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Informationsbroschyr
Resurs Holding AB (publ)
Information till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) inför beslut om den föreslagna utdelningen 
av aktierna i Solid Försäkringsaktiebolag vid extra  bolagsstämma den 2 november 2021

Denna informationsbroschyr ska endast användas i informations syfte och som beslutsunderlag för aktieägarna i Resurs 
Holding AB (publ) (”Resurs Holding”) när de tar ställning till styrelsens förslag om utdelning av Resurs Holdings aktier 
i det helägda dotterbolaget Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) till aktieägarna i Resurs Holding. Denna 
 informationsbroschyr innehåller inte och utgör inte någon inbjudan till eller något erbjudande att förvärva , sälja, teckna 
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Resurs Holding eller Solid Försäkring. Informations
broschyren har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet och utgör inte ett prospekt.

Förutsatt att den extra bolagsstämman i Resurs Holding den 2 november 2021 beslutar att godkänna utdelningen i 
 enlighet med styrelsens förslag krävs inga ytterligare åtgärder av dig för att du som aktieägare i Resurs Holding ska 
 kunna ta emot aktier i Solid Försäkring, utöver att vara registrerad som aktieägare (direkt registrerad eller genom för
valtare) på avstämningsdagen för utdelningen. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning i enlighet 
med styrelsens förslag kommer ett prospekt att offentliggöras innan den planerade noteringen av Solid Försäkrings 
aktier på Nasdaq Stockholm.



Styrelsen i Resurs Holding har föreslagit att en extra 
bolagsstämma den 2 november 2021 beslutar att dela ut 
samtliga aktier i Solid Försäkring till aktieägarna i Resurs 
Holding. Denna informationsbroschyr innehåller allmän 
information inför den extra bolagsstämman och är 
endast avsedd att användas som beslutsunderlag för 
Resurs Holdings aktieägare inför deras beslut på 
stämman. Informationsbroschyren utgör inte ett prospekt 
och har således inte upprättats i enlighet med Europa
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. 
Denna informationsbroschyr har inte heller godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen i egenskap av behörig 
myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 och innehåller inte något 
erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva 
aktier eller andra finansiella instrument i Resurs Holding 
eller Solid Försäkring, vare sig i Sverige eller i någon 
annan jurisdiktion.

Förutsatt att extra bolagsstämma den 2 november 2021 
beslutar att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkring i 
enlighet med styrelsens förslag kommer ett prospekt att 
offentliggöras innan den planerade utdelningen och 
upptagandet till handel av aktierna i Solid Försäkring på 
Nasdaq Stockholm. Prospektet kommer att innehålla 
detaljerad information om Solid Försäkring och riskerna 
förknippade med en investering i Solid Försäkrings 
aktier.

För informationsbroschyren gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av denna informationsbroschyr och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt. Informationsbroschyren har 
upprättats i en svensk och en engelsk version. I händelse 
av att versionerna inte överensstämmer äger den svenska 
versionen företräde.

Särskilda begränsningar
Denna informationsbroschyr utgör inte eller utgör inte 
del av något erbjudande att utfärda eller sälja, eller 
upp maning till ett erbjudande att förvärva, köpa eller 
teckna, några värdepapper i USA eller någon annan 
jurisdiktion där detta inte skulle vara tillåtet. Aktierna i 
Solid Försäkring har inte och kommer inte att registreras 
enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), i 
dess nuvarande lydelse, eller värdepapperslagstiftningen 
i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga 
aktier i Solid Försäkring får erbjudas, säljas eller på annat 
sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 
förutom i enlighet med tillämpliga undantag från, eller i 
en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i 
Securities Act eller någon annan tillämplig värdepappers
lagstiftning i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Solid Försäkrings aktier har varken godkänts eller 
underkänts av United States Securities and Exchange 
Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet i 
USA eller någon amerikansk tillsynsmyndighet. Inte heller 
har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om 
fördelarna med utdelningen av Solid Försäkrings aktier 
eller om riktigheten och tillförlitligheten av denna 
informationsbroschyr. Att påstå motsatsen är en brottslig 
handling i USA.  

Framåtriktad information samt   
bransch- och marknadsinformation
Informationsbroschyren innehåller viss framåtriktad 
information som återspeglar Resurs Holding eller Solid 
Försäkrings aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, 

”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, 
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer 
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller 
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information 
är till sin natur förenad med såväl kända som okända 
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig 
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad 
information utgör inte någon garanti avseende framtida 
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att 
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information. Varken Resurs Holding eller Solid Försäkring 
åtar sig att uppdatera eller revidera framåtriktad informa
tion på grund av ny information, framtida händelser eller 
liknande annat än om det krävs av tillämplig lag. 

