diesel2

Diesels sortiment utgörs framför allt av kläd- och accessoarkollek-
tioner med hög trendgrad, med fokus på jeans, som är dess ur-
sprungliga huvudprodukt. Varumärket säljs via 270 Dieselbutiker,
varav 170 butiker i egen regi, och genom över 5 000 övriga
försäljningsställen i fler än 80 länder på fem kontinenter. Diesel
hade cirka 3 400 anställda och omsatte mer än 950 miljoner
euro år 2004.

Fred Perry3

Ett av modevärldens första sportmärken grundades 1952 av trefal-
dige Wimbledonvinnaren och engelsmannen Fred Perry. Varu-
märket Fred Perry erbjuder idag ett sortiment med fem linjer med
olika modegrad på herrsidan samt numera även en damkollek-
tion. Kollektionerna är sportorienterade men erbjuder även ”street-
mode”, och vissa har tagits fram i samarbete med kända desig-
ners. Officiella uppgifter om omsättning finns inte tillgängliga.

Konkurrenter underklädesvarumärken
Nedan följer en översikt över de underklädesvarumärken som av
Björn Borgs ledning har identifierats som företagets närmaste kon-
kurrenter.

Calvin Klein4

Calvin Klein designar, tillverkar och marknadsför herr- och damklä-
der genom ett globalt nätverk av licenstagare. Produktkategorierna
omfattar förutom kläder och underkläder, accessoarer, skor, bad-
kläder, glasögon, klockor, parfym samt heminredningsprodukter.
Calvin Klein är ett av världens ledande varumärken inom mellan-
prissegmentet av herrunderkläder med en bred distribution glo-
balt.

Calvin Klein är ett affärsområde inom Philips-Van Heusen Corpo-
ration, ett av världens största klädföretag med flera varumärken i
sin portfölj. Royaltyintäkterna från licensieringen av Calvin Klein-
produkter uppgick till 180 miljoner USD under 2005, en ökning
med 12 procent jämfört med året dessförinnan. Philips-Van Heusen
Corporation som helhet omsatte totalt 1,9 miljarder USD under
2005.

Hugo Boss5

Hugo Boss sortiment utgörs av herr- och damkläder, inklusive un-
derkläder, skor- och läderaccessoarer samt licensprodukter såsom
parfym, kosmetika, klockor och glasögon. Sortimenten inom un-
derkläder marknadsförs internationellt under varumärkena BOSS
och HUGO i konceptbutiker och genom återförsäljare. Under rä-
kenskapsåret 2005 uppgick den totala omsättningen för Hugo
Boss till 1,3 miljarder euro, jämfört med 1,2 miljarder euro året
innan.

Hom6

Det franska varumärket Hom skapades i Marseille 1968 och är
idag ett av Frankrikes största varumärken inom underkläder och
badkläder för män, med ett sortiment av både traditionella och
moderna modeller på den europeiska marknaden. Sedan 1986
är Hom en del av den globala underklädeskoncernen Triumph,
med säte i Tyskland, som idag är Europas största producent av
underkläder. Företaget har en årlig omsättning om cirka 15 miljar-
der SEK och 42 000 anställda i hela världen.

1 Källa: Lacostes officiella hemsida.
2 Källa: Diesels officiella hemsida.
3 Källa: Fred Perrys officiella hemsida.
4 Källa: Årsredovisning 2005.
5 Källa: Årsredovisning 2005.
6 Källa: Homs och Triumphs officiella hemsidor.
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Verksamhetsbeskrivning

Historik
1989 etableras varumärket Björn Borg i nuvarande tappning och
den första kollektionen Björn Borg Underkläder lanseras av entre-
prenörerna Anders Arnborger och Louise Hildebeck.

1994 öppnas Stockholms Kalsongpalats – Björn Borgs första
Konceptbutik. 1994 lanseras också Björn Borg Badkläder i Sverige.

1995 lanseras Björn Borg Väskor.

1996 finns varumärket representerat hos mer än 2 000 återförsäl-
jare runtom i Europa. Björn Borg Glasögon lanseras i Sverige och
Björn Borg Skor utökar sin Sverigesatsning till att även avse övriga
Norden.

1997 omförhandlas tidigare licensavtal med varumärkesinne-
havaren Fabulous Licensing B.V. och Björn Borg Brands AB blir
exklusiv licenstagare till varumärket Björn Borg med ansvar för
varumärkesbyggande, marknadsföring, utveckling av nya produkt-
områden och strategiska frågor.

1999 lanseras Björn Borg Fritidskläder.

2001 går Produktbolaget och Distributören i Sverige för skor sam-
man i ett nytt bolag. Björn Borg äger 49,9 procent av det nya
bolaget.

2002 öppnas två nya Konceptbutiker i Sverige.

2003 öppnas ytterligare en Konceptbutik i Stockholm.

2004 tillkommer det nuvarande moderbolaget Björn Borg AB i
samband med ägarförändring som moderbolag för hela koncer-
nen. Ytterligare ägarspridning och kapitaltillskott sker genom en
nyemission om cirka 30 MSEK under hösten 2004 och bolagets
aktier noteras vid First North (dåvarande Nya Marknaden) i de-
cember 2004. I slutet av 2004 förvärvas även resterande aktier i
Produktbolaget för skor – idag Björn Borg Footwear AB – som
således blir helägt av Björn Borg.

2005 öppnas tre nya Konceptbutiker. Vidare förstärks export-
organisationen och koncernens omsättning ökar med 51 procent.

2006 i december förvärvar koncernen full äganderätt till varumär-
ket Björn Borg. Under året lanseras dessutom Björn Borg-produkter
på den engelska och tyska marknaden. Bolaget genomför en

lyckad lansering på Selfridges i England med personen Björn
Borg själv som uppskattad invigningsförrättare.

2007 meddelar styrelsen sin avsikt att under året börsnotera bola-
get vid Stockholmsbörsen och att byta namn på bolaget till Björn
Borg AB. I februari genomförs vidare en riktad nyemission om
100 MSEK till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Affärsmodell
Nätverket
Bolagets kraftiga tillväxt under hög lönsamhet, och det lyckade
arbetet med positioneringen av varumärket Björn Borg, har till stor
del sin bakgrund i koncernens affärsmodell. Affärsmodellen är
strategiskt viktig för bolaget och möjliggör en geografisk expan-
sion och produktbreddning med begränsad operationell risk och
kapitalbindning, men med bibehållen kontroll över varumärket.

Affärsmodellen innebär att verksamheten bedrivs genom ett
Nätverk av Produktbolag och Distributörer som antingen ingår i
koncernen eller är fristående bolag. Dessa Produktbolag och Dist-
ributörer har av bolaget beviljats licenser avseende en eller flera
produktområden och en eller flera geografiska marknader. I Nät-
verket ingår även Konceptbutiker som antingen drivs av Björn
Borg eller av fristående Franchisetagare.

Genom affärsmodellen med ett Nätverk av egna och friståen-
de bolag kan Björn Borg med en liten organisation och med be-
gränsade finansiella insatser och risker finnas i varje led av värde-
kedjan och utveckla varumärket Björn Borg på den internationella
modemarknaden. Affärsmodellen är kapitalsnål för bolaget efter-
som Distributörerna i Nätverket ansvarar för marknadsbearbet-
ning, inklusive investeringar och lagerhållning. Modellen medför
att en omfattande försäljning till konsument kan ske med begrän-
sad risk och investering för Björn Borg. Björn Borg äger endast de
strategiskt mest viktiga företagen i Nätverket.

Varumärkesutveckling
Som ägare av varumärket är det koncernen som besitter specialist-
kompetens avseende utveckling och förvaltning av varumärket.
Det är därför bolaget som ansvarar för utvecklingen av varumärket
Björn Borg och för att denna implementeras och efterlevs av Nät-
verket. Genom riktlinjer, stöd och service åt företagen i Nätverket
ser Björn Borg till att hanteringen av varumärket följer den fast-
slagna varumärkesplattformen i alla led, från design och kvalitet
till butiksexponering och marknadskommunikation.

Med ett Nätverk som innefattar såväl egna koncernbolag som
fristående företag, blir en stringent styrning av dem som arbetar
med varumärket särskilt viktig. All design och produktutveckling
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sker i Produktbolagen, som också besitter lång erfarenhet och spe-
cialistkompetens inom respektive produktområde. De strategiskt
viktiga Produktbolagen för kläder och skor är idag helägda dot-
terbolag inom koncernen. Alla Produktbolag fungerar även som
Distributörer på sin hemmamarknad, och på övriga marknader
sker distributionen genom lokalt starka och kunniga fristående Dist-
ributörer. Med undantag för att all produktion sker utanför koncer-
nen, så har Björn Borg verksamhet i alla led från produktutveckling
till distribution till konsument. Detta ger koncernen goda förutsätt-
ningar för att på bästa sätt säkra en fortsatt god utveckling och
positionering av varumärket Björn Borg.

I och med att varumärket Björn Borg sedan december 2006
ägs inom koncernen ankommer det på bolaget att tillse att registre-
ringar av varumärket är vederbörligen gjorda och att varumärket
även i övrigt skyddas på lämpligt sätt.

Fristående bolag
Ytterligare en positiv effekt av affärsmodellen och Nätverkets sam-
mansättning med ett antal fristående Distributörer är att kompetens
och lokal marknadskännedom hos engagerade entreprenörer kan
tas till vara. Björn Borgs samarbetspartners i Nätverket är etable-
rade aktörer med stor kunskap inom sitt produktområde och stark
förankring på den lokala marknaden. Bolagets affärsrelation med
de fristående bolagen i Nätverket sträcker sig i många fall flera år
tillbaka i tiden.

Produktbolag
För närvarande finns i Nätverket ett Produktbolag för vart och ett
av produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym.
Därutöver har den holländska Distributören även status som Pro-
duktbolag för den holländska kollektionen av damkläder. Produkt-
bolagen för kläder och skor, Björn Borg Clothing AB och Björn
Borg Footwear AB, är helägda dotterbolag inom koncernen.

Produktbolagen, såväl koncerninterna som fristående, är spe-
cialister inom sina produktområden. De ansvarar inom sina res-
pektive produktområden för design och utveckling av kollektioner
för samtliga marknader och positionerar olika produkter utifrån

Björn Borgs riktlinjer. Kollektionerna visas och säljs in till Distributö-
rerna för de olika geografiska marknaderna för vidare försäljning
till detaljister. Produktbolagen har även en stöttande roll i sin rela-
tion till Distributörerna och detaljisterna i Nätverket.

Produktionen sker genom externa leverantörer i Asien och Europa
för såväl kläder som skor. Kraven på kvalitet och leveransförmåga i
relation till pris är höga och det sker en kontinuerlig utvärdering av
leverantörernas prestationer. I såväl produktion som logistik strävar
bolaget efter att öka flexibilitet och effektivitet – faktorer som under
senare år fått allt större betydelse i takt med ökande krav på snabba
varuflöden och anpassning av produktionen till modesvängningar.
Bolaget lägger även stor vikt vid att leverantörerna kan garantera att
Björn Borgs riktlinjer för arbetsförhållanden och miljö efterlevs.

Distributörer
Distributionen sker i normalfallet genom att Distributörer, vanligen
bolag utanför koncernen, med hög regional marknadskompetens
beviljas licenser avseende rätt att använda varumärket vid mark-
nadsföring och vidareförsäljning av Björn Borg-produkter. Produkt-
bolagen är dock själva Distributörer av sina produkter på respektive
hemmamarknad. Distributörerna säljer och distribuerar Björn Borg-
produkter till detaljister genom att bygga upp varumärket regionalt
via sina säljkårer. De svarar för inköp, säljstöd, lagerhållning,
regional marknadsföring, medieval och utbildning. Distributörernas
utmaning ligger i att i hård konkurrens etablera och upprätthålla
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Bolag som inte ingår i Nätverket.

Varumärkesutveckling Produktbolag DetaljisterDistributörer

KonsumentDistribution
Lager

Affärskedjor
Varuhus
Butiker

Produkter
Sortiment

Försäljning från distributörer till detaljister 

Varuhus 20% 

Konceptbutiker 15% 

Oberoende fackhandlare 25% 

Affärskedjor 35% 

Factory outlets 5% 
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sin position som leverantör till de fristående detaljisterna som i
ökande grad består av affärskedjor och varuhus. Framgångsfakto-
rer är hög servicegrad gentemot detaljisten i form av snabba leve-
ranser av efterfrågade produkter, attraktiva exponeringsmaterial
och effektiva marknadsföringsinsatser.

Distributörernas återkoppling av marknads- och säljinformation
till Björn Borg och till Produktbolagen är ett viktigt led för att kon-
tinuerligt kunna utveckla och anpassa kollektioner och marknads-
aktiviteter. Distributörerna betalar royalty till koncernen som andel
av sin försäljning till detaljistledet. Björn Borg äger Distributörerna
för kläder och skor på den svenska marknaden, med försäljning
till cirka 560 detaljister samt de egna Konceptbutikerna.

Detaljister
Björn Borg-produkterna säljs i detaljistledet dels genom fristående
detaljister i form av varuhus, affärskedjor och fristående handlare,
dels genom egna eller franchisedrivna Konceptbutiker och factory
outlets. Denna blandning av detaljister möjliggör en kombination
av positionering i det övre mellanprissegmentet och volym i försälj-
ningen.

De fristående detaljisterna är med totalt cirka 3 800 försälj-
ningsställen en betydande kontaktyta mot konsumenterna. Till skill-
nad från Björn Borgs egna Konceptbutiker säljer dessa fristående
detaljister Björn Borg-produkter i konkurrens med andra varumär-
ken. Att Distributörerna lyckas skapa utrymme för Björn Borg-
produkter i detaljisternas hyllor samt att dessa produkter exponeras
på rätt sätt är kritiskt för försäljningen.

Affärskedjor och varuhus, vissa med ”shop-in-shops”, har fått en
successivt ökad betydelse för försäljningen av Björn Borg-produkter,
vilket för bolagets del innebär en effektivare införsäljningsprocess

och leder till en större spridning på butiksytor med större kund-
genomströmning, jämfört med försäljning till enskilda handlare.

Andelen oberoende fackhandlare utgör i dag 25 procent av
samtliga försäljningsställen. Försäljningsställena förses av Distribu-
törerna med marknadsföringsmaterial för exponering i butikerna
och för lokala marknadsaktiviteter i syfte att optimera försäljningen.

Konceptbutiker
Konceptbutikerna är viktiga för Björn Borgs marknadsföring och
ger bolaget goda indikatorer på konsumenternas preferenser och
rådande trender. Samtidigt är Konceptbutikerna betydelsefulla för
försäljningen och står i dag för cirka 15 procent av den totala
Varumärkesförsäljningen.

Bolaget har antagit riktlinjer vilka ligger till grund för Koncept-
butikernas butiksutformning och exponering för att uppnå enhet-
lighet och igenkänning hos kunderna. Under 2006 lanserades ett
nytt butikskoncept i den nya butiken i Malmö och avsikten är att
även övriga Konceptbutiker successivt skall inredas enligt det nya
konceptet.

Konceptbutikerna kan vara helägda av Björn Borg eller drivas
av Franchisetagare. Björn Borgs åtta egna Konceptbutiker är be-
lägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De 16 franchisebuti-
kerna ligger i Holland, Belgien och Norge.

Factory outlets
Factory outlets har en betydande genomströmning av konsumenter
och möjliggör försäljning sida vid sida med andra varumärken till
reducerat pris och skapar exponering mot delvis nya konsument-
grupper. Nätverket disponerar fyra factory outlets, varav två drivs
i Sverige av Björn Borg.

Affärsmodell, intäkter och resultat

Kläder Skor Väskor Glasögon Parfym

Björn Borg

Sverige

Egna
Konceptbutiker

Franchise
Konceptbutiker

Övriga
detaljister

Konsoliderade, helägda bolag som genererar intäkter och resultat.

Icke-ägda Produktbolag, Distributörer och Franchisetagares Konceptbutiker
vars försäljning genererar royaltyintäkter till Björn Borg eller andra typer av intäkter.

Bolag som inte ingår i Nätverket

Produktbolag

Distributörer

Detaljister

Norge • Holland • Danmark • Belgien • Finland
Ungern • England • Tyskland • Schweiz
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Intäktstyper
Koncernens intäkter inkluderar ett flertal olika intäktsströmmar, vilka
genereras såväl i de olika leden innan bolagets produkter når
konsumenten som från varumärkesarbetet. Dessa intäktsströmmar
kan delas in i följande fyra intäktstyper:

1) Royaltyintäkter 
Som ersättning för rätten att använda varumärket, koncepten och
produktprogrammen erhåller Björn Borg royaltyintäkter som ge-
nereras vid Distributörernas, såväl egna som fristående, grossist-
försäljning av Björn Borg-produkter till detaljister och beräknas
som en andel av denna försäljning. Royaltyn erläggs antingen
månadsvis eller kvartalsvis i efterskott.

Björn Borgs externa royaltyintäkter uppgick under 2006 till
26,7 MSEK.

2) Intäkter från egna Produktbolag
De egna Produktbolagen för produktområdena kläder respektive
skor genererar intäkter till koncernen genom sin försäljning av pro-
dukterna till Distributörer.

Björn Borgs externa intäkter från de egna Produktbolagens
försäljning uppgick under 2006 till 136,4 MSEK.

3) Intäkter från egna Distributörer
De egna Distributörerna för produktområdena kläder respektive
skor genererar intäkter till Björn Borg genom sin försäljning av
produkterna till detaljisterna, inklusive Franchisetagarna inom Nät-
verket.

Björn Borgs externa intäkter från sådan försäljning till detaljister
uppgick under 2006 till 119,2 MSEK.

4) Intäkter från de egna Konceptbutikerna
De egna Konceptbutikerna genererar intäkter till Björn Borg från
försäljningen till konsumenter. Björn Borgs externa försäljning till
konsument i de egna Konceptbutikerna uppgick under 2006 till
42,3 MSEK.

Rörelsegrenar
Koncernen bedriver verksamhet under varumärket Björn Borg i
alla led från produktutveckling till distribution och försäljning till
konsument i egna Konceptbutiker. Björn Borg redovisar sin om-
sättning för de fyra rörelsegrenarna/segmenten Varumärke och
övrigt, Produktutveckling, Distribution och Detaljhandel.

Varumärke och övrigt
Omsättningen inom rörelsegrenen Varumärke och övrigt består i
huvudsak av royaltyintäkter (dvs intäktstyp 1 ovan). Förutom royalty
ingår även fakturering av koncerninterna tjänster. Verksamheten
inom Varumärke och övrigt uppnådde under år 2006 en netto-
omsättning om 79 MSEK och ett rörelseresultat om 24 MSEK.

Produktutveckling
Omsättningen inom rörelsegrenen Produktutveckling består av
intäkter som genererats i de koncerninterna Produktbolagen för
kläder och skor som globalt svarar för utveckling, design och
produktion inom dessa produktområden (dvs intäktstyp 2 ovan).
Nettoomsättningen inom Produktutveckling uppgick under år
2006 till 205 MSEK och rörelseresultatet var 23 MSEK.

Distribution
Omsättningen inom rörelsegrenen Distribution består av intäkter
som genererats av de koncerninterna Distributörerna för kläder
och skor på den svenska marknaden inom vilka områden Björn
Borg är exklusiv distributör (dvs intäktstyp 3 ovan). Distribution
hade under år 2006 en nettoomsättning om 135 MSEK och ett
rörelseresultat om 21 MSEK.

Detaljhandel
Omsättningen inom rörelsegrenen Detaljhandel består idag av
omsättning som genererats i de egna Konceptbutikerna (dvs in-
täktstyp 4 ovan). Nettoomsättningen inom Detaljhandel uppgick
under 2006 till 42 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 13
MSEK.

Nettoomsättning, MSEK
Rörelsegren 2006 2005

Varumärke och övrigt  79,3 51,7

Produktutveckling  204,6 79,6

Distribution 134,8 96,5

Detaljhandel  42,3 31,6

Koncernintern försäljning  –136,3 –75,8

Koncernen 324,6 183,6

Rörelseresultat, MSEK
Rörelsegren 2006 2005

Varumärke och övrigt  24,2 15,1

Produktutveckling  23,0 1,1

Distribution  21,4 6,0

Detaljhandel 13,3 8,9

Koncernen 81,9 31,3
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Björn Borgs geografiska marknader
Björn Borg har idag verksamhet inom de fem produktområdena
kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Produkterna
finns på tio marknader i Europa, varav Holland och Sverige är de
största. Övriga marknader är Norge, Danmark, Finland, Belgien
och Ungern, samt England, Tyskland och Schweiz som tillkom
under 2006.

Holland
Holland var under 2006 den största marknaden för varumärket
Björn Borg med 32 procent av den totala Varumärkesförsäljning-
en. Verksamheten i landet startade 1993 och drivs idag av den
holländska Distributören Dutch Brand Management B.V. Varumär-
ket Björn Borg etablerade snabbt en position på den holländska
marknaden med växande volymer och uppfattas idag som ett in-
ternationellt varumärke med bred närvaro på marknaden. Björn
Borg-produkter säljs i 13 franchisedrivna Konceptbutiker och via
cirka 600 detaljister.

Under 2006 uppgick Varumärkesförsäljningen i Holland till
cirka 452 MSEK. För produktområdet kläder är Holland den
största marknaden med en andel om 38 procent. För väskor står
den holländska försäljningen för cirka en fjärdedel, medan försälj-
ningen av glasögon och skor står för mindre andelar av respektive
produktområdes försäljning. Holland var den marknad som under
2006 uppvisade den största tillväxten, en ökning på drygt 160 pro-
cent jämfört med året innan, och under de senaste tre åren har
den årliga tillväxten uppgått till i genomsnitt 61 procent med stark
övervikt för det senaste året.

Sverige
Varumärket Björn Borg registrerades 1989 i Sverige och etablera-
des under den första halvan av 1990-talet på den svenska mode-
marknaden. 1994 öppnades den första Konceptbutiken i Stock-
holm. Idag står Sverige för 31 procent av den totala Varumärkes-
försäljningen. Verksamheten i Sverige bedrivs genom de helägda
Distributörerna för produktområdena kläder och skor, och de åtta
egna butikerna, varav sex är Konceptbutiker och två är factory
outlet-butiker. Björn Borg-produkter säljs även via cirka totalt 560
detaljister i Sverige. Björn Borg har en bred distribution på den
svenska marknaden. Ytterligare breddning kommer att ske selektivt
och främst inom de mindre produktområdena.

Varumärkesförsäljningen i Sverige uppgick under 2006 till
cirka 450 MSEK. Inom produktområdet kläder utgör försäljningen
i Sverige 24 procent. För produktområdet skor är Sverige den
största marknaden med en andel om 82 procent. För glasögon
och väskor står Sverige för 60 procent respektive 33 procent av
försäljningen. Parfym säljs nästan uteslutande på den svenska
marknaden. De senaste tre åren har försäljningen av Björn Borg-
produkter ökat starkt i Sverige med en årlig tillväxt om i genomsnitt
18 procent.

Varumärkesförsäljning 2006
Geografisk fördelning

Norge 16%

Danmark 16% Holland 32%

Sverige 31%

Övriga 5%

Fem produktgrupper och tio marknader
I uppställningen nedan återges på vilka marknader som de olika produkterna finns. I Sverige och Norge erbjuds samtliga fem produktområden.

Sverige Norge Danmark Holland Belgien Finland Ungern Tyskland England Schweiz
Kläder Kläder Kläder Kläder Kläder Kläder – Kläder Kläder Kläder
Skor Skor Skor Skor – Skor Skor – – –
Väskor Väskor Väskor Väskor – Väskor Väskor – – –
Glasögon Glasögon Glasögon Glasögon – Glasögon – – – –
Parfym Parfym – – – – – – – –



Danmark
Björn Borg lanserades i Danmark 1992 av den danska Distribu-
tören SOS Sportswear APS som fortfarande bedriver verksamhe-
ten i landet. Idag står Danmark för 16 procent av den totala
Varumärkesförsäljningen, en andel som vuxit starkt de senaste
åren. På den danska marknaden säljs Björn Borg-produkterna via
ett brett nät av detaljister, totalt cirka 570. Det finns idag inga
Konceptbutiker i Danmark.

Under 2006 uppgick Varumärkesförsäljningen i Danmark till
totalt cirka 219 MSEK. Av den totala försäljningen inom produkt-
området kläder utgjorde den danska försäljningen 18 procent.
Mostsvarande siffror för produktområdet väskor var 10 procent
och för produktområdet glasögon 9 procent. Den danska försälj-
ningen av skor – en relansering har nyligen skett på den danska
marknaden – står för 2 procent av den totala försäljningen inom
produktområdet. Även i Danmark har varumärket stärkt sin posi-
tion kraftigt de senaste tre åren och har under den tiden uppvisat
en årlig tillväxt på 61 procent med stark övervikt för det senaste
året.

Norge
På den norska marknaden lanserades varumärket i början av
1990-talet och verksamheten drivs av den norska Distributören
Seaport AS. Norge står idag för 16 procent av den totala Varu-
märkesförsäljningen. Produkterna säljs via två Konceptbutiker i
Oslo samt genom cirka 350 detaljister runt om i landet.

I Norge uppgick Varumärkesförsäljningen 2006 till totalt cirka
227 MSEK. Inom produktområdet kläder är försäljningen i Norge
lika stor som i Danmark, 18 procent. För skor uppgår den norska
försäljningen till 12 procent, för väskor 11 procent och för glas-
ögon 9 procent av respektive produktområdes totala försäljning.
De senaste tre åren har försäljningen ökat med i genomsnitt 50
procent per år med stark övervikt för det senaste året.

Finland, Belgien och Ungern
Finland, Belgien och Ungern är marknader som varumärket Björn
Borg etablerades på under andra halvan av 1990-talet. Dessa
länder står idag tillsammans för cirka 5 procent av den totala
Varumärkesförsäljningen.

Verksamheten drivs av lokala Distributörer. I Belgien tecknade
Björn Borg avtal med en ny Distributör i januari 2007. I Finland
och Belgien är underkläder det dominerande produktområdet,
medan det i Ungern är väskor. Försäljningen av Björn Borg-pro-
dukter sker via totalt cirka 50 försäljningsställen på de tre markna-
derna. Det finns endast en Konceptbutik i dessa länder, närmare
bestämt i Antwerpen, Belgien.

Finland hade en stark tillväxt 2006 med en försäljningsökning
på drygt 160 procent, om än från en låg nivå. Även Belgien
uppvisade en positiv utveckling med en tillväxt på 16 procent. De
senaste tre åren har försäljningen på de tre marknaderna tillsam-
mans ökat med i genomsnitt 50 procent per år med stark övervikt
för det senaste året.

England, Tyskland och Schweiz
Under 2006 expanderade Björn Borg verksamheten till nya mark-
nader. Avtal tecknades i maj 2006 med den engelska Distributö-
ren Interpool Ltd som påbörjade bearbetningen av den engelska
marknaden under hösten. Lanseringen skedde i december på
modevaruhuset Selfridges, som fram till och med mars 2007 var
exklusiv återförsäljare av Björn Borgs underkläder och badkläder
i landet. I juni 2006 tecknade Björn Borg avtal med den tyska
Distributören 8Ball A.G. och den schweiziska Distributören
Elephants Three A.G. I Tyskland lanserades varumärket med pro-
duktområdet underkläder under tredje kvartalet 2006 på Karstadts
nyöppnade varuhus i Leipzig. I Schweiz fortgår bearbetningen
av återförsäljarledet. Ännu har inga order tecknats.

Björn Borg-produkterna
finns idag på tio
marknader i Europa.
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Varumärkets största produktområde omfattar kläder, underkläder och
badkläder och finns på nio marknader i Europa. Björn Borg underkläder,
som idag är den dominerande produktgruppen, erbjuder både herr- och
damprodukter med hög trend- och modegrad och ett bassortiment med
klassiska modeller. Återförsäljare är fristående handlare, modekedjor,
varuhus samt Konceptbutiker.

Den nya kollektionen Lounge wear med nattkläder och bekväma hemma-
kläder, lanserades till julen 2005 och fick ett positivt genomslag under år
2006. Damunderkläder är den produktgrupp som under 2006 hade
den kraftigaste tillväxten, och bedömningen är att det finns stor potential
att växa inom dam både på nya och mogna marknader.

Inom produktområdet skor erbjuds såväl modeprodukter och tidlösa klas-
siker som fritidsskor för herr och dam. Försäljningen domineras av skor
inom sport- och fritidsmode till cirka 55 procent medan resterande sorti-
ment utgörs av skor inom mode/trendsegmentet. Andelen mode/trend-
skor har under de senaste åren ökat, något som förväntas fortsätta till
följd av ett ökat fokus på den internationella marknaden.

Björn Borg har som ambition att utvidga skoverksamheten internatio-
nellt och öka försäljningen på marknaderna utanför Sverige. Under
2006 fortsatte arbetet med att anpassa organisationen och kollektionerna
för lansering på fler av Björn Borgs marknader.

Produktområdet väskors sortiment ligger inom mode-/trendsegmentet.
Återförsäljare är såväl väskfackhandeln som sportbutiker, kedjeföretag
och Konceptbutiker.

Produktgrupperna handskar och bälten som lanserades 2005 har
fortsatt att utvecklats positivt och bidrog till den stabila tillväxten inom
väskor under 2006. Ett arbete med att utveckla sortimentet av väskor
vidare i linje med de varumärkesgemensamma riktlinjerna har fortsatt
under 2006. Syftet är att förflytta kollektionerna uppåt avseende kvalitet
och pris.

Björn Borg glasögonbågar tillhör trendsegmentet på marknaden. Glas-
ögon, liksom skor och väskor, är heta modeaccessoarer som komplette-
ras och byts ut allt oftare av konsumenten. Glasögonbågarna säljs till
fackhandeln genom licenstagarens distributionsorganisation.

Under 2006 genomfördes en utökning av sortimentet och insatser för
att stärka kollektionen ytterligare. Ett nytt designkontor har öppnats i Italien
som ett led i detta arbete. Samtidigt breddades distributionen under år
2006, framför allt i Holland, med positivt resultat. Under 2007 breddas
sortimentet med solglasögon vilket öppnar möjligheter för spridning till
återförsäljare även utanför optikerbutikerna, såsom klädbutiker och Kon-
ceptbutiker.

Inom produktområdet parfym erbjuds ett sortiment av parfymprodukter för
herr under namnet Björn Borg Off Course. Försäljningen av parfympro-
dukter till konsument sker bland annat genom större svenska affärskedjor
och varuhus, såsom Åhléns, NK och Kicks, men även genom fristående
handlare och Konceptbutiker.

Under våren 2007 lanseras den nya parfymserien Advantage och för
första gången kommer Björn Borg därmed att erbjuda även en damdoft.
För att utveckla produktområdet vidare ligger fokus även på en breddning
av kundunderlaget i detaljistledet samt expansion till nya marknader.
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Varumärkesförsäljning
Kläder

Sverige 24%

Holland 38%

Danmark 18%

Norge 18%

Belgien 1%Finland 1%

Varumärkesförsäljning
Skor

Sverige 83%

Danmark 2%
Norge 12%

Finland 3%

Varumärkesförsäljning
Väskor

Sverige 34%

Övriga 8%

Danmark 10%

Norge 11%

Finland 9%

Holland 28%

Varumärkesförsäljning
Glasögon

Sverige 60%

Övriga 2%
Danmark 9%

Norge 9%

Finland 14%

Holland 6%

Varumärkesförsäljning
Parfym

Sverige 99%

Norge 1%

24



Varumärkesförsäljningen inom produktområdet skor
uppgick under år 2006 till 128 MSEK, en ökning med
4 procent jämfört med 2005. Samtliga marknader
uppvisade en positiv försäljningsutveckling. I Sverige,
som idag är den dominerande marknaden, uppgick
tillväxten till 12 procent.

Varumärkesförsäljningen inom produktområdet väskor
uppgick under år 2006 till 120 MSEK. Geografiskt
är försäljningen inom väskor jämnare spridd än för
övriga produktområden. De två största marknaderna
Sverige och Holland hade en tillväxt på 18 respektive
33 procent.

Produktområdet glasögon hade en stark tillväxt i sin
varumärkesförsäljning under år 2006 – en ökning
med 28 procent till 46 MSEK. Samtliga marknader
uppvisade en positiv försäljningsutveckling och starkast
ökade Finland, Danmark och Holland. Sverige står
för cirka 60 procent av försäljningen inom glasögon.

Produktområdet parfym ökade sin varumärkesförsälj-
ning under 2006 med 8 procent till 20 MSEK. Sverige
är den helt dominerande marknaden för produktom-
rådet parfym.

Varumärkesförsäljningen inom kläder ökade under år
2006 med 136 procent till 1 090 MSEK. Samtliga
marknader uppvisade en positiv försäljningsutveck-
ling. Under år 2006 stod Norge för den största till-
växten med en ökning på drygt 200 procent, jämfört
med 2005. Tillväxten i Holland och Danmark upp-
gick till 183 procent respektive 152 procent, och
Sverige hade en försäljningsökning på 56 procent.
Underkläder svarade för cirka 78 procent av försälj-
ningen inom produktområdet.
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Medarbetare
Medarbetarnas kompetens, kreativitet och drivkraft är en viktig
faktor bakom den positiva utvecklingen för varumärket och koncer-
nen, och ses av styrelsen som avgörande för fortsatt framgång.
Det är därmed en prioriterad uppgift för ledningen att behålla och
utveckla befintlig personal och attrahera nya professionella med-
arbetare till organisationen. Det sker bland annat genom att fort-
sätta bygga en öppen och stimulerande företagskultur där de an-
ställda kan växa i sina uppgifter och utvecklas vidare i organisa-
tionen.

Bland Björn Borgs medarbetare finns generellt en stor bran-
scherfarenhet, bland annat från större internationella mode- och
detaljhandelsföretag. Den löpande kompetensutvecklingen är vik-
tig både för nyanställda och medarbetare med längre anställning
inom bolaget. Bolaget arbetar med såväl internutbildning som an-
dra metoder för att ta del av den utveckling som sker i branschen.
De kompensationssystem som bolaget tillämpar idag är baserade
på ordinarie lön och ett individuellt bonussystem för vissa nyckel-
medarbetare där bonus utgår efter prestation mot individuella mål.
Bonus kan i normala fall uppgå till maximalt tre månadslöner med
undantag för verkställande direktören och vice verkställande direk-
tören som kan erhålla en större andel rörlig ersättning enligt ersätt-
ningsutskottets beslut. Vidare finns incitamentsprogram baserade
på teckningsoptioner, vilka beskrivs nedan under avsnittet Aktier
och ägarförhållanden.

Organisationen i siffror
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för 2006 till 52 per-
soner. Medelåldern bland de anställda var 33 år och av de an-
ställda utgjordes 27 procent av män.

Av koncernens anställda har 16 procent eftergymnasial utbild-
ning, varav 14 procent med akademisk examen. Den genom-
snittliga branscherfarenheten bland de anställda är tio år. Perso-
nalomsättningen under 2006 uppgick till 2 procent och sjukfrån-
varon uppgick till 2,6 procent.

Miljö och socialt ansvar
Björn Borg är ett svenskt företag som verkar på en internationell
marknad. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av
verksamheten är en del av bolagets grundläggande värderingar
och är centralt även i de samarbeten som omfattar Nätverket.
Bolaget arbetar aktivt med dessa frågor genom att i sina leveran-
törsavtal ange krav som måste mötas inom ett antal områden.

Kraven vad gäller miljö och kemiska ämnen i textilier följer de
riktlinjer som den svenska organisationen Textilimportörerna föreskri-
ver med utgångspunkt i svensk lagstiftning, i EU-regler, nuvarande
och planerade, samt i olika miljömärkningsprogram. I avtalen anges
bland annat gränsvärden som bolaget kräver att leverantörerna
anpassar sig till avseende olika kemiska ämnen i produkterna.
Bolaget kontrollerar detta genom att skicka prover till externa textil-
och läderlaboratorier.

Björn Borg anger i sina leverantörsavtal även en uppfö-
randekod, ”Code of Conduct”. Riktlinjerna i uppförandekoden
omfattar bland annat arbetsförhållanden, förbud mot barnarbete,
arbetstid och rätten till facklig anslutning med hänvisningar till de

konventioner och regler som bolaget utgår ifrån. Det är leverantö-
rens ansvar att informera eventuella underleverantörer om att des-
sa regler är en del i köpevillkoren. Leverantören skall vid order-
läggning ange vilka underleverantörer som kommer att anlitas –
om det inte är känt för Björn Borg – och tillhandahålla en
förteckning med fullständig information gällande aktuella produk-
tionsenheter.

Bolaget har rätt att när som helst följa upp att uppförandeko-
den efterlevs och Björn Borgs personal genomför löpande stick-
provskontroller hos leverantörerna. Vid dessa kontroller utvärderar
Björn Borg även fabrikernas produktionsprocesser för att vid be-
hov öka säkerheten för de anställda. Bolaget har ett tätt samar-
bete med sina leverantörer och i många fall långa relationer, vilket
skapar en generellt god inblick i produktionsförhållandena. Anta-
let huvudleverantörer är få, närmare bestämt tre stycken, vilket
möjliggör regelbunden bevakning och uppföljning. Huvudleveran-
törerna används för omkring 75 procent av varuinköpen.

När nya leverantörer anlitas sker noggranna kontroller av att
dessa lever upp till de krav som anges i villkoren. För bolaget,
som verkar inom textil- och skoindustrin med extern produktion
bland annat i Kina, är frågor kring miljö och sociala förhållanden
centrala i såväl den egna organisationen som inom Nätverket.
Bolaget har ambitionen att utöka insatserna inom detta område
under kommande år.

Koncernstruktur
Björn Borgs legala struktur består av moderbolaget Björn Borg och
de helägda dotterbolagen Björn Borg Brands AB och Björn Borg
Footwear Holding AB. Björn Borg Footwear Holding AB är ensam
ägare i Björn Borg Footwear AB. Björn Borg Brands AB äger
både Björn Borg Retail AB och Björn Borg Clothing AB. Björn
Borg Clothing AB äger i sin tur Björn Borg Sweden AB till
100 procent. Samtliga dotterbolag är svenska och har sin huvud-
sakliga verksamhet i Sverige. Utöver de bolag som ingår i kon-
cernen äger Björn Borg 450 aktier (45 procent av det totala an-
talet aktier) i bolaget Anteros Lagerhantering AB. Bolaget är
samägt med Filippa K och nyttjas för hantering och magasinering
av lagervaror samt för logistik.

Tabellen nedan utvisar Björn Borgs legala struktur.

Björn Borg 

Björn Borg
Footwear Holding AB

Björn Borg
Brands AB

Björn Borg
Footwear AB

Björn Borg
Clothing AB

Björn Borg
Retail AB

Björn Borg
Sweden AB
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Ändrade redovisningsprinciper – påverkan på redovisat resultat och eget kapital:
Den enda materiella förändringen till följd av införandet av IFRS är relaterad till redovisningen av goodwill. Enligt IFRS skall inte goodwill längre
skrivas av utan istället årligen, eller oftare vid behov, prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Enligt bolagets tidigare redovisningsprinciper
skrevs goodwill av över 10 år. Avskrivningar som redovisats under 2005 återförs då IFRS 3 och IAS 38 tillämpas från och med den 1 januari
2005. Det uppkommer inga skatteeffekter till följd av de ändrade redovisningsprinciperna rörande avskrivning av goodwill. Nedan kvantifieras
effekten från ändrade redovisningsprinciper enligt IFRS.