Solid Försäkrings verksamhet kan påverkas av ett antal 
faktorer. En beskrivning av vissa riskfaktorer hänförliga till 
utdelningen av aktierna i Solid Försäkring återfinns i 
avsnittet ”Riskfaktorer förknippade med utdelningen av 
aktierna i Solid Försäkringsaktiebolag” och en beskriv
ning av väsentliga riskfaktorer hänförliga till Solid 
Försäkring kommer att återfinnas i det prospekt som 
kommer att offentliggöras innan den planerade 
noteringen av Solid Försäkrings aktier på Nasdaq 
Stockholm.

Denna informationsbroschyr innehåller även bransch och 
marknadsinformation som är sammanställd baserat på 
information från tredje part samt på Resurs Holding och 
Solid Försäkrings egna bedömningar. Varken Resurs 
Holding eller Solid Försäkring tar något ansvar för 
riktigheten i bransch  eller marknadsinformation som 
inkluderas i denna informationsbroschyr. Samtliga 
tredjepartsuppgifter har återgetts korrekt och, såvitt 
Resurs Holding och Solid Försäkring känner till och kan 
säkerställa genom jämförelser med annan information 
som publicerats av relevanta tredje parter, har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra 
de återgivna uppgifterna oriktiga eller vilseledande.

Presentation av finansiell information
Vissa siffror och procenttal som anges i denna informa
tionsbroschyr har avrundats och summerar därmed till 
synes inte alltid korrekt. Utöver vad som uttryckligen 
anges har ingen finansiell information i informations
broschyren granskats eller reviderats av Resurs Holding 
eller Solid Försäkrings revisor.

Övrig information
Denna informationsbroschyr innehåller viss information 
med avseende på Resurs Holding och Solid Försäkring 
vilken kommer att kompletteras av Solid Försäkrings 
offentliga information och rapporter, annan information 
som finns tillgänglig på Resurs Holdings hemsida och 
prospektet för Solid Försäkring som kommer att 
offentliggöras före utdelningen och den planerade 
noteringen av Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm. 
Aktieägare kan därutöver inhämta följande information:

• Resurs Holdings delårsrapport för januari–juni 2021;

• Resurs Holdings årsredovisning för 2019 respektive 
2020; samt 

• Övrig information avseende Resurs Holdings 
verksamhet, finansiella ställning, resultat, kassaflöde 
och aktier. 

Informationen ovan finns tillgänglig på Resurs Holdings 
hemsida, www.resursholding.com/sv/. Aktieägare 
uppmanas att läsa ovan angiven information tillsammans 
med denna informationsbroschyr. 

Viktig information
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Den 4 oktober 2021 offentliggjorde Resurs 
Holding att styrelsen beslutat att föreslå att en 
extra bolagsstämma hålls den 2 november 2021 
för att besluta om utdelning av samtliga aktier i 
det helägda dotterbolaget Solid Försäkring. 
Avsikten är att Solid Försäkrings aktier ska noteras 
på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2021.

Solid Försäkring grundades 1993 och ingår 
tillsammans med Resurs Bank AB i Resurskoncer
nen med Resurs Holding som moderbolag. Solid 
Försäkrings fokus ligger på försäkringar av 
nischkaraktär med Norden som huvudmarknad. 
Sakförsäkringsverksamheten är indelad i tre 
segment: Produkt, Trygghet och Assistans. Solid 
Försäkring har genom samarbeten med ledande 
detaljhandelskedjor inom olika branscher, banker, 
kreditmarknadsbolag och andra finansiella institut, 
resebyråer samt bilverkstäder byggt upp en 
kundbas på cirka 2,3 miljoner privatkunder i 
Norden. Antalet anställda i Solid Försäkring per 
den 30 juni 2021 uppgick till 70 och huvud
kontoret ligger i Helsingborg. 