Koncernens resultaträkning
2005 enligt tidigare Justering 2005

TSEK redovisningsprinciper enligt IFRS enligt IFRS

Rörelseresultat 29 719 1 556 31 275

Finansiella intäkter och kostnader 1 581 0 1 581

Resultat efter finansiella poster 31 300 1 556 32 856
Skatt –9 357 0 –9 357

Årets resultat 21 943 1 556 23 499

Koncernens balansräkning
2005 enligt tidigare Justering 2005

Tillgångar redovisningsprinciper enligt IFRS enligt IFRS

Immateriella tillgångar 12 388 1 556 13 944

Materiella tillgångar 2 068 0 2 068

Finansiella tillgångar 45 0 45

Omsättningstillgångar 107 568 0 107 568

Summa tillgångar 122 069 1 556 123 625

Skulder och eget kapital

Eget kapital 81 295 1 556 82 851

Skulder 40 774 0 40 774

Summa skulder och eget kapital 122 069 1 556 123 625

Förutsättningar
Koncernredovisningen har fram till och med 2004 upprättats i enlig-
het med Årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna
råd och uttalanden. Räkenskapsåret 2004 var det nuvarande moder-
bolagets första räkenskapsår och omfattade den 1 juli 2004 till den
31 december 2004. Dessförinnan var koncernens moderbolag  
Björn Borg Brands AB som idag är ett helägt dotterbolag till Björn
Borg.

Björn Borg redovisar och rapporterar i enlighet med IFRS från
och med den 1 januari 2006, innebärande att även räkenska-
perna för räkenskapsåret 2005 räknats om enligt IFRS.

Tillämpning av övergångsregler
Övergången till IFRS har redovisats i enlighet med IFRS 1 First-time
Adoption of IFRS. Huvudregeln i IFRS 1 innebär att ett företag till-
lämpar samtliga IFRS-standarder retroaktivt vid fastställande av
öppningsbalansräkningen enligt IFRS. I IFRS 1 finns det dock ett
antal undantag från retroaktiv tillämpning. Bolaget har valt att till-
lämpa undantagsregeln vad gäller rörelseförvärv. Således har inte
rörelseförvärv före den 1 januari 2005 räknats om enligt IFRS 3.
IFRS 3 har istället tillämpats framåtriktat på förvärv och samgående
från och med övergångstidpunkten, d.v.s. den 1 januari 2005.

Övriga lättnadsregler i IFRS 1 har inte haft någon väsentlig
påverkan på bolagets övergång från tidigare redovisningsprinci-
per till IFRS.

Finansiell information i sammandrag
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Resultaträkning koncernen

Sammandrag
TSEK IFRS IFRS ÅRL

1jan–31dec 1jan–31dec 1jul–31dec

2006 2005 2004

Nettoomsättning 324 555 183 639 66 338
Kostnad för sålda varor –160 068 –87 837 –31 103

Bruttoresultat 164 487 95 802 35 235
Distributionskostnader –52 024 –40 081 –16 693

Administrationskostnader –22 388 –17 429 –8 649

Utvecklingskostnader –8 211 –7 017 –819

Rörelseresultat 81 864 31 275 9 074
Finansnetto –464 1 581 1 023

Resultat efter finansiella poster 81 400 32 856 10 097
Skatt på årets resultat –22 915 –9 357 –3 151

Årets resultat 58 485 23 499 6 946
Resultat hänförligt till minoritetsintressen – – –

Resultat hänförligt till andelar i moderbolaget 58 485 23 499 6 946

Antal aktier* 23 207 376 22 896 576 22 896 576

Antal aktier vägt genomsnitt* 22 954 076 22 896 576 22 896 576

Effekt av utspädning* 127 524 22 464 –

Antal aktier vägt genomsnitt efter utspädning* 23 081 600 22 919 040 22 896 576

Resultat per aktie, SEK* 2,55 1,03 0,30

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 2,53 1,03 0,30

Balansräkning koncernen

Sammandrag
TSEK IFRS IFRS ÅRL

31dec 31dec 31dec

2006 2005 2004

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 202 426 13 944 13 944

Materiella anläggningstillgångar 6 331 2 068 2 431

Finansiella anläggningstillgångar 45 45 1 296

Varulager, m m 22 036 15 716 21 087

Kortfristiga fordringar 58 194 33 772 23 348

Likvida medel 59 544 58 080 39 571

Summa tillgångar 348 576 123 625 101 677

Eget kapital och skulder
Eget kapital  138 055 82 851 58 944

Långfristiga skulder 112 606 2 794 6 000

Leverantörsskulder 20 690 12 206 15 056

Avsättningar, kortfristiga 2 900 1 900 –

Övriga kortfristiga skulder 74 324 23 874 21 676

Summa eget kapital och skulder 348 576 123 625 101 677

Ställda säkerheter 78 152 18 000 78 846

Ansvarsförbindelser 2 018 1 900 650

* Omräknat efter aktiesplitar enligt beslut vid årsstämman 2006 och årsstämman 2007.
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Kassaflödesanalys koncernen
Sammandrag
TSEK IFRS IFRS ÅRL

1jan–31dec 1jan–31dec 1jul–31dec

2006 2005 2004

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 83 192 32 330 10 762
Förändring av rörelsekapitalet –14 690 –3 551 –577

Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 503 28 779 10 210

Kassaflöde från investeringsverksamheten –113 757 –678 –11 434
Utdelning –7 155 0 450

Nyemission/Optionspremie 3 874 408 32 412

Förändring lån 50 000 –10 000 7 958

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46  719 –9 592 40 820
Årets kassaflöde 1 464 18 509 39 571
Likvida medel vid periodens början 58 080 39 571 0

Likvida medel vid periodens slut 59 544 58 080 39 571

Nyckeltal koncernen
TSEK IFRS IFRS ÅRL

2006 2005 2004

Bruttovinstmarginal, % 50,7 52,2 53,1

Rörelsemarginal, % 25,2 17,0 13,7

Vinstmarginal, % 25,1 17,9 15,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 48,6 42,7 13,4

Räntabilitet genomsnittligt eget kapital, % 53,0 33,1 13,3

Årets resultat efter skatt 58 485 23 499 6 947

Resultat per aktie, SEK* 2,55 1,03 0,30

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 2,53 1,03 0,30

Soliditet, % 39,6 67,0 58,0

Eget kapital per aktie* 5,95 3,62 2,57

Investeringar immateriella tillgångar 188 531 – –

Investeringar materiella tillgångar 5 547 728 633

Medelantal anställda 52 49 35

* Omräknat efter aktiesplitar enligt beslut vid årsstämman 2006 och årsstämman 2007.

Definitioner
Bruttovinstmarginal
Nettoomsättningen minus kostnader för sålda varor 
i förhållande till nettoomsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på sysselssatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader 
i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av 
genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget 
kapital beräknas som eget kapital vid årets början 
plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.
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Kommentarer till den
finansiella utvecklingen

Väsentliga händelser efter det senaste 
räkenskapsårets utgång
Styrelsen för Björn Borg fattade den 21 februari 2007 beslut om
en nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman den
4 maj 2006. Genom beslutet emitterades sammanlagt 278 552
aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier
efter emissionen till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.
Emissionen skedde till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och
innebar en ökning av bolagets aktiekapital med 348 190 SEK till
7 600 495 SEK. Nyemissionen tillförde bolaget en sammanlagd
emissionslikvid om 100 000 168 SEK.

I januari 2007 tecknades avtal om att öppna två nya egna
Konceptbutiker, en i Stockholm och en i Linköping. Öppning be-
räknas ske under andra och tredje kvartalet.

2006 i jämförelse med 2005
Bakgrund
Under året 2006 uppgick den beräknade Varumärkesförsäljningen
till 1 404 MSEK, en  ökning med 88 procent jämfört med 2005.

Det var framför allt produktområdet kläder som visade en kraftig
tillväxt med en ökning med 136 procent jämfört med 2005. Till-
växten kom i det närmaste helt från de etablerade marknaderna
där Holland, Danmark och Norge växte kraftigast. Även Sverige
hade under år 2006 en stark försäljningsutveckling.

Utvecklingen på de nya marknaderna som varumärket introdu-
cerades på under 2006 gick enligt plan. Etableringarna i England,
Tyskland och Schweiz hade en begränsad påverkan på koncernens
intäkter och resultat under 2006, men beräknas få en successivt
ökad positiv effekt under 2007 i takt med ökad marknadsbearbet-
ning. Under 2007 sätts stort fokus på att bearbeta och bredda
försäljningen på de nyetablerade marknaderna parallellt med att
förutsättningarna för vidare geografisk expansion utvärderas.

Bolaget öppnade under 2006 två nya Konceptbutiker, en i
Stockholm och en i Malmö. Vidare öppnade den holländska
Franchisetagaren fyra nya butiker och den norska Distributören
öppnade en butik. Vid 2006 års utgång uppgick därmed antalet
Konceptbutiker till 24, varav åtta egna.

Den 7 december 2006 förvärvade koncernen de världsom-
spännande rättigheterna till det registrerade varumärket Björn Borg
och fick därmed full äganderätt till varumärket avseende alla pro-
dukter och tjänster.1 Som anskaffningsvärde för varumärket har den
initiala köpeskillingen om 124 MSEK redovisats tillsammans med
den garanterade delen av tilläggsköpeskillingen, vilken kunnat fast-

ställas på ett tillförlitligt sätt, uppgående till 7,8 MSEK per år under
perioden fram till 2016 (totalt 187,5 MSEK).2 I den mån den fak-
tiska tilläggsköpeskillingen överstiger den nyss nämnda garanterade
delen av tilläggsköpeskillingen som redovisats som en del i anskaff-
ningsvärdet för varumärket kommer en kostnad att redovisas i resul-
taträkningen under perioden 2007–2016. I enlighet med IAS 38
har framtida utbetalningar av tilläggsköpeskillingen diskonterats till
nuvärde och motsvarande belopp har redovisats som en övrig
skuld. Skillnaden mellan nuvärdet av framtida tilläggsköpeskilling
och det nominella beloppet redovisas som en räntekostnad över
kreditperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för år 2006 uppgick till 324,6
MSEK, en ökning med 77 procent jämfört med året innan. Om-
sättningen ökade främst till följd av en stark försäljningsutveckling
inom produktområdet kläder på samtliga marknader.

Rörelseresultat
Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,7 procent. Rörelseresultatet
uppgick till 81,9 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades under
året från 17,0 procent till 25,2 procent och vinstmarginalen ökade
till 25,1 procent jämfört med 17,9 procent året innan.

Nettoomsättning, MSEK
Rörelsegren 2006 2005

Varumärke och övrigt  79,3 51,7

Produktutveckling  204,6 79,6

Distribution 134,8 96,5

Detaljhandel  42,3 31,6

Koncernintern försäljning  –136,3 –75,8

Koncernen 324,6 183,6

Rörelseresultat, MSEK
Rörelsegren 2006 2005

Varumärke och övrigt  24,2 15,1

Produktutveckling  23,0 1,1

Distribution  21,4 6,0

Detaljhandel 13,3 8,9

Koncernen 81,9 31,3

1Se mer nedan under avsnittet Legala frågor under rubriken Immateriella rättigheter.
2 Det kan noteras att den 7 december 2006 betalades 107,0 MSEK. En resterande del om
17 MSEK skall betalas så snart äganderätten till varumärket omregistrerats till koncernen på
de mest betydelsefulla marknaderna. Så beräknas ske under första halvåret 2007.
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2005 i jämförelse med 2004
Bakgrund
Det bör inledningsvis uppmärksammas att en jämförelse mellan
koncernräkenskaperna för 2005 och 2004 tenderar att bli miss-
visande med hänsyn till att räkenskapsåret 2004 var det nuvarande
moderbolagets första räkenskapsår och omfattade sex månader.
Verksamheten i koncernen bedrevs dessförinnan med Björn Borg
Brands AB som moderbolag. Björn Borg hade en mycket positiv
utveckling under år 2005 med både fortsatt omsättningstillväxt
och stark resultatförbättring. Tre nya Konceptbutiker öppnades i
Holland och Belgien. Organisationen förstärktes med nya viktiga
medarbetare inom butiksverksamheten, nya marknader och ekonomi.
Vid årsstämman lanserades ett optionsprogram för koncernens
medarbare i vilket 90 procent av medarbetarna deltog.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 183,6 MSEK, en ökning
med 177 procent från år 2004.

Den kraftigt ökade omsättningen kan till största delen förklaras
av att räkenskapsåret 2004 för koncernen endast bestod av sex
månader (1 juli 2004--31 december 2004).

  
Rörelseresultat
Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,2 procent, att jämföras med
53,1 procent året innan.

Rörelseresultatet uppgick till 31,3 MSEK jämfört med 9,1 MSEK
året innan. Rörelsemarginalen uppgick under år 2005 till 17,0 pro-
cent jämfört med 13,7 procent året innan och vinstmarginalen för-
bättrades till 17,9 procent jämfört med 15,2 procent året innan.

Resultatet efter finansnetto förbättrades under 2005 till 32,9
MSEK, vilket innebar att vinsten nästan ökade mer än trefaldigt.

Investeringar
Koncernens investeringar består i huvudsak av butiksetableringar,
ombyggnationer av befintliga Konceptbutiker samt investeringar i
befintliga och eventuellt nya kontorslokaler.

De totala investeringarna i materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgick under 2006 till 194,0 MSEK varav
187,5 MSEK var hänförliga till förvärvet av varumärket Björn
Borg. Erlagd köpeskilling under 2006 finansierades dels genom
egna medel, dels genom upptagande av lån om 50 MSEK. En
tilläggsköpeskilling baserad på den totala grossistförsäljningen av
Björn Borg-produkter skall utgå under en tioårsperiod. Genom för-
värvet får koncernen bättre förutsättningar att agera kraftfullt på
den internationella modescenen och uppnå visionen att befästa
Björn Borg som ett globalt etablerat modevarumärke.

Investeringar i nya butiksetableringar i Malmö och Stockholm uppgick
till 5,1 MSEK under 2006. Finansiering skedde med egna medel.

Under 2005 uppgick investeringarna till 0,7 MSEK och avsåg
i sin helhet investeringar i inventarier och datorer.

Under 2004 uppgick investeringarna till 11,4 MSEK. Investe-
ringarna avsåg huvudsakligen förvärvet av de 51,1 procent av
aktierna i nuvarande Björn Borg Footwear AB som Björn Borg-
koncernen inte ägde sedan tidigare. En mindre del av investering-
arna avsåg inventarier och datorer.

Efter räkenskapsåret 2006 utgång har investeringar gjorts i
ombyggnation av tre befintliga Konceptbutiker, vilka finansierats
genom egna medel. Bolaget har inte gjort några klara åtaganden
om några framtida investeringar som riskerar att bli betungande
för verksamheten.

Redogörelse för rörelsekapital
Rörelsekapitalets andel av rörelsens intäkter sjönk 2006 till 25
procent från 27 procent under 2005. En stor del av förklaringen
till att rörelsekapitalets andel under 2006 sjunkit i förhållande till
2005 är att bolagets affärsmodell och strategi innebär att en
ökad tillväxt inte medför en ökad kapitalbindning i samma ut-
sträckning.

Rörelsekapitalet uppgick vid utgången av 2006 till 80,2  
MSEK. Bolagets verksamhet är säsongsbetonad, vilket innebär
fluktuationer i rörelsekapitalbehovet (se mer nedan under rubriken
Säsongsvariationer). Det befintliga rörelsekapitalet är tillsammans
med bolagets kreditfaciliteter enligt Björn Borgs uppfattning till-
räckliga för att finansiera koncernens rörelsekapitalbehov under de
kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalet består av varulager,
kundfordringar, övriga fordringar samt förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för år
2006 ökade till 68,5 MSEK jämfört med 28,8 MSEK året innan
främst tack vare den goda försäljningstillväxten. Förändringarna i
rörelsekapitalet som påverkat kassaflödet negativt hänför sig främst
till ökningar av lager och kundfordringar till följd av den goda för-
säljningsutvecklingen under 2006. Förändringar i investerings- och
finansieringsverksamheten hänför sig främst till förvärvet av varu-
märket Björn Borg men även nya butiksetableringar och utdelning.
Ökningen av likvida medel för år 2006 uppgick till 1,4 MSEK
(18,5). För perioden 1 juli – 31 december 2004 uppgick kassa-
flödet från den löpande verksamheten till 10,2 MSEK.
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Säsongsvariationer i nettoomsättning och rörelseresultat
MSEK

Nettoomsättning
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Rörelseresultat

Eget kapital och skuldsättning
Koncernen hade per den 31 december 2006 ett eget kapital om
138,1 MSEK, en ökning om 55,2 MSEK jämfört med samma
tidpunkt året innan. Koncernens likvida medel uppgick vid 2006
års utgång till 59,5 MSEK, vilket kan jämföras med 58,1 vid
samma tidpunkt år 2005. Soliditeten i koncernen uppgick till
39,6 procent per den 31 december 2006 och till 67,0 per den
31 december 2005. Vidare redovisades en nettokassa om 9,5
MSEK per utgången av år 2006.

Ovanstående uppgifter avseende eget kapital per den 31 decem-
ber 2006 har efter årsskiftet förändrats till följd av en nyemission
som genomfördes den 21 februari 2007. Genom nyemissionen
tillfördes bolaget totalt 100 MSEK i emissionslikvid, vilket innebar
en motsvarande ökning av det egna kapitalet i bolaget. Aktie-
kapitalet ökade därvid med 348 190 SEK och resterande del av
emissionslikviden bokfördes som övrigt tillskjutet kapital. Vid sidan
av nyemissionen och den påverkan som periodens resultat har
haft på det egna kapitalet sedan årsskiftet har någon förändring
inte skett av det egna kapitalet fram till idag. Genom kapitaltillskottet
från nyemissionen har bolaget återbetalat det lån som upptogs
den 7 december 2006. Efter dessa förändringar är förhållandena
per den 28 februari 2007 följande:

Eget kapital och skulder, MSEK
Per 2007–02–28

Kortfristiga skulder

Belastade med borgensåtaganden 0,0

Belastade med pantåtaganden 0,0

Utan säkerhet 66,0

Långfristiga skulder

Belastade med borgensåtaganden 0,0

Belastade med pantåtaganden 0,0

Utan säkerhet 72,6

Eget kapital

Aktiekapital 7,6

Övrigt tillskjutet kapital 147,2

Balanserade vinstmedel1 81,8

Säsongsvariationer
Björn Borg-koncernen är verksam i en bransch med säsongsvaria-
tioner. De olika kvartalen varierar omsättnings- och resultatmäs-
sigt. Med nuvarande produktmix är det andra kvartalet generellt
sett resultatmässigt svagast.

Finansiell riskhantering
För vidare information om finansiella risker, se avsnittet Räken-
skaper not 3.

1 Uppgiften om balanserade vinstmedel innefattar ej upparbetad vinst under 2007.
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Michael Storåkers
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Michael Storåkers
har styrelseuppdrag utanför Björn
Borg-koncernen inom AB Fortum
Värme Holding, McCann Nordic-
koncernen, Beckmans Designhög-
skola, Pysslingen Förskolor och
Skolor AB, Kultur och Näringsliv AB
och Handelshögskolan. Han har
tidigare haft styrelseuppdrag i
Stockholm Business Region AB,
Koncept AB, Skruf Snus AB samt
var under en månad 2004 styrelse-
ledamot i Fly Me Europe AB.
Aktier i Björn Borg: 4 200.
Optioner i Björn Borg: 20 000.

Håkan Roos
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Håkan Roos har
styrelseuppdrag utanför Björn Borg-
koncernen inom Procurator-koncer-
nen, där han även är koncernchef,
inom koncernerna Exportaktiebolaget
Svanen, Malmö Stenhus AB och
Nordlander & Roos Fondkommission
AB samt i Mediplast AB, Sandå
Måleri AB, AB Hälsingborgsintres-
senter, Thomée Industrier AB, L O
Smith AB och Country Wine & Food
i Källby AB. Håkan Roos har också
tidigare haft styrelseuppdrag inom
koncernen Gandalf Data AB samt för
Björcks Borås AB, Klippo AB och
PacPoint Scandinavia AB.
Aktier i Björn Borg: 1 337 600.
Optioner i Björn Borg: 0.

Nils Vinberg (tillika VD)
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Nils Vinberg har
styrelseuppdrag utanför Björn Borg-
koncernen i Anteros Lagerhantering
AB som är ett intressebolag till Björn
Borg och i CV Friskvård AB. Han
har tidigare haft styrelseuppdrag i
Heureka Fastighets AB.
Aktier i Björn Borg: 1 361 440.
Optioner i Björn Borg: 20 000.