Solid Försäkring har under de senaste åren 
utvecklats till ett stabilt sakförsäkringsbolag, och 
är idag en framgångsrik aktör på den nordiska 
nischförsäkringsmarknaden med tydlig potential 
att stärka sin tillväxt ytterligare. Styrelsen för 
moderbolaget Resurs Holding bedömer att Solid 
Försäkring på grund av sin relativa storlek inom 
Resurskoncernen inte får den uppmärksamhet och 
det fokus som Solid Försäkrings position och 

fortsatta potential förtjänar och att Solid Försäk
rings värde inte fullt ut reflekteras i aktiekursen för 
Resurs Holdings aktier som är noterade på Nasdaq 
Stockholm. Mot denna bakgrund, och i syfte att 
skapa mer gynnsamma förutsättningar för Solid 
Försäkrings fortsatta utveckling och tillväxt, 
beslutade styrelsen för moderbolaget Resurs 
Holding den 4 oktober 2021 om att föreslå en 
utdelning av aktierna i Solid Försäkring till 
 aktie ägarna i moderbolaget.

Separationen av Solid Försäkring från moder   bo
laget Resurs Holding samt den planerade note
ringen på Nasdaq Stockholm förväntas öka 
medvetenheten om Solid Försäkrings verksamhet, 
stärka dess varumärke bland både samarbetspart
ners och kunder samt förbättra möjligheten för 
Solid Försäkring att attrahera och behålla kvalifi
cerad personal och nyckelmedarbetare. Vidare 
bedöms noteringen medföra en självständig och 
mer effektiv kapitalallokering med direkt tillgång 
till de svenska och internationella kapitalmark
naderna, inklusive en bred och långsiktig ägarbas, 
vilket förväntas stödja Solid Försäkrings fortsatta 
tillväxt och utveckling. Sammantaget anser 
styrelsen för moderbolaget Resurs Holding att 
separationen av Solid Försäkring från moder
bolaget genom utdelning av samtliga aktier i Solid 
Försäkring till aktieägarna i Resurs Holding och 
efterföljande notering på Nasdaq Stockholm 
skapar de bästa förutsättningarna för Solid 
Försäkrings fortsatta utveckling och tillväxt och 
därmed ett ökat värde för aktieägarna.

Bakgrund och motiv

Helsingborg, 12 oktober 2021

Resurs Holding AB (publ)

Styrelsen
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Beslut om utdelning
Förutsatt att den extra bolagsstämman i Resurs 
Holding den 2 november 2021 beslutar i enlighet 
med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i 
det helägda dotterbolaget Solid Försäkring till 
aktieägarna i Resurs Holding, är de som på den av 
styrelsen bestämda avstämningsdagen för 
utdelningen är registrerade som aktieägare i 
Resurs Holding berättigade att erhålla aktier i 
Solid Försäkring i förhållande till nuvarande 
innehav i Resurs Holding. Tio (10) aktier i Resurs 
Holding berättigar till en (1) aktie i Solid Försäk
ring. Utöver att vara registrerad som aktieägare på 
avstämningsdagen för utdelningen (direktregistre
rad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder 
vidtas för att erhålla aktier i Solid Försäkring. 
Utdelningen förväntas uppfylla kraven i de så 
kallade Lex Aseareglerna och beskattning 
kommer därmed inte ske omedelbart för fysiska 
personer och aktiebolag med skatterättslig 
hemvist i Sverige. Se avsnittet ”Vissa skattefrågor i 
Sverige” för ytterligare information om Lex 
Aseareglerna.

Utdelningsrelation
Samtliga aktier i Solid Försäkring kommer att delas 
ut till aktieägarna i Resurs Holding. För tio (10) 
aktier i Resurs Holding erhålls en (1) aktie i Solid 
Försäkring. Om aktieinnehavet inte är jämnt 
delbart med tio (10) erhålls andelar av en aktie i 
Solid Försäkring. Alla sådana andelar av aktier i 
Solid Försäkring kommer att sammanläggas till 
hela aktier som efter det att Solid Försäkrings 
aktier noterats på Nasdaq Stockholm kommer att 
säljas. Försäljningslikviden betalas sedan ut 
kontant via Euroclear Sweden, utan avdrag för 
courtage (direktregistrerade aktieägare) eller via 
respektive förvaltare enligt dennes rutiner 
(förvaltarregi strerade aktieägare).

Avstämningsdag
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman 
bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsda
gen för utdelningen av aktierna i Solid Försäkring. 
Styrelsen i Resurs Holding avser att verkställa 
utdelningen av aktierna under fjärde kvartalet 
2021. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära 
anslutning till den planerade noteringen av 
aktierna i Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm.