Lottie Svedenstedt
Utbildning: Jur. kand.
Övriga uppdrag: Lottie Svedenstedt
har styrelseuppdrag utanför Björn
Borg-koncernen i Clas Ohlsson AB,
Stadium AB, K-Utveckling AB,
Stampen AB, Wet Pot Systems AB,
mkt media AB, Kid Hemtextil AB
samt i Svedenstedt Consulting AB.
Hon har tidigare haft styrelseupp-
drag för Göteborgs-Postens Nya AB
samt varit verkställande direktör i
norska Kid Interiör AS.
Aktier i Björn Borg: 0.
Optioner i Björn Borg: 20 000.

Vilhelm Schottenius
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Vilhelm Schottenius har
styrelseuppdrag utanför Björn Borg-koncernen
i Procurator AB, Ernströmgruppen, Göteborg
International Film Festival, Vartex AB,
C Jahn AB, Körberg & Co Annonsbyrå AB,
Körberg Schottenius Partners AB, Repair-
shop Sweden AB, Factoryprice Europe AB,
Familjeliv Media FL AB, Reseguiden
Interactive AB, Crossroads Loyalty Solutions
AB, Saddler Scandinavia AB, Saddler
Intressenter AB, Studentis Group AB, Koll
AB, Interaktiv Säkerhet Norden AB och
Schottenius Management Group AB.
Vilhelm Schottenius har också lokala
uppdrag inom Handelsbanken. Han har
tidigare haft uppdrag som styrelseledamot
och verkställande direktör inom LunarWorks/
Lunarstormkoncernen.
Aktier i Björn Borg: 1 875 200.
Optioner i Björn Borg: 0.

Mats H Nilsson
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Mats H Nilsson
har styrelseuppdrag utanför Björn
Borg-koncernen i Credelity Capital
AB som är komplementär i Credelity
Capital KB, inom Medhelpgruppen
samt i Hyreshem Helsingborg AB
och i Ridskolan 3 Holding AB.
Han har tidigare haft uppdrag som
executive director för Swiss Bank
Corporation, London samt liknande
uppdrag för SG Warburg & Co Ltd,
London.
Aktier i Björn Borg: 1 937 920.
Optioner i Björn Borg: 0.

Fredrik Lövstedt (ordförande)
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Övriga uppdrag: Fredrik Lövstedt
har styrelseuppdrag utanför Björn
Borg-koncernen i Durator AB. Han
är styrelsesuppleant i Ebba Blitz AB
och var fram till och med år 2006
delägare i Svensk Bevakningstjänst
AB. Fredrik Lövstedt har också
tidigare haft uppdrag som vice
verkställande direktör och styrelse-
ledamot inom Protect Data-koncer-
nen. Fredrik Lövstedt har vidare varit
styrelseledamot i Musicbrigade AB.
Aktier i Björn Borg: 1 840 040.
Optioner i Björn Borg: 0.

Styrelse

Styrelse, ledning och revisorer
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Ledning1

Ronnie Lindholm
Befattning: Retailchef.
Född: 1958.
År i Björn Borg: rekryterad 2006.
Utbildning: Gymnasieutbildning.
Bakgrund/Övriga uppdrag:
Regionchef Stadium Stockholm,
chef JC Stockholm
Aktier i Björn Borg: 0.
Optioner i Björn Borg: 5 000.

Margareta Bjurling
Befattning: Affärsområdeschef.
Född: 1961.
År i Björn Borg: rekryterad 1992.
Utbildning: Gymnasieekonom.
Bakgrund/Övriga uppdrag: Tidigare
försäljningschef Big Is Beautiful (BIB).
Aktier i Björn Borg: 13 060.
Optioner i Björn Borg: 1 000.

Jimmy Johansson
Befattning: Vice VD, Marknadschef.
Född: 1975.
År i Björn Borg: rekryterad 2004.
Utbildning: MBA, DIHM.
Bakgrund/Övriga uppdrag: Tidigare
affärsområdeschef Lunarworks AB.
Aktier i Björn Borg: 80 000.
Optioner i Björn Borg: 10 000.

Eva Engelbert
Befattning: Affärsområdeschef.
Född: 1969.
År i Björn Borg: rekryterad1995.
Utbildning: BA, Pol Sci.
Bakgrund/Övriga uppdrag:
Eva Engelbert är suppleant i
Matterhorn Advisors AB och har
tidigare varit VD för Whyred.
Aktier i Björn Borg: 6 800.
Optioner i Björn Borg: 24 000.

Jan Lanai
Befattning: Affärsområdeschef.
Född: 1961.
År i Björn Borg: rekryterad 1988.
Utbildning: Marnadsekonom, IHM.
Bakgrund/Övriga uppdrag: Jan Lanai
har styrelse- och VD-uppdrag utanför
Björn Borg-koncernen i Klockaren
Fastighetsförvaltning i Varberg AB
som han också äger. Han har
tidigare varit styrelseledamot i
AB Skipper och varit säljare för
Rolf Nilsson AB.
Aktier i Björn Borg: 176 000.
Optioner i Björn Borg: 2 000.

Johan Mark
Befattning: Ekonomichef.
Född: 1974.
År i Björn Borg: rekryterad 2005.
Utbildning: Civilekonom.
Bakgrund/Övriga uppdrag:
Tidigare Axfood AB, Öhrlings PWC.
Aktier i Björn Borg: 0.
Optioner i Björn Borg: 9 000.

1 Med undantag för verkställande direktören i bolaget, Nils Vinberg, som ingår i bolagets styrelse och presenterats tidigare.
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Övriga upplysningar avseende styrelse och ledning
För samtliga personer i Björn Borgs styrelse är kontorsadressen 
Björn Borg AB, Stadsgården 10, SE-104 65 Stockholm. Bolagets 
verkställande direktör Nils Vinberg har samma kontorsadress som 
styrelsen. Telefonnummer till huvudkontoret är +46 8 506 33 700.

Björn Borgs styrelse bedöms av bolaget uppfylla Stockholms-
börsens krav på oberoende gentemot bolaget, bolagets ledning 
och bolagets större aktieägare. Styrelseledamöterna Fredrik Lövstedt, 
Nils Vinberg, Mats H Nilsson, Håkan Roos och Vilhelm Schottenius 
har alla, direkt och/eller indirekt, större aktieinnehav i bolaget 
men ingen av dessa personer kontrollerar, direkt eller indirekt, tio 
procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Ingen av styrelseledamöterna har någon familjerelation med någon 
annan styrelseledamot eller annan ledande befattningshavare. Ingen 
av bolagets styrelseledamöter har under de senaste fem åren (i) 
varit ställföreträdare i något företag med undantag av vad som 
framgått på föregående sidor i avsnittet, (ii) dömts i bedrägerirela-
terade mål, (iii) varit ställföreträdare i företag som försatts i konkurs 
eller likvidation med de undantag som framgår i nästa stycke, (iv) 
anklagats av myndigheter eller organisation som företräder en viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, eller (v) fått närings-
förbud. 

Styrelseledamoten Håkan Roos var styrelseledamot i Happy 
Rental AB som gick i konkurs under 1999, vilken konkurs avsluta-
des i november 2004. Håkan Roos var också fram till i maj 2004 
styrelseledamot i J&J Sweden AB som då fick en helt ny ledning 
och ett och ett halvt år senare inledde ett konkursförfarande. 
Håkan Roos var även styrelseledamot i Thor’s Hammer Vodka AB 
fram till i april 2006 som beslutade att träda i frivillig likvidation i 
mars 2006. Styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt var styrelse-
ledamot i SOP Trading AB som inledde ett frivilligt likvidationsför-
farande i oktober 2005, vilket avslutades i november 2006. Jan 

Lanai, som ingår i ledningen för Björn Borg och som är VD samt 
styrelseledamot i Björn Borg Footwear AB var tidigare styrelse-
ledamot i Dirigo Footwear AB som trädde i frivillig likvidation i 
maj 2004. 

Det föreligger inga potentiella intressekonflikter mellan styrel-
sen eller ledningen å ena sidan och bolaget å andra sidan. Jan 
Lanai äger dock Klockaren Fastighetsförvaltning i Varberg AB som 
ingått ett lokalhyresavtal med Björn Borg Footwear AB. Ett flertal 
styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen har också eko-
nomiska intressen i bolaget genom att de äger aktier i bolaget. 
Det har inte förekommit särskilda överenskommelser mellan bola-
get och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
som legat till grund för att någon av styrelseledamöterna eller per-
sonerna i ledningsgruppen valts in i styrelsen eller i bolagets led-
ning. Några begränsningar föreligger inte i styrelseledamöternas 
eller de ledande befattningshavarnas rätt att avyttra sina värde-
papper i bolaget. 

Inget bolag i koncernen har ingått avtal som ger styrelseleda-
möter eller medlemmar i ledningsgruppen rätt till förmåner efter det 
att respektive uppdrag avslutats (personer i ledningsgruppen har 
dock rätt till lön under viss tid efter uppsägning från bolagets sida 
enligt vad som nedan anges under avsnittet Bolagsstyrning).

Revisor
Bolagets revisor är sedan årsstämman den 19 april 2007 det 
registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, 556271-5309, med 
adress 113 79 Stockholm. Auktoriserade revisorn Håkan Petters-
son är huvudansvarig revisor, biträdd av auktoriserade revisorn 
Tommy Mårtensson. Håkan Pettersson har varit bolagets revisor 
sedan 2004 och vidare varit revisor i koncernen sedan 1997. 
Tommy Mårtenssons deltagande i revisionen av Björn Borg inled-
des inför noteringen på Stockholmsbörsen.

Styrelseledamöternas namn, födelseår, nationalitet, år för inval, oberoendestatus och innehav av aktier och optioner i 
bolaget framgår nedanstående tabell.

Namn Födelseår Nationalitet Invald 1 Oberoende 2 Antal aktier 3 Antal optioner
Fredrik Lövstedt (ordförande) 1956 svensk 2004 Ja 1 840 040  –
Vilhelm Schottenius 1956 svensk 2004 Ja 1 875 200  –
Mats H Nilsson 1955 svensk 2004 Ja 1 937 920  –
Håkan Roos 1955 svensk 2004 Ja 1 337 600  –
Nils Vinberg (tillika VD) 1957 svensk 2004 Nej 1 361 440  20 000
Michael Storåkers 1972 svensk 2006 Ja 4 200  20 000
Lottie Svedenstedt 1957 svensk 2006 Ja –  20 000
Övriga ledande befattningshavare 275 860  51 000

Summa 8 632 220  111 000

1 Mats H Nilsson och Vilhelm Schottenius har – medräknat det bolag som tidigare utgjorde moderbolag i koncernen – 
varit styrelseledamöter i koncernens moderbolag sedan 1998 respektive 1997.

2 Enligt Stockholmsbörsens noteringskrav.
3 Ägandet avser direkt ägande och/eller indirekt ägande genom bolag eller närstående med omräkning för aktiesplit 

enligt beslut vid årsstämman 2007.



37

Bolagsstyrning

Iakttagande av svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (den s.k. koden) trädde i kraft den
1 juli 2005. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa koden då bola-
gets aktier inte är inregistrerade och då bolagets marknadsvärde
beräknas understiga tre miljarder SEK vid tidpunkten för notering-
en. Då ingen skyldighet föreligger för bolaget att tillämpa koden
har bolaget valt att avvakta med att tillämpa densamma. Inte desto
mindre avser bolaget att vidta förberedelser för att inom en över-
skådlig framtid uppfylla koden och därmed ha möjlighet att börja
tillämpa denna.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget.
Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva
det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav re-
presenterar. För närvarande har det med hänsyn till ägarkretsen
inte bedömts motiverat att t.ex. simultantolka bolagsstämman eller
översätta presentationer till annat språk än svenska. Under 2007
hölls årsstämma den 19 april. Vid denna stämma beslutades
bland annat att ändra bolagets firma till ”Björn Borg AB (publ)”
samt att genomföra en uppdelning av aktier (s.k. split 4:1) som en
förberedelse inför en tilltänkt notering på Stockholmsbörsen.

Styrelsen
Björn Borgs styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst
fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamö-
terna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Den nuvarande styrelsen valdes vid
årsstämman 2007 och består av sju ledamöter. Dessa ledamöter
är Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, Mats H. Nilsson, Håkan
Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg, vilka varit styrelse-
ledamöter i bolaget sedan extra bolagsstämma 2004 i samband
med att bolaget bildades1 samt Michael Storåkers och Lottie Sve-
denstedt som varit styrelseledamöter i bolaget sedan årsstämman
2006. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Advokat
Magnus Lindstedt är sekreterare i styrelsen.

Bolagets styrelse uppfyller Stockholmsbörsens krav att högst en
styrelseledamot får arbeta operativt i den löpande verksamheten,
att minst hälften av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande
till bolaget och att minst två ledamöter skall vara oberoende av
bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbetsrutiner 
Av aktiebolagslagen (2005:551) följer att Björn Borgs styrelse
svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter samt utser bolagets verkställande direktör. Styrelsen
fastställer bolagets mål och strategi och antar väsentliga policy-
dokument samt övervakar kontinuerligt efterlevnaden av desamma.
Styrelsen har vidare det slutliga ansvaret för de olika styrelseutskotten.

Styrelsens arbete följer den skriftliga arbetsordning som styrelsen
antagit vid styrelsemöte i maj 2005, och som därefter bekräftats av
styrelsen årligen. I arbetsordningen framgår principerna enligt vilka
styrelsearbetet bedrivs, arbetsfördelningen mellan styrelsen och
bolagets verkställande direktör samt den instruktion som gäller för
den ekonomiska rapporteringen. Instruktionen för den verkställande
direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åligganden
gentemot bolaget och styrelsen inklusive rapportering. Styrelsen
hade under år 2006 sju ordinarie sammanträden och har under
2007 haft ett ordinare sammanträde fram till den 11 april 2007.
Därutöver har styrelsen under 2007 haft ett extra styrelsesamman-
träde.

Valberedning
På förslag från bolagets valberedning beslutade årsstämman
2007 om vissa förändringar avseende valberedningens inrättande,
sammansättning och arbete. Sedan årsstämman gäller att styrelse-
ordföranden skall ta kontakt med de tre röstmässigt största aktie-
ägarna som vardera utser en representant som tillsammans med
ordföranden utgör valberedning. Sammansättningen av valbered-
ningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så
snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Val-
beredningens uppgift är att inför bolagsstämma lägga fram
förslag om antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma,
och, om relevant, val av revisorer och revisorsarvoden.

Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelseord-
föranden Fredrik Lövstedt och Håkan Roos för beredning av frågor
rörande ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningar till styrelse och ledning
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bo-
lagsstämmans beslut. Enligt beslut vid årsstämman 2007 erhåller
styrelseordföranden ett arvode intill slutet av nästa årsstämma om
200 000 SEK. Till övriga styrelseledamöter utgår ett arvode om
80 000 SEK, dock att inget arvode utgår till den verkställande
direktören. För utskottsarbete utgår inget särskilt arvode.

1 Mats H Nilsson och Vilhelm Schottenius har – medräknat det bolag som tidigare utgjorde
moderbolag i koncernen – varit styrelseledamöter i koncernens moderbolag sedan 1998
respektive 1997.
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Enligt beslut vid årsstämman 2007 om riktlinjer för ersättning till le-
dande befattningshavare består verkställande direktörens ersättning
av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram (beslutade vid
årsstämma 2005 och 2006) och övriga förmåner samt pension.
Den rörliga lönen baseras på utfallet i förhållande till definierade
och mätbara mål, samt är maximerad i förhållande till den mållön
som fastställts. Den rörliga lönen skall heller aldrig kunna överstiga
den fasta lönen, vilken uppgår till 1 680 000 SEK per år. VD har
vidare rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 25 pro-
cent av den totala månadsersättningen. Vid uppsägning från VD:s
sida gäller en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning
från bolagets sida har VD rätt till tolv månaders uppsägningstid.  

På liknande sätt utgörs de övriga ledande befattningshavarnas
ersättning av fast lön, rörlig lön maximerad till ett visst takbelopp,
långsiktiga incitamentsprogram (beslutade vid årsstämma 2005 och
2006) och övriga förmåner samt pension. Med de övriga ledande
befattningshavarna förstås i sammanhanget Jimmy Johansson,
Margareta Bjurling, Eva Engelbert, Jan Lanai, Ronnie Lindholm och
Johan Mark. Vid uppsägning av gällande anställningsavtal med
ledande befattningshavare från bolagets sida gäller en uppsäg-
ningstid som följer av lag, innebärande maximalt sex månaders
uppsägningstid. De ledande befattningshavarnas sammanlagda
aktieinnehav och optionsinnehav i bolaget framgår av tabellen
under avsnittet Styrelse, ledning och revisorer.

Revision
Revisorerna skall granska bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revi-
sorerna skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse
till årsstämman.

Revisorer utses av årsstämman för en mandattid om normalt fyra
år. Vid årsstämman 2007 utsågs det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till revisor i bolaget för den följande fyraårsperioden.
Den auktoriserade revisorn Håkan Pettersson är huvudansvarig
revisor, biträdd av auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson.
Håkan Pettersson har haft revisionsuppdrag för bolaget sedan
bolaget bildades 2004 och för koncernen sedan 1997. Tommy
Mårtenssons deltagande i revisionen av Björn Borg inleddes inför
noteringen på Stockholmsbörsen.

Aktiemarknadsinformation
Bolaget skall leverera korrekt, snabb och tillförlitlig information till
befintliga och potentiella aktieägare och andra investerare som
inte bara motsvarar Stockholmsbörsens och aktiemarknadens krav
vid var tid utan även bolagets egna högt ställda krav. Bolaget
lämnar delårsrapporter över verksamheten kvartalsvis samt bok-
slutskommuniké och årsredovisning för hela verksamhetsår. Bola-
gets avsikt är vidare att använda dess hemsida i stor utsträckning
för att snabbt kunna leverera utvald information till aktiemark-
naden. Väsentligare händelser kommer att offentliggöras genom
pressmeddelanden för att svara upp mot gällande regelverk.

Övriga policydokument
Bolagets styrelse har vid styrelsemötet den 10 april 2007 antagit
nu gällande finans- och informationspolicies. Därutöver tar styrel-
sen årligen ställning till eventuella revideringar av instruktionen för
den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering samt
styrelsens arbetsordning.
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Aktier och ägarförhållanden

Aktiekapital och kapitalstruktur
Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 7 600 495 SEK och antalet
aktier, efter aktiesplit som beslutats vid årsstämman 2007, till
24 321 584, vilket ger ett kvotvärde per aktie om 0,31. Björn
Borgs bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och bola-
gets aktier är VPC-anslutna, vilket innebär att VPC AB administre-
rar bolagets aktiebok (VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm).
Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie i bolaget berättigar
således till en röst på bolagsstämma och samtliga aktier äger så-
ledes också lika rätt till bolagets vinst och andel av överskott vid
en eventuell likvidation. En differentiering av aktieägarnas rätt att
rösta för sina aktier och rätt till bolagets vinst förutsätter att bolags-
ordningen ändras, vilket kräver kvalificerade majoritetsbeslut.

Handel på First North
Sedan den 20 december 2004 är Björn Borg-aktien upptagen till
handel på marknadsplatsen First North. Sista betalkurs den 30
mars 2007 var 438 SEK, vilket gav ett börsvärde för bolaget om
cirka 2 663 MSEK. Totalt omsattes 3 397 500 aktier under
2006, motsvarande ett värde om omkring 680 MSEK. Den ge-
nomsnittliga omsättningen per handelsdag under 2006 motsva-
rade ett värde om 2,7 MSEK. Grafen nedan visar kursutveckling
och omsättning i bolagets aktie från och med noteringen på First
North den 20 december 2004 till och med den 30 mars 2007.
Uppgifterna tidigare i detta stycke samt illustrationen över kurs-
utvecklingen nedan är inte omräknade för aktiesplit beslutad vid
årsstämman 2007.