Erhållande av aktier i Solid Försäkring
De som på avstämningsdagen för utdelningen av 
Solid Försäkring är införda i den av Euroclear 

Sweden förda aktieboken över aktieägare i  
Resurs Holding kommer att erhålla aktier i Solid 
Försäkring utan att behöva vidta några ytterligare 
åtgärder. Aktierna i Solid Försäkring kommer att 
finnas tillgängliga på utdelningsberättigade 
aktieägares värdepapperskonto (eller på värde
papperskonto som tillhör den som på annat sätt är 
berättigad till utdelningen) senast två bankdagar 
efter avstämningsdagen. Därefter kommer 
Euroclear Sweden att sända ut en avi med uppgift 
om det antal aktier som finns registrerade på 
mottagarens värdepapperskonto.

Förvaltarregistrerade innehav
De aktieägare som har sitt innehav i Resurs 
Holding registrerat hos en förvaltare (till exempel 
hos en bank eller annan förvaltare) erhåller inga 
redovisningsuppgifter från Euroclear Sweden. 
Avisering och utbokning av aktierna i Solid 
Försäkring till förvaltarregistrerade aktieägares 
konto kommer i stället att ske i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.

Notering av aktierna i Solid Försäkring
Styrelsen för Solid Försäkring har för avsikt att 
ansöka om upptagande till handel av aktierna i 
Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm under det 
fjärde kvartalet 2021. Information om ISINkod och 
kortnamnet för Solid Försäkrings aktier kommer 
att finnas tillgänglig i det prospekt som kommer 
att offentliggöras innan den planerade noteringen 
av aktierna på Nasdaq Stockholm.

Rätt till utdelning
Aktierna i Solid Försäkring berättigar innehavarna 
till utdelning för första gången på den avstäm
ningsdag för utdelning som infaller omedelbart 
efter att utdelningen av Solid Försäkrings aktier är 
avslutad. Eventuell utdelning kommer att betalas 
ut efter beslut av bolagsstämma i Solid Försäkring. 
Betalning av eventuell utdelning kommer att 
administreras av Euroclear Sweden eller, om 
aktierna skulle vara förvaltarregistrerade, i enlighet 
med respektive förvaltares rutiner. Rätten att 
erhålla utdelning tillkommer endast aktieägare 
som är införda i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken på avstämningsdagen för utdelningen. 
Se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige” för 
ytterligare information om beskattning av 
 utdelningar.

Information om den föreslagna 
 utdelningen av Solid Försäkring
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Kort beskrivning av 
Solid Försäkring

Sverige
65 %

Norge
18 %

Danmark
7 %

Finland
6 %

RoE*
4 %

*Övriga Europa

Premieinkomster per geografi, 2020

Solid Försäkring bedriver skadeförsäkringsverk
samhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland 
samt i mindre omfattning även i vissa andra länder 
i Europa. Bolaget erbjuder specialförsäkringar 
med huvudinriktning på försäkringar av nischkarak
tär inom segmenten Produkt, Trygghet samt 
Assistans. Inom segmentet Produkt erbjuder Solid 
Försäkring allriskförsäkringar och självrisk
eliminering för ett brett spann av produktkate
gorier i form av såväl individuella försäkringar som 
gruppförsäkringslösningar. Inom segmentet 
Trygghet erbjuds inkomstförsäkring, betalskydds
försäkring (PPI), IDstöldförsäkring och olycksfalls
försäkring och inom segmentet Assistans erbjuds 
vägassistans, försäkringar kopplade till fordons
garantier samt olika försäkringsprodukter riktade 
till resebranschen.

Solid Försäkrings försäkringar riktar sig primärt till 
privatpersoner. Bolaget samarbetar med ett stort 
antal partners, inom en rad olika branscher, som 
till stor del utgörs av så kallade undantagna 
sidoverksamma försäkringsförmedlare, inklusive 
utländska motsvarigheter (”Specialombud”). 
Specialombuden förmedlar försäkringar som 

kompletterar en vara eller en tjänst upp till vissa 
premienivåer. Därutöver samarbetar Solid Försäk
ring med så kallade anknutna försäkringsförmed
lare respektive anknutna sidoverksamma försäk
ringsförmedlare inklusive utländska motsvarigheter 
(”Anknutna ombud”). Anknutna försäkringsför
medlare har som huvudverksamhet att distribuera 
försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag 
medan anknutna sidoverksamma försäkringsför
medlare inte har försäkringsdistribution som 
huvudsaklig yrkesverksamhet och därmed enbart 
får distribuera försäkringsprodukter som komplet
terar en vara eller en tjänst. Anknutna ombud får 
inte förmedla konkurrerande försäkringsprodukter. 
Solid Försäkrings produkter förmedlas även via så 
kallade oberoende försäkringsförmedlare. 