Aktien OMX Stockholm PI Omsatt antal aktier 1 000-tal (inkl. efteranm.)  SEK
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Kursutveckling

Aktiekapitalets utveckling
Förändring av Förändring av Totalt antal Förändring av Totalt aktie- Kvotvärde, Emissions-

År transaktion antalet aktier aktier aktiekapitalet kapital, SEK SEK kurs, SEK

2004 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100 –
2004 Nyemission 7 500 8 500 750 000 850 000 100 6
2004 Apportemission 37 243 45 743 3 724 000 4 574 300 100 6
2004 Aktiesplit 20:1 869 117 914 860 –  4 574 300 5 –
2004 Nyemission 450 000 1 364 860 2 250 00 6 824 300 5 17
2004 Apportemission 66 176 1 431 036 330 880 7 155 180 5 15,75
2006 Aktiesplit 4:1 4 293 108 5 724 144 –  7 155 180 1,25 –
2006  Inlösen teckningsoptioner 15 800 5 739 944 19 750 7 174 930 1,25 6,75
2006 Inlösen teckningsoptioner 61 900 5 801 844 77 375 7 252 305  1,25 6,75
2007 Nyemission 278 552 6 080 396 348 190 7 600 495 1,25 89,75
2007 Aktiesplit 4:1 18 241 188 24 321 584 – 7 600 495 0,3125 –

Emissionskurser omräknade efter aktiesplitar beslutade vid årsstämman år 2006 och 2007.
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Aktiekapitalets utveckling
Bolaget har i februari 2007 genomfört en nyemission av aktier
riktad till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder. Sammanlagt
emitterades 278 552 aktier och 100 MSEK tillfördes bolaget.
Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas före-
trädesrätt var att styrelsen bedömde det vara till fördel för bolaget
och dess aktieägare att inför den planerade noteringen vid Stock-
holmsbörsen förstärka bolagets ägarbas med de aktuella institutio-
nella investerarna. Därtill kom det kapitaltillskott som nyemissionen
innebar att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning
och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg.

Aktiekapitalets utveckling i stort sedan bolaget bildades den
20 februari 2004 framgår av tabellen på sidan 39.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget uppgår till omkring 3 015. Den
största aktieägaren i Björn Borg innehar aktier motsvarande 9,6
procent av såväl röster som kapital i bolaget. Nedanstående tabell
visar ägarförhållandena i bolaget vad avser de största aktieägarna.

Aktieägaravtal m m
Styrelsen för Björn Borg saknar kännedom om aktieägaravtal eller
andra överenskommelser mellan aktieägarna i bolaget som regle-
rar parternas inflytande över aktierna i bolaget. Styrelsen känner
heller inte till förekomsten av några s.k. lock-up avtal där aktie-
ägare förbundit sig att upprätthålla äganderätt eller kontroll över
ett visst antal aktier eller röster i bolaget under någon viss tid.

Anmälningsskyldiga personer
Utöver de personer som ingår i styrelsen för Björn Borg, i bolagets
ledningsgrupp, de auktoriserade revisorerna Håkan Pettersson och
Tommy Mårtensson, styrelsens sekreterare advokat Magnus Lindstedt
samt ett antal anställda/uppdragstagare som har en befattning i
bolaget som normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord
kurspåverkande information, finns inga personer som är anmälnings-
skyldiga enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument. Det finns för närvarande inga personer som

innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet eller rösterna i bolaget
och som på grund därav är anmälningsskyldiga.

Incitamentsprogram
Inom Björn Borg finns följande tre utestående incitamentsprogram
baserade på teckningsoptioner i bolaget.

Optionsprogram 2005
Det första programmet beslutades vid årsstämman 2005 och inne-
bar att 100 000 teckningsoptioner emitterades till Björn Borg
Brands AB för vidare överlåtelse till personalen i koncernen. Efter
avdrag för sådana teckningsoptioner som utnyttjats och sådana
som makulerats genom avregistrering hos Bolagsverket, finns idag
3 175 utestående optioner i detta program. De sålunda utestå-
ende teckningsoptionerna berättigar, efter omräkning för aktiesplit
4:1 beslutad vid årsstämman 2006 och aktiesplit 4:1 beslutad
vid årsstämman 2007, vardera till nyteckning av 16 aktier, dvs
sammmanlagt 50 800 aktier, för en teckningskurs per aktie om
6,66 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
kan ske under maj och november månad varje år fram till den
1 juni 2008. Inga av de utestående teckningsoptionerna innehas
idag av Björn Borg Brands AB.

Optionsprogram 2006:1
Det andra programmet beslutades vid årsstämman 2006 på för-
slag från Björn Borgs största ägare Martin Bjäringer (genom Dirbal
B.V.) och innebar att 200 000 teckningsoptioner emitterades till
Björn Borg Brands AB för vidare överlåtelse till personalen i kon-
cernen. Inga av dessa teckningsoptioner har utnyttjats, varför det
idag finns 200 000 utestående teckningsoptioner i detta pro-
gram. Var och en av dessa berättigar, efter omräkning för aktie-
split 4:1 enligt beslut vid årsstämman 2007, till nyteckning av fyra
aktier i bolaget för en teckningskurs per aktie om 33,25 SEK.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
maj och november månad varje år fram till den 1 juni 2009. Av
dessa teckningsoptioner innehas 46 000 alltjämt av Björn Borg
Brands AB, och har således ännu inte överlåtits till personalen.

Största aktieägare 
Antal aktier Andel röster/kapital, %

Martin Bjäringer – genom bolag (Dirbal B.V.) 2 324 000 9,56
Mats Nilsson 1 937 920 7,97
Vilhelm Schottenius – med familj 1 875 200 7,71
Fredrik Lövstedt – direkt, genom familj och genom bolag (Durator AB) 1 840 040 7,57
Fidelity Small Cap Independence Fond 1 409 800 5,80
Nils Vinberg 1 361 440 5,60
Håkan Roos – genom bolag (Globinvest Inc.) och familj 1 337 600 5,50
Swedbank Robur Fonder 762 724 3,14
SEB Fonder 463 004 1,90
Amagerbanken AS1 437 440 1,80
Övriga 10 572 416 43,47

Totalt 24 321 584 100,00

Efter omräkning för aktiesplit enligt beslut vid årsstämman 2007.

1 För kunders räkning
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Optionsprogram 2006:2
Det tredje programmet beslutades vid årsstämman 2006, även
det på förslag från Björn Borgs största ägare Martin Bjäringer
(genom Dirbal B.V.), och innebar att 40 000 teckningsoptioner
emitterades till Björn Borg Brands AB för vidare överlåtelse till de
då nyvalda styrelseledamöterna Lottie Svedenstedt och Michael
Storåkers. Inga av dessa teckningsoptioner har utnyttjats, varför
det idag finns 40 000 utestående teckningsoptioner i detta pro-
gram. Var och en av dessa berättigar, efter omräkning för split
4:1 enligt beslut vid årsstämman 2007, till nyteckning av fyra
aktier i bolaget för en teckningskurs per aktie om 33,25 SEK.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
maj och november månad varje år fram till den 1 juni 2009. Inga
av de utestående teckningsoptionerna innehas idag av koncern-
bolaget Björn Borg Brands AB.

Övrigt
Innehavarna av teckningsoptionerna har förvärvat dessa till mark-
nadsmässig kurs som baserats på en extern värdering enligt Black
& Scholes värderingsmodell. Inget av utestående optionsprogram
innehåller villkor som kan medföra kostnader för bolaget, exem-
pelvis i form av sociala kostnader. Optionsprogrammen har totalt
medfört att totalt 2,2 MSEK tillförts bolaget. Vid fullt utnyttjande av
samtliga utestående teckningsoptioner, med avdrag för dem som
innehas av Björn Borg Brands AB, ökar antalet aktier i bolaget
från 24 321 584 st till 25 148 384 st och aktiekapitalet med
258 375 SEK, vilket skulle innebära att de nya aktierna motsvarar
3,3 procent av det totala antalet aktier efter det fulla utnyttjandet
av teckningsoptionerna.

En sammanställning över optionsprogrammen i tabellform är
infogad nedan, omräknad efter aktiesplit enligt beslut vid årsstäm-
man 2007.

Utdelning
Utdelning beslutas av bolagsstämma och utbetalningen hanteras
av VPC AB. Några särskilda restriktioner eller förfaranden för aktie-
ägare bosatta utanför Sverige avseende rätt till utdelning förekom-
mer inte. För aktieägare som i skatterättsligt avseende inte är hem-
mahörande i Sverige utgår dock i normala fall svensk kupongskatt.
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd
avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av VPC AB
förda aktieboken. Styrelsens i Björn Borg långsiktiga mål är att en
tredjedel av bolagets vinst efter skatt skall delas ut till Björn Borgs
aktieägare.

För räkenskapsåret 2004 lämnade bolaget ingen utdelning.
För räkenskapsåret 2005 beslutade bolagsstämman att 0,31 SEK
per aktie i bolaget skulle delas ut till aktieägarna och för räken-
skapsåret 2006 har bolagsstämman beslutat om vinstutdelning
med 0,75 SEK per aktie (beloppen är omräknade efter genom-
förda aktiesplitar år 2006 och 2007).1

Aktiesplit
I syfte att uppnå en betalkurs för Björn Borg-aktien som ger förut-
sättningar för god likviditet i aktierna och som innebär att prissätt-
ningen av en handelspost blir lämplig beslutade årsstämman
2007 att, enligt styrelsens förslag, genomföra en uppdelning (split)
av bolagets aktier 4:1. Akties kvotvärde uppgår efter genomförd
split till 0,31 SEK. Den sista dagen för handel med aktien före
aktiespliten var den 26 april 2007.

Antal  Nyttjade Antal   
utgivna  tecknings- utestående  Options-

tecknings-  Makulerade/ optioner tecknings- Berättigat premie- Lösenpris Erhållen likvid
Program optioner eget förvar 2006 optioner antal aktier (kr/st) (kr/aktie) Björn Borg Teckningsperiod

2005 100 000 –77 400 –19 425 3 175 50 800 4,5 6,66 406 800 1 maj 2005–30 maj 2008
2006:1 200 000 –46 000 0 154 000 616 000 9,3 33,25 1 432 200 1 nov 2006–30 nov 2009
2006:2 40 000 0 0 40 000 160 000 9,3 33,25 372 000 1 nov 2006–30 nov 2009

340 000 –123 400 –19 425 197 175 826 800  2 211 000

1   Före omräkning för aktiesplit uppgick vinstutdelningen per aktie till 5 SEK för räkenskapsåret
2005 och till 3 SEK för räkenskapsåret 2006.
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Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Björn Borg AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller indirekt – be-
driva marknadsföring, distribution och produktion av textilier samt
konsulttjänster för design, produktion och koncerngemensamma
administrativa rutiner samt handel och förvaltning av aktier och
värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjumiljoner (7 000 000) kronor
och högst tjugoåttamiljoner (28 000 000) kronor.

§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst tjugotvåmiljonerfyrahundratusen
(22 400 000) stycken och högst åttioniomiljonersexhundratusen
(89 600 000) stycken aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med
högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes år-
ligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2)
suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidi-
gast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två
veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen
av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens
Nyheter.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma,
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges
i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan all-
män helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman en-
dast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler
antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10 Årssstämma
Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängden;
3. val av en eller två personer att jämte ordföranden justera

stämmans protokoll;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen;

7. beslut om
 a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen;

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören när sådan förekommer;

8. bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande
fall, revisorer;

9. val av styrelseledamöter och, i förekommande fall,
styrelsesuppleanter;

10. val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister en-
ligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är in-
förd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara
behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen (2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den
19 april 2007.
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Legala frågor och
kompletterande information

Väsentliga avtal
I det följande redogörs för Björn Borgs väsentliga avtal. Förvärvs-
avtalet enligt vilket koncernen förvärvat varumärket Björn Borg
redovisas dock separat under rubriken Immateriella rättigheter
nedan. Utöver de redovisade avtalen är koncernen inte beroende
av något specifikt avtal.

Produktbolagsavtal
Utöver de koncerninterna avtalen med Björn Borg Clothing AB
och Björn Borg Footwear AB är följande tre produktbolagsavtal
de mest betydelsefulla:

• Produktbolagsavtal med Libro Gruppen AB angående produkt-
området Väskor. Avtalet gäller till den 31 december 2010 och
förlängs sedan automatiskt med tio år i taget om det inte sägs
upp senast tre år före avtalstidens utgång.

• Produktbolagsavtal med EGOptiska International AB angående
produktområdet Glasögon. Avtalet gäller till den 31 december
2010 och förlängs sedan automatiskt med tio år i taget om
det inte sägs upp senast tre år före avtalstidens utgång.

• Produktbolagsavtal med Romella International AB avseende
produktområdet Parfym. Avtalet gäller till den 31 december
2010 och förlängs sedan automatiskt med tio år i taget om
det inte sägs upp senast tre år före avtalstidens utgång.

Distributörsavtal
Avtalen mellan Produktbolagen och Distributörerna är, förutom såvitt
gäller det koncerninterna Produktbolaget Björn Borg Clothing AB,
ofta ingångna mellan parter som inte ingår i koncernen Björn Borg.
Utöver avtalsförhållandet mellan de helägda koncernbolagen
Björn Borg Clothing AB och Björn Borg Sweden AB, är följande
tre distributörsavtal de mest betydelsefulla:

• Distributörsavtal med Dutch Brand Management B.V. för pro-
duktområdet Kläder. Avtalet gäller till och med utgången av år
2013 och förlängs automatiskt med tio år i taget om det inte
sägs upp senast 12 månader före avtalstidens utgång.

• Distributörsavtal med Seaport AS angående produktområdet
Kläder. Den primära avtalsperioden löpte ut den 31 december
2003, men avtalet har förlängts en tioårsperiod till och med
den 31 december 2013. Avtalet förlängs automatiskt med tio
år i taget om det inte sägs upp senast 12 månader före avtals-
tidens utgång.

• Distributörsavtal med SOS Sportswear APS angående produkt-
området Kläder. Den primära avtalsperioden löpte ut den 31
december 2003, men avtalet har förlängts en tioårsperiod till
och med den 31 december 2013. Avtalet förlängs automa-
tiskt med tio år i taget om det inte sägs upp senast 12 måna-
der före avtalstidens utgång.

Avtal med Franchisetagare
Bolaget har sagt upp franchiseavtalet avseende den holländska
Franchisetagaren Detail Line B.V. för omförhandling, vilken för när-
varande pågår.

Leverantörsavtal
Björn Borg har ingått avtal med externa tillverkare, företrädesvis
baserade i Asien men även i Europa, av bolagets produkter. Av-
talen sträcker sig i normala fall över en säsong. Björn Borgs upp-
förandekod, Code of Conduct, utgör en del av samtliga leveran-
törsavtal.

Hyresavtal
Bolaget har ingått hyresavtal avseende kontorslokaler i den s.k.
Skatteskrapan i Stockholm. Hyrestiden gäller från och med den
1 augusti 2007 till och med den 30 september 2012. Vidare
har Björn Borg Retail AB sedvanliga hyresavtal för butikslokaler
i Stockholm (bl.a. i Sturegallerian), Skärholmen, Göteborg och
Malmö, samt Björn Borg Footwear AB ett sedvanligt hyresavtal
avseende lokal i Varberg där den administrativa personalen i
Björn Borg Footwear AB är stationerad.

Kreditavtal
Bolaget har idag en outnyttjad checkräkningskredit hos Danske
Bank om 140 MSEK med sedvanliga villkor.  
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Tillstånd och föreskrifter
Styrelsen bedömer att bolaget uppfyller gällande regler och be-
stämmelser samt innehar erforderliga tillstånd med avseende på
den bedrivna verksamheten.

Försäkring
Styrelsen bedömer att bolaget har tillfredsställande försäkrings-
skydd för att täcka det ansvar som den ordinarie verksamheten
ger upphov till. Ingen del av verksamheten bedöms vara av sådan
art att försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga villkor.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till
eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattnings-
havare eller revisorer i koncernen. Ingen av styrelseledamöterna
eller de ledande befattningshavarna har haft någon direkt eller
indirekt delaktighet i någon affärstransaktion som är eller var ovan-
lig till sin karaktär under nuvarande eller något av de två föregå-
ende räkenskapsåren. Detta gäller även transaktioner under tidi-
gare verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreglerade.
Inte heller revisorerna i koncernen har varit delaktiga i någon affärs-
transaktion enligt ovan.

Koncernen hade under år 2006 kostnader uppgående till om-
kring 4,5 MSEK för lagerhantering och transporter uppkomna
genom intressebolaget Anteros Lagerhantering AB.

Björn Borg Footwear AB har ingått lokalhyresavtal med Klock-
aren Fastighetsförvaltning i Varberg AB som ägs av Jan Lanai. Jan
Lanai ingår i ledningen för Björn Borg och är VD samt styrelse-
ledamot i Björn Borg Footwear AB.

Immateriella rättigheter
Björn Borg Brands AB förvärvade den 7 december 2006 de
världsomspännande rättigheterna till det registrerade varumärket
Björn Borg. Koncernen har tidigare och alltsedan 1997 haft en
global licens att använda det registrerade varumärket Björn Borg
inom produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym.
Enligt förvärvsavtalet köpte Björn Borg full världsomspännande
äganderätt till varumärket, omfattande alla kategorier av produkter
och tjänster.

Den initiala köpeskillingen uppgick till 124 MSEK. Vidare ger
avtalet säljaren rätt till en tilläggsköpeskilling baserad på försälj-
ningen till konsumenter fram till 2016. Tilläggsköpeskillingen mot-
svarar cirka 1,5–2,0 procent av Björn Borg-produkternas pris vid
försäljning till konsument, med ett minimibelopp om 7,8 MSEK
per år.

Registreringen av Björn Borg som innehavare av varumärket hade
per inledningen av mars 2007 godkänts i de nordiska länderna,
Beneluxländerna, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, Ungern och
USA. Registreringsprocesser pågår i ett antal ytterligare länder.
Det kan noteras att Björn Borg inte nekats registrering i något land
där ansökan om registrering ingivits.

Tvister
Koncernen är inte part i något rättsligt förfarande inför domstol
eller i något skiljeförfarande, som bedöms kunna komma att få
betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsam-
het. Bolaget känner heller inte till något potentiellt sådant för-
farande.

Björn Borg Brands AB instämdes inför belgisk domstol av NV
Fernand de Spiegelaere under oktober 2006 som hävdade att
Björn Borg Brands AB sagt upp ett avtal på felaktig grund. Parterna
förliktes under april 2007 utan några betydande effekter för Björn
Borg-koncernen.

Relationen till personen Björn Borg
Personen Björn Borg äger inte några aktier i bolaget och har inte  
heller något avtal med bolaget.

Övrig information
Organisationsnummer för Björn Borg AB (publ) är 556658–0683.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 mars 2004. Stiftare
var Svenska Standardbolag AB, 556059–8434. Bolagets associa-
tionsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets
aktier har upprättats och utgivits i enlighet med svensk lagstiftning.
Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor.

Gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 19 april
2007. Vid årsstämman gavs styrelsen ett bemyndigande att under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. Sådan
emission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och betalning kan erläggas kontant, genom kvittning eller genom
apport. Högst 1 200 000 aktier får ges ut med stöd av bemyndi-
gandet.

Tillhandahållna dokument
Bolagsordning för Björn Borg samt årsredovisning och revisions-
berättelse för räkenskapsåren 2004, 2005 och 2006 och annan
offentliggjord information som hänvisas till i detta prospekt finns att
tillgå i elektronisk form på bolagets hemsida www.bjornborg.net.
Handlingarna tillhandahålls även efter förfrågan hos Björn Borg.
Finansiell information om Björn Borgs dotterbolag kan beställas
hos Björn Borg, se adresser i slutet av prospektet.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för
fysiska personer och aktiebolag som innehar Björn Borg-aktier i
samband med notering på Stockholmsbörsen. Sammanfattningen
är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän
information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sveri-
ge, såvida inte annat anges. Redogörelsen behandlar inte värde-
papper som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av
handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skat-
tefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdel-
ning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i
Björn Borg som anses näringsbetingade.1 Inte heller omfattas de
särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som tidi-
gare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av
sådana aktier. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller
särskilda skatteregler. Varje aktieägare rekommenderas därför att
konsultera skatterådgivare för att få information om vilka skattekon-
sekvenser som kan uppkomma i det enskilda fallet, inklusive tillämp-
ligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalvinster och utdelningar med
30 procent skatt i inkomstslaget kapital. För utdelningar innehålls
normalt en preliminär skatt om 30 procent av VPC eller, beträffan-
de förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier be-
räknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter
avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaff-
ningsutgiften ökad med utgifter för förbättring). Omkostnadsbe-
loppet för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas ge-
mensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning
av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna
fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier
och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investe-
ringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefon-
der). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill
med 70 procent mot annan inkomst av kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion

från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt mot
fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av under-
skott som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av
resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattnings-
år. Vad beträffar förmögenhetsskatt är aktier som noteras vid
Stockholmsbörsen utan att inregistreras där enligt nu gällande reg-
ler befriade från förmögenhetsskatt.2

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats
om 28 procent. Beräkningen av kapitalvinster respektive kapital-
förluster sker i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer
enligt vad som angivits ovan. Kapitalförluster på aktier får endast
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra del-
ägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot ka-
pitalvinster på aktier och andra delägarrätter i annat bolag inom
en bolagsgrupp om bolagen begär det vid samma års taxering
och om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalför-
luster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapi-
talvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäl-
ler för vissa speciella företagskategorier, exempelvis investerings-
fonder och investmentföretag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige  
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk
kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent men är i allmänhet redu-
cerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal
möjliggör därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets
skattesats direkt vid utbetalningstillfället, om erforderliga uppgifter
om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verk-
ställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier,
förvaltaren avdrag för kupongskatt. För aktieägare som är be-
gränsat skattskyldiga i Sverige jämställs bl.a. inlösen av aktier med
utdelning vilket medför att svensk kupongskatt skall erläggas för
inlösenbelopp som erhålls för inlösta aktier. Återbetalning avse-
ende den del av kupongskatten som belöper på aktiernas anskaff-

1 Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos investeraren och om innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna
eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållande eller organisatoriskt förhållande kan anses stå det nära. För
skattefrihet avseende marknadsnoterade aktier finns dessutom vissa regler om minsta innehavstid för att reglerna skall vara tillämpliga.

2 Det bör noteras att förmögenhetsskattelagen för närvarande är föremål för översyn, se Budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) samt Finansdepartementets promemoria om reformerad
förmögenhetsskatt den 20 februari 2007. Av vårpropositionen (prop. 2006/07:100) framgår att regeringen har för avsikt att avskaffa förmögenhetsskatten helt från och med den 1 januari 2007.
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ningskostnad eller – som ett alternativ för marknadsnoterade
aktier – 20 procent på inlösenbeloppet, medges dock efter ansökan
hos Skatteverket. Sådan ansökan skall göras senast vid utgången
av det femte kalenderåret efter utbetalningen

För att ansöka om sådan återbetalning måste aktieägaren
inge en särskild blankett (3740) och tillhandahålla Skatteverket
intyg om avdragen skatt samt förete bevisning om anskaffnings-
kostnaden för inlösta aktier.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos Skattever-
ket. Skatteverket har upprättat en särskild blankett (3740) som kan
användas i de flesta situationerna. Till ansökningshandlingen skall
sökanden bifoga intyg eller annan utredning om avdragen skatt

samt förete bevisning om anskaffningskostnaden för inlösta aktier.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas
normalt inte i Sverige för kapitalvinster på aktier. Aktieägaren
kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en
särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring
av svenska aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret
eller de tio kalenderår som föregått det år då avyttringen skedde
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten
av regeln är dock i flera fall begränsad av avtal för undvikande
av dubbelbeskattning mellan Sverige och andra länder.

forts Skattefrågor i Sverige
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Resultaträkning koncernen

TSEK IFRS IFRS ÅRL

1 jan–31dec 1 jan–31dec 1 jul–31dec

Not 2006 2005 2004

Nettoomsättning 4, 5 324 555 183 639 66 338

Kostnad sålda varor 23 –160 068 –87 837 –31 103

Bruttoresultat 164 487 95 802 35 235

Distributionskostnader –52 024 –40 081 –16 693

Administrationskostnader –22 388 –17 429 –8 649

Utvecklingskostnader –8 211 –7 017 –819

Rörelseresultat 4, 6, 7, 8, 9, 10 81 864 31 275 9 074

Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 – – 1 404

Ränteintäkter och liknande intäkter 2 302 1 742 94

Räntekostnader –2 766 –161 –475

Resultat efter finansiella poster 81 400 32 856 10 097

Resultat före skatt 81 400 32 856 10 097
Skatt på årets resultat 11 –22 915 –9 357 –3 151

Årets resultat 58 485 23 499 6 946

varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 58 485 23 499 6 946

Resultat per aktie, SEK 22 10,19 4,11 1,21

Resultat per aktie, SEK efter utspädning 22 10,14 4,09 1,21

Nedan följer koncernräkenskaper för 2004, 2005 och 2006.
Avsnittet omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
egetkapitalräkning samt tilläggsupplysningar med redovisnings-
principer och noter. Räkenskapsåret 2004 var moderbolagets
första räkenskapsår varmed koncernen omfattar perioden 1 juli
2004 till den 31 december 2004. Dessförinnan var Björn Borg
Brands AB moderbolag för koncernen.

Koncernredovisningarna för 2005 och 2006 har upprättats i en-
lighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom
de antagits av EU och enligt Årsredovisningslagen.

Koncernredovisningen för 2004 har upprättats enligt Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Björn Borg

var vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen 2004 inte
skyldiga att upprätta sina räkenskaper enligt IFRS och valde att
implementera IFRS från och med den 1 januari 2005. De största
skillnaderna mellan IFRS och tillämpade redovisningsprinciperna
2004 är att goodwill inte längre är föremål för planenliga avskriv-
ningar enligt IFRS, principer för redovisning av rörelseförvärv och
att bolaget inte presenterade segment och eget kapital på det sätt
som framgår enligt IFRS.

En detaljerad beskrivning över skillnader som identifierats mel-
lan Björn Borgs tillämpade redovisningsprinciper i koncernredovis-
ningen för 2004 och IFRS framgår av not 24.

Räkenskaper för Björn Borg 2004 – 2006
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Balansräkning koncernen

TSEK IFRS IFRS ÅRL

31dec 31dec 31dec

Not 2006 2005 2004

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12

Goodwill 13 944 13 944 13 944

Varumärke 187 532 – –

Övriga immateriella anläggningstillgångar 950 – –

202 426 13 944 13 944
Materiella anläggningstillgångar 13

Inventarier, verktyg och installationer 6 331 2 068 2 431

6 331 2 068 2 431
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 14 45 45 45

Uppskjutna skattefordringar 11 – – 1 251

Summa anläggningstillgångar 208 802 16 057 17 671

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelslager 15 22 036 15 716 21 087

22 036 15 716 21 087
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 42 656 24 431 13 980

Övriga kortfristiga fordringar 4 543 3 452 3 767

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 10 995 5 889 5 601

58 194 33 772 23 348
Likvida medel
Kassa och bank 59 544 58 080 39 571

59 544 58 080 39 571
Summa omsättningstillgångar 139 774 107 568 84 006

Summa tillgångar 348 576 123 625 101 677
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Balansräkning koncernen

TSEK IFRS IFRS ÅRL

31 dec 31 dec 31 dec

Not 2006 2005 2004

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 252 7 155 6 824

Övrigt tillskjutet kapital 49 027 45 250 45 174

51 998

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel enligt IFRS 81 775 30 446

Balanserade vinstmedel – – –

Årets resultat – – 6 947

6 947

varav hänförligt till moderbolagets aktieägare  138 054 82 851 58 945

Summa eget kapital 138 054 82 851 58 945

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 40 000 – 6 000

Uppskjutna skatteskulder 11 17 141 2 794 0

Övriga långfristiga skulder 18 55 465 – –

112 606 2 794 6 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 10 000 – 4 000

Leverantörsskulder 20 691 12 206 15 055

Aktuella skatteskulder 11 13 206 7 223 5 198

Övriga kortfristiga skulder 18 29 459 3 844 2 237

Avsättningar 19 2 900 1 900 –

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 20 21 660 12 807 10 242

97 915 37 980 36 732

Summa skulder 210 522 40 774 42 732

Summa eget kapital och skulder 348 576 123 625 101 677

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 21 78 152 18 000 78 846

Ansvarsförbindelser 21 2 018 1 900 650
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Förändring i eget kapital koncernen
Aktie- Övrigt tillskjutet Balanserade Totalt eget

TSEK  kapital* kapital vinstmedel kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2004 100 – – 100
Årets resultat  – – 6 947 6 947

Transaktioner med ägare:
Nyemissioner  3 000 27 151 – 30 151

Apportemissioner  3 724 18 023 – 21 748

Ingående eget kapital per 1 januari 2005 6 824 45 174 6 947 58 945
Årets resultat  – – 23 499 23 499

Transaktioner med ägare:
Inbetald optionspremie  – 407 – 407

Apportemission  331 –331 – –

Ingående eget kapital per 1 januari 2006 7 155 45 250 30 446 82 851
Årets resultat  – – 58 485 58 485

Transaktioner med ägare:
Nyemission  97 1 973 – 2 070

Inbetald optionspremie  – 1 804 – 1 804

Utdelning  – – –7 156 –7 156

Utgående eget kapital per 31 december 2006 7 252 49 027 81 775 138 054

*Antal aktier   Antal röster Antal aktier Aktiekapital SEK

Ingående balans 1 januari 2004 – – –
Bolagets bildande 1 000 1 000 5 000

Nyemission  7 500 7 500 37 500

Apportemission  37 243 37 243 186 215

Split  869 117 869 117 4 345 585

Nyemission  450 000 450 000 2 250 000

Ingående balans 1 januari 2005 1 364 860 1 364 860 6 824 300
Apportemission  66 176 66 176 330 880

Ingående balans 1 januari 2006 1 431 036 1 431 036 7 155 180
Aktiesplit 4:1  4 293 108 4 293 108 –

Inlösen teckningsoptioner  77 700 77 700 97 125

Utgående balans 31 december 2006 5 801 844 5 801 844 7 252 305
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t o 

Kassaflödesanalys koncernen

TSEK IFRS IFRS ÅRL

1jan–31dec 1jan–31dec 1jul–31dec

Not 2006 2005 2004

Den löpande verksamheten

Resultat efter skatt 58 485 23 499 6 947

Inkomstskatt kostnadsförd i resultaträkningen 22 915 9 357 3 150

Finansiella kostnader och intäkter redovisade i resultaträkningen   464 –1 581 381

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 328 1 055 284

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 83 192 32 330 10 762

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager –6 320 5 371 420

Förändring av kundfordringar –18 225 –10 451 –

Förändring av övriga fordringar –6 197 28 227

Förändring av leverantörsskulder 8 484 –2 850 –

Förändring av avsättningar 1 000 1 900 –622

Förändring av övriga kortfristiga skulder 9 618 4 158 –

Förändring av rörelsekapitalet –11 640 –1 844 25

Betald ränta –2 766 –161 –475

Erhållen ränta 2 302 1 742 94

Betald skatt –2 585 –3 288 –221

Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 503 28 779 10 185

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier – – –10 801

Förvärv av immateriella tillgångar 12 –108 267 – –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 –5 542 –728 –633

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 51 50 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –113 758 –678 –11 434

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 070 – 32 412

Nyupptagna lån 50 000 – –

Inbetalda erhållna optionspremier från anställda 1 804 408 –

Erhållen utdelning  450

Utdelning –7 155 – –

Återbetalning av lån – –10 000 7 958

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46 719 –9 592 40 820

Årets kassaflöde 1 464 18 509 39 571

Likvida medel vid årets ingång 58 080 39 571 –

Likvida medel vid årets utgång 59 544 58 080 39 571

Ökning/minskning av likvida medel 1 464 18 509 39 571





53

Tilläggsupplysningar1

2004, 2005 och 2006

Not 1 • Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
för 2005 och 2006

Allmänt
Björn Borg, tidigare Worldwide Brand Management, äger varumärket
Björn Borg och har idag verksamhet inom de fem produktområdena
kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produk-
ter säljs på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de
största. Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt- och distri-
butörsbolag som antingen ingår i koncernen eller är fristående bolag
med licenser avseende produktområde och geografisk marknad. Björn
Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveck-
ling till konsumentförsäljning i egna konceptbutiker.

Moderbolaget bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag
och har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Stadsgården
10, Box 15415, 104 65 Stockholm. Moderbolagets aktie är noterad
på First North.  

Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkän-
da International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar
av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
per den 31 december 2006. Koncernredovisningen omfattas även av
IFRS 1 First-time Adoption of IFRS då detta är bolagets första koncern-
redovisning som upprättats enligt IFRS. Övergångsdatum för redovisning
enligt IFRS är den 1 januari 2005 vilket innebär att jämförelsesiffrorna
för 2005 är omräknade enligt de nya principerna. Vidare tillämpar
koncernen även Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner vilken specificerar de tillägg
till IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovis-
ningslagen. För en fullständig redogörelse för övergången till IFRS,
se not 27.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket också är
koncernens rapporteringsvaluta.

Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor om ej annat anges.
Nedan beskrivs koncernens väsentliga redovisningsprinciper.

Nya standarder och tolkningar som skall tillämpas
från och med 2007
International Accounting Standards Board (IASB) utfärdade 2005 IFRS
7 Finansiella instrument: Upplysningar. IFRS 7 är antagen av EU och
skall tillämpas från och med 2007. IASB har också under 2006 ut-
färdat en ny standard, IFRS 8 Operating Segments, vilken ersätter den
nuvarande standarden avseende segmentrapportering (IAS 14). IFRS 8
är inte antagen av EU, men förväntad tillämpning gäller från och med
2009.

IFRIC utfärdade under året tolkningarna IFRIC 8 Tillämpningsom-
råde för IFRS 2, IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat, IFRIC 10
Interim Financial Reporting and impairment, IFRIC 11 IFRS 2 Group
and Treasury Share Transactions samt IFRIC 12 Service Concession

Arrangements. IFRIC 8 och IFRIC 9 är antagna av EU och ska, liksom
IFRIC 10, tillämpas från och med 2007. IFRIC 11 och 12 skall till-
lämpas från och med 2008.

Ingen av ovanstående nya standarder eller tolkningar bedöms på-
verka Björn Borgs redovisade resultat eller ställning, men kommer att
påverka upplysningskraven i framtida finansiella rapporter.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga bolag
över vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Med be-
stämmande inflytande avses bolag i vilka Björn Borg har rätten att ut-
forma finansiella och operativa strategier. Vanligtvis uppnås detta ge-
nom att ägar- och rösträttsandelen överstiger 50 procent. Förekomsten
och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att
utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen om koncernen kan
utöva ett bestämmande inflytande över ett annat bolag. Dotterbolag
medtas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestäm-
mande inflytande uppnås och de ingår inte i koncernredovisningen
från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv
av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per över-
låtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet.
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och even-
tualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga
värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritets-
intresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara
förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffnings-
kostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Vid behov justeras dotterbolagens redovisning för att denna skall
följa samma principer som tillämpas av övriga koncernbolag. Samt-
liga interna transaktioner mellan koncernbolagen samt koncernmellan-
havanden elimineras vid upprättande av koncernredovisningen. Även
orealiserade förluster elimineras om inte transaktionen utgör ett bevis
på att ett nedskrivningsbehov föreligger.

Intressebolag
Med intressebolag avses ett företag där koncernen innehar minst 20
och högst 50 procent av rösterna eller där koncernen på annat sätt kan
utöva ett betydande inflytande. Betydande inflytande innebär att ägar-
bolaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och opera-
tiva strategier, men innebär inte bestämmande över dessa strategier.

Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Innehav i intres-
sebolag redovisas initialt till anskaffningsvärde. Det redovisade värdet
inkluderar eventuell goodwill. Kapitalandelsmetoden innebär att koncer-
nens andel av resultatet som uppkommit i intressebolaget efter förvärvet
redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet
redovisas som en förändring av innehavets redovisade värde.

1 Detta avsnitt baseras på tidigare avgivna årsredovisningar varför de på sid 1 i detta prospekt angivna definitionerna inte används i avsnittet.
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Orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan intresse-
bolaget och moderbolaget elimineras i förhållande till koncernens
innehav i intressebolaget.

Omräkning av transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor baserat
på valutakursen på transaktionsdagen. Monetära poster (tillgångar
och skulder) i utländsk valuta omräknas till svenska kronor baserat på
balansdagens valutakurs. Valutakursvinster och -förluster som uppkom-
mer vid sådana omräkningar redovisas i resultaträkningen som Övrig
rörelseintäkt och/eller Övrig rörelsekostnad.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster ex-
klusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncern-
intern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande:

Försäljning redovisas vid leverans av produkt till kund (punkt 2–4
nedan) då den ekonomiska risken övergår, vilket sammanfaller med
tidpunkten för leverans.

Royaltyintäkter redovisas i den period som den underliggande för-
säljningen avser.

Björn Borgs intäkter består av följande fyra intäktstyper:

1. Royaltyintäkter
Royaltyintäkter genereras vid distributörernas, såväl egna som fristå-
ende och produktbolagens, grossistförsäljning av Björn Borg-produkter
till detaljister och beräknas som andel av denna försäljning. Royalty-
intäkten redovisas i resultaträkningen vid samma tidpunkt som distribu-
törernas grossistförsäljning.

2. Intäkter i egna produktbolag
De egna produktbolagen för produktområdena kläder respektive skor
genererar intäkter till Björn Borg från sin försäljning av produkter till
distributörer.

3. Intäkter i egna distributörsbolag
De egna distributörsbolagen för produktområdena kläder respektive skor
genererar intäkter till Björn Borg från sin försäljning av produkter till de-
taljister.

4. Intäkter i de egna Konceptbutikerna
De egna konceptbutikerna genererar intäkter till Björn Borg från sin
försäljning till konsument.

Ränteintäkter periodiseras över löptiden med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker
och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt
överförs från leasegivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte
är finansiella klassificeras som operationella.

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som
anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid
leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileaseavgifterna om
detta är lägre. Motsvarande skuld redovisas i balansräkningen som
en skuld till leasegivaren. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta
och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så
att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar
en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden.
Avskrivningar på finansiellt leasade tillgångar sker såsom för ägda

tillgångar med undantag för leasetillgångar där det inte är sannolikt att
Björn Borg löser tillgången i fråga. I dessa fall skrivs tillgången av över
det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingkontraktets löptid
och med beaktande av restvärde vid respektive periods utgång.

Leasingavgifter som erläggs under operationella leasingavtal redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden såvida inte ett annat systema-
tiskt sätt bättre speglar Björn Borgs nyttjande av den leasade tillgången.

Ersättningar till anställda
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgifts-
bestämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernen erlägger
fasta premier till en separat juridisk enhet. Efter att Björn Borg betalt
premien kvarstår inga förpliktelser för Björn Borg gentemot koncernens
anställda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i den period
som den betalda avgiften avser.

Erhållna premier från anställda avseende emitterade aktieoptioner
har redovisats som en ökning av eget kapital. Erhåller koncernen mark-
nadsmässig ersättning från anställda avseende emitterade egetkapital-
instrument redovisas ingen kostnad i resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning kan utgå när en anställd blivit uppsagd
före utgången av normal pensionstidpunkt eller då en anställd accep-
terar en frivillig avgång. Koncernen redovisar en skuld och en kostnad
i samband med en uppsägning när Björn Borg bevisligen är förplikti-
gat att antingen säga upp den anställde före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande eller på frivillig basis lämna ersättningar
för att uppmuntra tidigare avgång.

Björn Borg redovisar en skuld och kostnad för bonus när det finns en
legal eller informell förpliktelse på grund av tidigare praxis att betala
ut bonus till anställda.

Skatt
Koncernens totala skattekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år samt justeringar av tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt
beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden
på företagets tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt redovisas enligt
den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i
princip för alla skattepliktiga temporära skillnader medan uppskjutna
skattefordringar redovisas i den utsträckning det är sannolikt att belop-
pen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid
varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sanno-
likt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga
för att utnyttjas helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla
för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras. Uppskju-
ten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen, utom i
de fall den avser transaktioner eller händelser som redovisats direkt
mot eget kapital. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt
mot eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför
sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncer-
nen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger
det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotter-
bolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Om det vid
förvärvet visar sig att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder
och eventualförpliktelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas över-
skottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen.
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Goodwill har en obestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Vid försälj-
ning av en verksamhet redovisas oavskriven andel av goodwill hänförlig
till denna verksamhet i beräkningen av vinst eller förlust av avyttringen.

Goodwill allokeras ut på minsta kassagenererande enheter.

Hyresrätter
Hyresrätter tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.
Avskrivningar görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden vilket
är kontraktstidens längd, vanligtvis fem år.

Varumärke
Varumärke prövas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivnings-
behov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
nedskrivningar. Varumärket Björn Borg etablerades på den svenska
modemarknaden under första halvan av 90-talet. Kontinuiteten i varu-
märkesbyggandet innebär att varumärket idag har en tydlig profil och
en stark position på sina marknader. Varumärket kännetecknas av kva-
litetsprodukter med en kreativ och innovativ design och bygger på det
sportiga arv som namnet Björn Borg står för. Genom ett konsekvent
och långsiktigt varumärkesarbete har varumärket stärkt sin roll på den
internationella modemarknaden. Varumärket anses ha en mycket stark
marknadsposition och anses därför ha en obestämd nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, be-
stående företrädesvis av inventarier och datorer, redovisas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
redovisas som kostnad så att tillgångens värde skrivs av linjärt över
dess beräknade nyttjandeperiod. Årlig avskrivning för inventarier och
datorer sker med 20–30 procent.

Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon
indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om
så är fallet sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Good-
will har allokerats till kassagenererande enheter och är, tillsammans
med andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
och immateriella tillgångar som inte tagits i bruk, föremål för årliga
nedskrivningsprövningar även om någon indikation på värdeminsk-
ning inte föreligger. Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare
om det finns indikationer på att en värdeminskning har inträffat. Åter-
vinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången
i verksamheten och det värde som skulle erhållas om tillgången avytt-
rades till en oberoende part, nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet
utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga
till tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten
med tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperio-
dens slut. Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redo-
visade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in
först ut-metoden respektive verkligt värde (nettoförsäljningsvärde).

Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset
med avdrag för uppskattade kostnader som krävs för att genomföra
försäljningen.

Erforderliga reserveringar sker för inkurans genom kollektiv värdering.
Inkuransreserven uppgår till 3 procent (3 procent) av anskaffningsvär-
det. Förändringen mellan årets ingående och utgående inkuransreserv
påverkar i sin helhet rörelseresultatet.

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder och andra
finansiella instrument
Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen när det finns legal rätt att kvitta och när
avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella fordringar som upp-
kommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel
med fordringsrätten och kategoriseras som lånefordringar och kund-
fordringar. Tillgångar i denna kategori redovisas efter anskaffnings-
tillfället till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstid-
punkten. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovi-
sats till nominellt belopp utan diskontering. Kundfordringar redovisas
till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar
som bedömts individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas
i rörelsens kostnader.

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfris-
tiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Tillgodohavanden
under kassa och bank redovisas till deras nominella belopp och kort-
fristiga placeringar till deras verkliga värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Leverantörsskulder och låneskulder kategoriseras som ”Andra finansiella
skulder” vilket innebär redovisning till upplupet anskaffningsvärde. Leve-
rantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden redovisats till
nominellt belopp utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit samt övriga skulder (lån)
redovisas initialt till verkligt värde netto efter transaktionskostnader. Där-
efter redovisas lån till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella transak-
tionskostnader fördelas över låneperioden med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än
1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som aktiekapital. Transaktionskostnader i sam-
band med en nyemission redovisas som en avdragspost, netto efter
skatt, från erhållen emissionslikvid.

Avsättningar
Avsättningar för rättsliga krav eller andra krav från extern motpart redo-
visas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en tidigare inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av
resurser krävs för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.
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Redovisnings- och värderingsprinciper för 2004

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt allmänna
råd och rekommendationer från bokföringsnämnden och FAR. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket också är
koncernens rapporteringsvaluta. Samtliga belopp är angivna i tusen-
tals kronor om ej annat anges.

Nedan beskrivs koncernens väsentliga redovisningsprinciper.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga företag
över vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Med be-
stämmande inflytande avses företag i vilka Björn Borg har rätten att
utforma finansiella och operativa strategier. Vanligtvis uppnås detta ge-
nom att ägar- och rösträttsandelen överstiger 50 procent. Förekomsten
och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att
utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen om koncernen kan
utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag
medtas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestäm-
mande inflytande uppnås och de ingår inte i koncernredovisningen
från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att moderbolagets redovisade värde på aktier i dotterbolag
har eliminerats mot eget kapital inklusive kapitalandelen av obeskat-
tade reserver i respektive koncernbolag. Vid behov justeras dotter-
bolagens redovisning för att denna skall följa samma principer som
tillämpas av övriga koncernbolag. Samtliga interna transaktioner mellan
koncernbolag sam koncernmellanhavanden elimineras vid upprät-
tande av koncernredovisningen. Även orealiserade förluster elimineras
om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov
föreligger.

Internförsäljning
Prissättning vid leveranser mellan koncernbolag sker med tillämpande
av affärsmässiga principer. Interna resultat som uppkommer vid försälj-
ning mellan koncernbolag har eliminerats.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder omräknas efter balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till de lägsta
av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av an-
skaffningsvärdet är först in först ut-principen tillämpad. Verkligt värde
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försälj-
ningskostnad.

Intäktsredovisning
Samma intäktsredovisning som för 2005 och 2006.

Ersättningar till anställda
Samma redovisningar av ersättning till anställda som för 2005 och
2006.

Skatt
Samma redovisning av skatt som för 2005 och 2006.

Immateriella tillgångar
Förvärvad goodwill hänför sig till ett exklusivt licensavtal med löptid
t.o.m. 2020, varför en längre avskrivningstid än 5 år bedöms skälig.

Årlig avskrivning av goodwill sker med 10 procent.

Materiella anläggningstillgångar
Samma redovisning av materiella anläggningstillgångar som för 2005
och 2006.

Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon
indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om
så är fallet sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Åter-
vinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången
i verksamheten och det värde som skulle erhållas om tillgången avytt-
rades till en oberoende part, nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet
utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga
till tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten
med tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperio-
dens slut. Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redo-
visade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde.

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivning-
ar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram
till den ursprungliga nedskrivningen som gör att nedskrivningen inte
längre är motiverad. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att
det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter av-
drag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts.
En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfris-
tiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Tillgodohavan-
den under kassa och bank redovisas till dess nominella belopp och
kortfristiga placeringar till dess verkliga värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen.

Aktiekapital
Samma redovisning av aktiekapital som för 2005 och 2006.

Avsättningar
Samma redovisning av avsättningar som för 2005 och 2006.

Kassaflödesanalys
Samma redovisning av kassaflödesanalys som för 2005 och 2006.
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Not 2 • Viktiga bedömningar och uppskattningar
Viktiga uppskattningar och antaganden
för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på fram-
tida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Som
ett led i arbetet med att upprätta årsredovisning görs uppskattningar och
antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsända-
mål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, inte alltid att
motsvara det verkliga resultatet.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke 
Vid nedskrivningsprövning av såväl koncernens goodwill som det redo-
visade värdet av varumärket har antaganden och uppskattningar
gjorts gällande marginaler, tillväxt, diskonteringsränta mm. För en mer
detaljerad beskrivning av nedskrivningsprövningarna, se not 12.

Utfall av pågående tvister
Utfallen av pågående tvister är osäkra. Koncernen har gjort uppskatt-
ningar och antaganden om utfallens storlek och gjort erforderliga av-
sättningar härför.

Not 3 • Finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering och finansiella derivat
Björn Borg är genom sin verksamhet exponerad för valuta-, ränte-,
kredit- och motparts- samt likviditets- och refinansieringsrisker. Styrelsen
har beslutat hur koncernen skall hantera dessa risker.

Valutarisk
Valutakursförändringar påverkar Björn Borgs resultat främst genom att
försäljning och inköp görs i olika valutor (transaktionsexponering). Kon-
cernens transaktionsrisk består i att intäkter från försäljning i Sverige ge-
nereras i SEK samtidigt som kostnaderna till stor del hänför sig till inköp
gjorda i andra valutor. Koncernens inköp sker i huvudsak i USD eller i
USD-anknutna valutor och till en mindre del i euro. Björn Borg hanterar
delvis transaktionsrisken genom att överskott som genereras på försälj-
ning till exportmarknader används till att betala inköp av varor till försälj-
ning på den svenska marknaden. Björn Borg använder sig inte av valuta-
derivat.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar
koncernens räntenetto negativt. Björn Borgs ränterisk per 31 decem-
ber 2006 var begränsad då räntebärande tillgångar uppgående till
59 544 TSEK och räntebärande låneskulder uppgående till 50 000
TSEK var till rörlig ränta.

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kreditrisker består av exponeringar gentemot kommersiella
motparter och finansiella motparter. Med kredit- eller motpartsrisk av-
ses risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. Björn
Borgs styrelsebeslut anger att  kreditrisken skall begränsas genom att
endast motparter med god kreditvärdighet accepteras samt genom
fastställda limiter. Björn Borgs kommersiella kreditrisk består främst av
kundfordringar vilka är fördelade över ett stort antal motparter. Kredit-
risken gentemot finansiella motparter begränsas till finansiella institu-
tioner med hög kreditvärdighet. Per 31 december 2006 fanns inga
väsentliga koncentrationer av kreditrisk. Den maximala kreditrisken
motsvaras av de finansiella tillgångarnas redovisade värde.

Likviditets- och refinansieringsrisker
Med likviditets- och refinanseringsrisk avses risken att kostnaden blir
högre och finanseringsmöjligheterna begränsade när lån skall omsättas
samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som följd av otillräcklig
likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Koncernens likvida
medel placeras kortsiktigt och målsättningen är att överskottslikviditet
skall användas för amortering av lån. Enligt gällande styrelsebeslut skall
likviditets- och refinansieringsrisken hanteras genom att teckna långfris-
tiga bindande kreditlöften. Vid utgången av 2006 hade koncernen en
bekräftad checkräkningskredit om 90 000 TSEK.
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Sammandrag per segment

Resultat per rörelsegren
Varumärke Produktutveckling Distribution Detaljhandel Totalt Elimineringar Koncernen

TSEK 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning

Extern försäljning 26 673 15 325 136 403 50 961 119 216 85 692 42 263 31 661 324 555 183 639 0 0 324 555 183 639

Intern försäljning 52 604 36 406 68 166 28 590 15 574 10 845 0 0 136 344 75 841 –136 344 –75 841 0 0

Summa netto-
   omsättning 79 277 51 731 204 569 79 551 134 790 96 537 42 263 31 661 460 899 259 480 –136 344 –75 841 324 555 183 639

Rörelseresultat 24 175 15 144 23 006 1 147 21 353 6 048 13 330 8 936 81 864 31 275 – – 81 864 31 275

Anläggningstillgångar 245 320 59 338 8 316 8 318 3 222 3 249 6 500 1 272 263 358 72 177 –54 563 –56 126 208 795 16 051

Varulager – – 155 695 24 653 14 321 7 137 4 971 31 945 19 987 –9 943 –4 424 22 002 15 563

Övrriga omsätt-
ningstillgångar 283 138 132 773 125 525 34 223 113 861 53 447 41 354 21 749 563 878 242 192 –446 100 –150 180 117 778 92 012

Totala tillgångar 528 458 192 111 133 996 43 236 141 736 71 017 54 991 27 992 859 181 334 356 –510 606 –210 730 348 575 123 626

             

Övriga skulder 396 250 77 968 130 276 39 435 128 969 58 191 53 583 26 368 709 078 201 962 –498 556 –161 189 210 522 40 773

Totala skulder 396 250 77 968 130 276 39 435 128 969 58 191 53 583 26 368 709 078 201 962 –498 556 –161 189 210 522 40 773

Investeringar 187 933 524 78 92 0 0 6 062 112 194 073 728 – – 194 073 728

Sekundärt segment – geografiska områden
Sverige Holland Norge Danmark Övriga Koncernen

TSEK   2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning   170 252 120 337 62 333 24 013 45 340 16 021 40 615 19 765 6 016 3 503 324 555 183 638

Tillgångar   182 853 81 010 66 946 16 166 48 696 10 785 43 621 13 306 6 461 2 358 348 576 123 625

Investeringar   194 073 728 – – – – – – – – 194 073 728

Not 5 • Nettoomsättning per rörelsegren

TSEK 2006 2005 2004

Varumärke 26 673 15 325 5 536
Produktutveckling 136 403 50 961 18 409
Distribution 119 216 85 692 30 955
Detaljhandel 42 263 31 661 11 437

Totalt 324 555 183 639 66 338

Not 4 • Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhan-
dahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möj-
ligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar.
Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom
en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som
skiljer från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. Rörelse-
grenar klassificeras som primärt segment och geografiska områden
som sekundärt.

Björn Borg-koncernen är uppdelad i fyra huvudsakliga rörelse-
grenar; Varumärke, produktutveckling, distribution samt detaljhandel,
vilket överrensstämmer med ledningens uppföljning och styrning av
verksamheten.

Varumärke
I egenskap av ägare och förvaltare av varumärket Björn Borg erhål-
ler Björn Borg-koncernen royaltyintäkter baserat på distributörers
och produktbolags intäkter från deras grossistförsäljning.

Produktutveckling
De egna produktbolagen för produktområdena kläder och skor an-
svarar för design och utveckling av kollektioner för samtliga markna-
der i nätverket. De genererar intäkter från försäljning av produkter
till distributörer.

Distribution
De egna distributörsbolagen för produktområdena kläder respek-
tive skor generarar intäkter till Björn Borg-koncernen från sin försälj-
ning av produkter till detaljister.

Detaljhandel
De egna konceptbutikerna genererar intäkter till Björn Borg-koncer-
nen från sin försäljning till konsument.
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Not 6 • Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar: 2006 2005 2004

Styrelse och verkställande direktör 2 755 2 000 1 030
Övriga anställda 17 967 13 760 3 835

Totalt löner och ersättningar 20 721 15 760 7 865

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 340 5 697 2 709

Pensionskostnader*

Styrelse och verkställande direktör 645 545 148
Övriga anställda 1 795 1 386 674

Summa pensionskostnader 2 441 1 931 822

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter  30 502 23 389 11 396

*Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse, VD och vVD vid utgången av 2006.

Medelantalet anställda* 2006 2005 2004

Kvinnor 38 40 27
Män 14 9 8

Totalt 52 49 35

* För att beräkna genomsnittligt antal anställda har en årsarbetstid om 1800 timmar använts.

2006 2005 2004

Fördelning mellan kvinnor och män bland ledande befattningshavare Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 6 1 6 – 6 –
Övriga ledande befattningshavare 5 2 4 4 4 3

Förmåner till styrelse, verkställande direktör och andra ledande beffattningshavare
Ersättning till styrelse
Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2006 uppgående till totalt 420 TSEK kostnadsförts, vilket är i enlighet med den
ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 120 TSEK medan övriga ledamöter exklusive verk-
ställande direktören erhåller en ersättning om 60 TSEK vardera. Styrelsens ordförande och ledamöter har utöver styrelsearvode erhållit ersättning
för resor och uppehälle i anslutning till styrelsemöten.

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare
Grundlönen till verkställande direktören för 2006 uppgick till 1 440 TSEK (1 044, 952). Därutöver erhåller verkställande direktören en rörlig
ersättning som baserar sig på koncernens omsättning och resultat av styrelsen fastställd budget. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till
tre månadslöner. Den rörliga ersättningen för 2006 uppgick till 360 TSEK (231).Verkställande direktören har därutöver tjänstebil och sjukförsäk-
ring. Verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 25 procent av den fasta och rörliga lönen.Verkställande
direktören har under 2006 erhållit en total ersättning uppgående till 1 800 TSEK (1 275, 476). Mellan företaget och verkställande direktören
gäller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en
uppsägningstid om 6 månader. Förslag till villkor för ersättningspaket för verkställande direktören framläggs av ersättningsutskott bestående av
Fredrik Lövstedt och Håkan Roos, och beslutas av styrelsen. Verkställande direktörens aktie- och optionsinnehav beskrivs nedan.

Med ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under
2006.

Grundlönen till ledande befattningshavare för 2006 uppgick till 2 978 TSEK (1 425, 1 271). Därutöver erhåller ledande befattningshavare
en rörlig ersättning som baserar sig på koncernens omsättning och resultat överstigande av styrelsen fastställd budget. Den rörliga ersättningen
2006 uppgick till 782 TSEK (519). Utöver detta har vissa ledande befattningshavare tillgång till tjänstebil. Björn Borg betalar pensionspremier
enligt avgiftsbestämd pensionsplan. Pensionskostnader 2006 uppgick till 459 TSEK (310, 127). Om ledande befattningshavare sägs upp av
företaget har de rätt till 3–6 månaders uppsägningstid.
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Styrelsens, verkställande direktörens och andra ledande befattningshavares aktie- och optionsinnehav per 2006–12–31
Antal optioner Antal aktier

Fredrik Lövstedt 0 460 000
Mats H Nilsson 0 484 480
Håkan Roos 0 434 400
Vilhelm Schottenius 0 468 800
Lottie Svedenstedt  20 000 0
Michael Storåkers  20 000 1 050
Verkställande direktör  20 000 340 360
Övriga ledande befattningshavare  51 000 68 965

Summa 111 000 2 258 055

Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernen erlägger fasta
premier till en separat juridisk enhet. Efter att Björn Borg betalt premien kvarstår inga förpliktelser för Björn Borg gentemot koncernens anställda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader i den period som den betalda avgiften avser.

Incitamentsprogram
Inom Björn Borg finns följande tre utestående incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner i Björn Borg.

Optionsprogram 2005
Det första programmet beslutades vid årsstämman 2005 och innebar att 100 000 teckningsoptioner emitterades till Björn Borg Brands AB
för vidare överlåtelse till personalen i koncernen. Efter avdrag för sådana teckningsoptioner som utnyttjats och sådana som makulerats genom
avregistrering hos Bolagsverket, finns idag 3 175 utestående optioner i detta program. De sålunda utestående teckningsoptionerna berättigar,
efter omräkning för en aktiesplit 4:1 under år 2006 till nyteckning av 4 aktier i bolaget för en teckningskurs per aktie om 26,65 SEK. Inga av
de utestående teckningsoptionerna innehas idag av koncernbolaget Björn Borg Brands AB.

Optionsprogram 2006:1
Det andra programmet beslutades vid årsstämman 2006 på förslag från Björn Borgs huvudägare Dirbal B.V. och innebar att 200 000 teck-
ningsoptioner emitterades till Björn Borg Brands AB för vidare överlåtelse till personalen i koncernen. Inga av dessa teckningsoptioner har utnytt-
jats, varför det idag finns 200 000 utestående teckningsoptioner i detta program. Av dessa teckningsoptioner innehas 46 000 stycken alltjämt
av koncernbolaget Björn Borg Brands AB, och har således ännu inte överlåtits till personalen.

Optionsprogram 2006:2
Det tredje programmet beslutades vid årsstämman 2006, även det på förslag från Björn Borgs huvudägare Dirbal B.V., och innebar att 40 000
teckningsoptioner emitterades till Björn Borg Brands AB för vidare överlåtelse till de då nyvalda styrelseledamöterna Lottie Svedenstedt och
Michael Storåkers. Inga av dessa teckningsoptioner har utnyttjats, varför det idag finns 40 000 utestående teckningsoptioner i detta program.
Inga av de utestående teckningsoptionerna innehas idag av koncernbolaget Björn Borg Brands AB.

Övrigt
Innehavarna av teckningsoptionerna har förvärvat dessa till marknadsmässig kurs som baserats på en extern värdering enligt Black & Scholes
värderingsmodell. Inget av utestående optionsprogram innehåller villkor som kan medföra kostnader för bolaget, exempelvis i form av sociala
kostnader. Optionsprogrammen har medfört att totalt 2 211 TSEK tillförts Björn Borg Brands AB under 2005 och 2006 (407 respektive 1 804).
Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner ökar antalet aktier i bolaget från 5 801 844 till 6 008 544 och aktiekapitalet
med 258 375 SEK, vilket skulle innebära att de nya aktierna motsvarar 3,4 procent av det totala antalet aktier efter det fulla utnyttjandet av
teckningsoptionerna.

Antal Nyttjade Antal Berättigat Options- Erhållen likvid
optioner vid Makulerade/ optioner utestående antal premie Lösenpris Björn Borg,

Program utgivningstillfälle eget förvar 2006 optioner aktier SEK/st SEK/aktie SEK Teckningsperiod

2005 100 000 –77 400 –19 425 3 175 12 700 4,5 26,65 406 800 1 maj 2005–30 maj 2008
2006:1 200 000 –46 000 0 154 000 154 000 9,3 133 1 432 200 1 nov 2006–30 nov 2009
2006:2 40 000 0 0 40 000 40 000 9,3 133 372 000 1 nov 2006–30 nov 2009

Totalt 340 000 –123 400 –19 425 197 175 206 700   2 211 000

Forts. not 6
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Not 7 • Arvode till revisorer
2006 2005 2004

Deloitte
Ersättning för revision och revisionsnära tjänster 484 422 365
Ersättning för övriga uppdrag 100 164 –

584 586 365
Övriga revisionsbolag
Ersättning för revision och revisionsnära tjänster 30 30 30
Ersättning för övriga uppdrag 34 25 25

64 55 55

Totalt 648 641 420

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredoviningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelse vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 8 • Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar per funktion av immateriella och materiella anläggningstillgångar

2006 2005 2004

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar per funktion:
Distributionskostnader 873 685 1 403
Administrationskostnader 380 299 572
Utvecklingskostnader 75 71 54

1 328 1 055 2 029

Not 9 • Operationell leasing
2006 2005 2004

Leasing- och hyresavtal uppgår under året till 7 280 7130 7 100
Framtida leasingavgifter uppgår till

inom 1 år 10 136 7 280 7 130
senare än 1 år men inom 5 år 46 125 40 479 33 199

Summa 56 261 47 759 40 329

Björn Borg-koncernen hyr kontorslokaler och butikslokaler. Villkoren för hyresavtalen är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.
Vissa avtal är variabla där hyresavtalet har en minimihyra samt en omsättningsbaserad del.

På balansdagen den 31 december 2006 hade Björn Borg-koncernen inte ingått några finansiella leasingavtal.

Not 10 • Transaktioner med närstående
Utöver de transaktioner med styrelse och ledande befattningshavare som redogörs för i not 6 har 4 550 TSEK (3 251) kostnadsförts i koncernen
under 2006 avseende lagerhantering och transportkostnader förvärvade genom intressebolaget Anteros Lagerhantering AB. Vidare har Björn
Borg Footwear AB ingått ett lokalhyresavtal med Klockaren Fastighetsförvaltning i Varberg AB som ägs av Jan Lanai. Jan Lanai ingår i ledningen
för Björn Borg-koncernen och är VD samt styrelseledamot i Björn Borg Footwear AB. Under 2006 har 369 TSEK (362) kostnadsförts avseende
lokalhyra. Transaktioner görs till marknadsmässiga villkor.
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Not 11 • Skatt
Skatt på årets resultat  2006 2005 2004

Aktuell skatt på årets resultat  –8 568 –5 313 –4 568
Uppskjuten skatt  –14 347 –4 044 1 418
Skatteeffekt på koncernbidrag – – –

Totalt redovisad skattekostnad –22 915 –9 357 –3 150

Avstämning mellan gällande skattesats och effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt  81 400 32 856 10 097
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget, 28%  –22 792 –9 200 –2 827
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader  –134 –157 –540
Övriga ej skattepliktiga intäkter 11 – 767
Skatt avseende kostnader ej redovisade i resultaträkningen – – –549

Redovisad skattekostnad –22 915 –9 357 –3 150

31 dec 31 dec 31 dec

Uppskjutna skatter 2006 2005 2004

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Varulager 2 784 1 239 1 743
Obeskattade reserver –19 925 –4 033 –2 358
Uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdrag – – 1 866

Summa uppskjuten skattefordran (+) uppskjuten skatteskuld (–)  –17 141 –2 794 1 251

Uppskjuten skattefordran 2 784 1 239 3 609
Uppskjuten skatteskuld –19 925 –4 033 –2 358

Not 12 • Immateriella tillgångar
31 dec 31 dec 31 dec

2006 2005 2004

Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värden 13 944 13 944 14 554
Investeringar – – –
Avyttringar och nedläggning av verksamhet – – –

Utgående värden 13 944 13 944 14 554

Ackumulerade avskrivningar
Ingående värden – – –
Årets avskrivningar/nedskrivningar – – –610

Utgående värden – – –610

Redovisat värde vid årets slut 13 944 13 944 13 944

Varumärke
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värden – – –
Investeringar 187 532 – –
Avyttringar och nedläggning av verksamhet – – –

Redovisat värde vid årets slut 187 532 – –
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31 dec 31 dec 31 dec

2006 2005 2004

Hyresrätter
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värden – – –
Investeringar 1 000 –

Utgående värden 1 000 – –

Ackumulerade avskrivningar
Ingående värden – – –
Årets avskrivningar/nedskrivningar  –50 – –

Utgående värden – – –

Redovisat värde vid årets slut 950 – –

Förvärv av varumärket Björn Borg
Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om 124 000 TSEK samt en tilläggsköpeskilling under kommande tio år omfattande en fast del
och en rörlig del. Den 7 december 2006 betalades 107 000 TSEK,  resterande del om 17 000 TSEK skall betalas när registrering skett av
äganderättsövergången till varumärket på de mest betydelsefulla marknaderna, vilket beräknas ske under första halvåret 2007. Som anskaff-
ningsvärde för varumärket har den initiala köpeskillingen om 124 000 TSEK redovisats tillsammans med den del av tilläggsköpeskillingen som
kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt (totalt 187 532 TSEK) varvid enbart fast del av tilläggsköpeskilling inkluderats i anskaffningsvärdet. För
det belopp den faktiska tilläggsköpeskillingen överstiger den tilläggsköpeskilling som redovisas som en del i anskaffningsvärdet för varumärket,
kommer en kostnad att redovisas i resultaträkningen under perioden 2007–2016. I enlighet med IAS 38 har framtida utbetalningar av tilläggs-
köpeskillingen diskonterats till nuvärde och motsvarande belopp har redovisats som en övrig skuld. Skillnaden mellan nuvärdet av det nominella
beloppet för framtida tilläggsköpeskilling och det nominella beloppet redovisas som en räntekostnad över kreditperioden med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill och varumärke
Goodwill har allokerats till tre kassagenererande enheter, Björn Borg Brands AB, Björn Borg Clothing AB samt Björn Borg Footwear Holding
AB. Dessutom finns immateriella anläggningstillgångar i form av varumärke där kassagenererande enhet är Björn Borg Brands AB. Fördelningen
redovisas nedan.

2006  2005 2004

Varumärke
Björn Borg Brands AB 187 532 – –

187 532 – –
Goodwill
Björn Borg Brands AB 9 330 9 330 9 330
Björn Borg Clothing AB 658 658 658
Björn Borg Footwear Holding AB 3 956 3 956 3 956

13 944 13 944 13 944

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke i enlighet med den redovisningsprincip som
beskrivs i not 1.

De framtida kassaflöden som använts vid beräkning av respektive enhets nyttjandevärde baseras för det första året på den av styrelsen an-
tagna budgeten för 2007 för respektive enhet. Därefter baseras kassaflöden på antaganden om en årlig tillväxt som är lägre än den historiska
tillväxten under den senaste femårsperioden. Ledningen baserar antaganden om framtida tillväxt på tidigare erfarenheter samt ingående diskus-
sioner med distributörer.

Nedskrivningsprövning gjordes per 31 december 2006 med tillämpning av 17–21 procent diskonteringsränta före skatt samt ett antagande
om en årlig, uthållig tillväxt om 3 procent för perioden bortom prognoshorisonten. Denna årliga tillväxt antas ligga i linje med tillväxten för den
marknad i vilken Björn Borg driver verksamhet. Prognosperioden sträcker sig från 2008 till 2011.

Något nedskrivningsbehov föreligger inte i koncernen då det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden överstiger nettotillgångarnas
redovisade värde i samtliga fall.

Om den antagna tillväxten bortom prognosperioden vid beräkning av nyttjandevärde för såväl goodwill som varumärke hade varit 2 procent
istället för antagna 3 procent, skulle ändock inget behov av nedskrivning föreligga.

Forts. not 12
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Not 13 • Materiella anläggningtillgångar
31 dec 31 dec 31 dec

2006 2005 2004

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värden 11 024 10 357 –
Investeringar 5 542 728 633
Förvärv av dotterföretag – – 10 022
Avyttringar och utrangeringar –51 –61 –298

Utgående värden 16 515 11 024 10 357

Ackumulerade avskrivningar 
Ingående värden –8 956 –7 926 –
Förvärv av dotterföretag – – –6 805
Avyttringar och utrangeringar 51 23 298
Årets avskrivningar –1 279 –1 053 –1 419

Utgående värden –10 184 –8 956 –7 926

Redovisat värde vid årets slut 6 331 2 068 2 431

Materiella anläggningstillgångar avser inventarier, verktyg och installationer.

Not 14 • Andelar i intressebolag

31 dec 31 dec 31dec

Koncernen 2006  2005 2004

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 45 45 45
Årets förändring – – –

Utgående anskaffningsvärde 45 45 45

1 jan–31 dec 1 jan–31 dec 1 jul–31 dec

Resultat av intressebolags aktier 2006  2005 2004

Koncernens del av intressebolgets resultat – – 1 404

– – 1 404

Koncernen Org nr Säte Antal aktier Röstkapitalandel, % Kapitalandel, %

Anteros Lagerhantering AB 556539-2221 Stockholm 450 45 45

Intressebolagets resultat är ej betydande och eget kapital andelen i det motsvarar bokfört värde.

Not 15 • Varulager
31 dec 31 dec 31dec

TSEK 2006 2005 2004

Handelslager, brutto 22 718 16 202 21 739
Reserv för inkurans i varulager –682 –486 –652

Summa 22 036 15 716 21 087
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Not 16 • Kundfordringar
31 dec 31 dec 31 dec

2006 2005 2004

Kundfordringar, brutto 43 225 25 004 14 177
Reserv för osäkra fordringar –569 –573 –197

Summa 42 656 24 431 13 980

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med verkligt värde. Under
2006 har kundfordringar skrivits ned med 81 TSEK. Nedskrivningen har redovisats i resultaträkningen.

Not 17 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
31 dec 31 dec 31 dec

2006 2005 2004

Upplupna royaltyintäkter 3 879 1 799 1 826
Förutbetald hyra 2 671 2 121 1 768
Övriga poster 4 445 1 969 2 007

10 995 5 889 5 601
Not 18 • Skulder

31 dec 31 dec 31 dec

Långfristiga och kortfristiga räntebärande 2006 2005 2004

Beviljade låneramar 50 000 – –
Checkräkningskrediter 90 000 40 000 20 500

Totalt beviljade låneramar 140 000 40 000 20 500

Disponerad långfristig låneram 40 000 – 6 000
Disponerad kortfristig låneram 10 000 – 4 000

Totalt disponerade låneramar 50 000 – 10 000

Outnyttjade beviljade checkräkningskrediter 90 000 40 000 10 500

Disponerade krediter: 
Förfallotidpunkt understigande 1 år 10 000 – 4 000
Förfallotidpunkt överstigande 1 år understigande 5 år 40 000 – 6 000

Kreditvillkor
Följande villkor gäller för befintliga lån:
– Negativ klausul avseende möjlighet att pantsätta egendom för hela koncernen inklusive varumärket.
– Soliditetskrav om lägst 35 procent kvartalsvis på rullande tolv månader.
– Räntetäckningsgrad om minst 3 för Björn Borg-koncernen.
– Negativ klausul avseende rätten att överlåta eller avyttra varumärket.

Bland Övriga lång- och kortfristiga skulder ingår en redovisad skuld till säljaren av varumärket Björn Borg om totalt 80 265 TSEK (varav 24 800
TSEK skall regleras inom 12 månader och 34 724 TSEK efter 5 år).

Not 19 • Avsättningar
31 dec 31 dec 31 de

Långfristiga och kortfristiga räntebärande 2006 2005 2004

Ingående värden 1 900 – –
Nya avsättningar under året 1 000 1 900 –
Upplösning av avsättningar – – –
Utgående värden 2 900 1 900 –

Kortfristiga skulder 2 900 1 900 –
Långfristiga skulder – – –

2 900 1 900 –

Årets avsättning motsvarar bolagets bästa bedömning av utfall i pågående tvister.
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Not 20 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 jan–31 dec 1 jan–31 dec 1 jan–31 dec

2006 2005 2004

Upplupna royaltykostnader 6 069 3 540 2 252
Personalrelaterade poster 4 469 1 144 926
Övriga poster 11 122 8 123 7 064

21 660 12 807 10 242

Not 21 • Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
1 jan–31 dec 1 jan–31 dec 1 jan–31 dec

2006 2005 2004

Företagsinteckningar 18 000 18 000 33 000
Aktier i dotterbolag/intressebolag 60 152 – 45 846

78 152 18 000 78 846
Ansvarsförbindelser
Övriga garantiförbindelser 2 018 1 900 650

2 018 1 900 650
Övriga garantiförbindelser avser garantier till Tullverket samt remburser.

Not 22 • Resultat per aktie
 2006  2005 2004

Resultat per aktie, SEK 10,19 4,11 1,21
Resultat per aktie, SEK (efter full utspädning) 10,14 4,09 1,21
Antal aktier  5 801 844 5 724 144 5 724 144
Antal aktier vägt genomsnitt  5 738 519 5 724 144 5 724 144
Effekt av utspädning  31 881 22 464 0,00
Antal aktier vägt genomsnitt (efter full utspädning)  5 770 400 5 746 608 5 724 144

Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med genomsnittligt antal utestående
aktier under perioden. Samtliga optionsprogram har beaktats vid beräkning av utspädningseffekt.

Not 23 • Valutakurseffekter på årets resultat
Under 2006 har kostnad för såld vara påverkats negativt med –1 687 TSEK (–350).
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Not 24 • Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Björn Borg redovisar och rapporterar i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2006.

Tillämpning av övergångsregler
Övergången till IFRS har redovisats i enlighet med IFRS 1 First-time Adoption of IFRS. Huvudregeln i IFRS 1 innebär att ett företag tillämpar samt-
liga IFRS-standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansräkningen enligt IFRS. I IFRS 1 finns det dock ett antal undantag från retroaktiv
tillämpning. Björn Borg har valt att tillämpa undantagsregeln vad gäller rörelseförvärv. Således har inte rörelseförvärv före den 1 januari 2005
räknats om enligt IFRS 3. IFRS 3 har istället tillämpats framåtriktat på förvärv och samgående från och med övergångstidpunkten, d.v.s. den 1 
januari 2005. Övriga lättnadsregler i IFRS 1 har inte haft någon väsentlig påverkan på Björn Borgs övergång från tidigare redovisningsprinciper
till IFRS.

Ändrade redovisningsprinciper – påverkan på redovisat resultat och eget kapital
Den enskilt största förändringen som följd av införande av IFRS är relaterat till redovisning av goodwill. Enligt IFRS skall inte goodwill längre
skrivas av utan istället årligen, eller oftare vid behov, prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Enligt Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper
skrevs goodwill av över 10 år. Avskrivningar som redovisats under 2005 återförs då IFRS 3 och IAS 38 tillämpas från och med den 1 januari
2005. Det uppkommer inga skatteeffekter som följd av de ändrade redovisningsprinciperna rörande avskrivning av goodwill. Nedan kvanti-
fieras effekten från ändrade redovisningsprinciper enligt IFRS.

 2005

Redovisat nettoresultat 2005 enligt Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper   21 943
Effekter från övergången till IFRS
a) goodwillavskrivningar 1 556

Redovisat nettoresultat enligt IFRS 23 499

 2005-01-01 2005-12-31

Eget kapital enligt Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper  58 945 81 925
Effekter från övergången till IFRS
a) goodwillavskrivningar 0 1 556

Eget kapital enligt IFRS 58 945 82 851

Kassaflödesanalysen har inte påverkats av övergången till IFRS.

Kommentarer till övriga ändrade redovisningsprinciper
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Omräkning av monetära
balansposter räknas om till balansdagens kurs. Detta medför ingen förändring jämfört med Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper. Björn Borg
kommer dock från och med den 1 januari 2006 att särredovisa dessa omräkningseffekter som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Enligt Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper redovisades sådana valutaomräkningsdifferenser direkt mot den resultatpost vilken transaktionen
var hänförbar till, exempelvis nettoomsättning. Denna förändring påverkar varken redovisat rörelseresultat, nettoresultat eller eget kapital utan
endast klassificering i resultaträkningen.

Övergången till IFRS har dessutom medfört väsentligt tillkommande upplysningskrav jämfört med tidigare redovisningsprinciper. Framför allt
har upplysningskrav relaterat till segment (IAS 14), finansiell riskhantering (IFRS 7 och IAS 32), eget kapital (IAS 1), beskrivning tillämpade redo-
visningsprinciper (IAS 1 och 8) samt optionsprogram (IFRS 2) krävt betydlig mer detaljerad tilläggsinformation i årsredovisningen 2006 jämfört
med Björn Borgs tidigare redovisningsprinciper.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har också i mindre omfattning påverkat indelningen av resultat- och balansräkning jämfört med
tidigare presentationsformat.

Övriga IFRS-standarder har inte medfört några väsentliga förändringar eller effekter på redovisat resultat och eget kapital 2005 jämfört med
de tidigare redovisningsprinciper som tillämpats i koncernen.

Not 25 • Utdelning per aktie
Vid årsstämman den 4 maj 2006 fastställdes en utdelning om 7 155 TSEK för räkenskapsåret 2005 vilket motsvarar en utdelning om 1,25 SEK
per aktie.

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att en utdelning med 3,00 SEK per aktie skall utgå för verksamhetsåret 2006 vilket motsvarar en utdelning
om 18 241 TSEK.
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Revisorsrapport avseende
historiska finansiella rapporter

Till styrelsen i Björn Borg AB (publ)
Vi har granskat de finansiella rapporterna för Björn Borg AB (publ)
i detta prospekt på sidorna 47–67 som omfattar balansräkningen
per den 31 december 2004, 31 december 2005 och 31 de-
cember 2006 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för
dessa år samt ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinci-
per och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finan-
siella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt
i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, IFRS,
vilka antagits av EU för år 2005 och 2006 och enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för år 2004
och enligt kraven i prospektdirektivet för införandet av prospektför-
ordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning,
införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant
för att ta fram och på lämpligt sätt presentera de finansiella rap-
porterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på
oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på
grundval av vår revision. Vi har utfört revision i enlighet med FAR
SRS förslag till RevR5 Granskning av prospekt. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte inne-
håller några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR5 Granskning
av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revi-
sionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella
rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår be-
dömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rap-
porterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid risk-
bedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för
bolagets framtagande av presentation av de finansiella rappor-
terna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är
tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innebär också att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna
och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade
presentationen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i
enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS
sådana de antagits av EU för 2005 och 2006 och enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för år
2004, av Björn Borg AB:s (publ) resultat, ställning och kassaflöde
per den 31 december 2004, 31 december 2005 och 31 decem-
ber 2006.

Stockholm den 23 april 2007

Deloitte AB

Håkan Pettersson Tommy Mårtensson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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