Merparten av Solid Försäkrings försäkringspro
dukter förmedlas till kund genom ovanstående 
kategorier av samarbetspartners, medan en viss 
del distribueras av Solid Försäkring direkt till kund. 
Försäkringsportföljen består av många försäkrings
kontrakt med låga enskilda försäkringsvärden. 
Kapitalförvaltningen utgör en egen funktion och 
ansvarar för bolagets samtliga placeringstillgångar.

Geografiska marknader

Solid Försäkring är i dagsläget i huvudsak 
verksamt i Sverige som 2020 stod för cirka 65 
procent av premieinkomsterna. Övriga delar av 
Norden där Solid Försäkring är verksamt, det vill 
säga Norge, Danmark och Finland, stod samma 
år för cirka 31 procent av de totala premieinkom
sterna och övriga utvalda länder i Europa för cirka 
4 procent. I Sverige erbjuder Solid Försäkring ett 
stort utbud av samtliga försäkringsprodukter 
medan bolaget i Norge, Danmark och Finland 
erbjuder produkter inom segmenten Produkt och 
Trygghet, men enbart har ett begränsat utbud av 
försäkringsprodukter inom segmentet Assistans. 
Solid Försäkrings premieinkomster per geografi 
illustreras i bilden till höger.

Verksamheten i korthet
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Solid Försäkrings affärsmodell utgörs av försäljning 
av olika typer av skadeförsäkringar. För försäk
ringsgivare som Solid Försäkring följer ett ansvar 
för att täcka skadeersättning vid faktiska och 
förväntade försäkringsskador som försäkringstaga
ren kan drabbas av, och premieinkomsterna måste 
därför vara avvägda så att de dels täcker skade
kostnader, dels täcker övriga driftskostnader och 
möjliggör en för Solid Försäkring acceptabel 
vinstmarginal. En viktig del av Solid Försäkrings 
affärsmodell består i att ägna sig åt kapitalförvalt
ning för att skapa kapitalvinster på placeringstill
gångar som annars är avsedda att täcka bolagets 
åtaganden avseende försäkringsskador hänförliga 
till de försäkringsprodukter som har sålts. 

Majoriteten av Solid Försäkrings produkterbju
dande förmedlas till kund via samarbetspartners, 
och försäljning via samarbetspartners är därför 
bolagets viktigaste distributionskanal. Solid 
Försäkrings distributionsmodell och kommersia
liseringsprocess går i huvudsak ut på att etablera 
partnerskap inom relevanta segment samt ingå 
avtal med samarbetspartners. I de flesta fall 
upphandlas avtalet med partnern i konkurrens 

med andra försäkringsgivare där partnern, i det fall 
avtal ingås med Solid Försäkring, förbinder sig att 
inte förmedla liknande försäkringsprodukter för 
andra försäkringsgivare. 

När konsumenten sedan har köpt eller erhållit en 
försäkring via någon av Solid Försäkrings samar
betspartners arbetar bolaget med eftermarknads
potentialen, vilket innebär att kunden förlänger 
försäkringen eller köper till ytterligare försäkring. 
Den del av Solid Försäkring som utgörs av 
försäljning direkt till kund består till största del av 
eftermarknadsförsäljning, vilket innebär ett 
erbjudande direkt till kund om att förlänga en 
försäkring eller att kunden exempelvis erbjuds att 
teckna en individuell försäkring med motsvarande 
skydd som kunden tidigare erhållit via till exempel 
en obligatorisk gruppförsäkring som tidigare 
tillhandahållits genom samarbetspartners. Förläng
ning av en försäkring sker i regel genom att 
kunden får ett erbjudande via brev, alternativt via 
mejl eller annan digital brevlåda, där kunden aktivt 
måste godkänna att försäkringen ska löpa vidare 
mot en kostnad.

Affärsmodell
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Solid Försäkring verkar på den attraktiva  
nordiska  försäkringsmarknaden

Solid Försäkring verkar i huvudsak på den nordiska 
skadeförsäkringsmarknaden som enligt bolagets 
uppfattning kännetecknas av generellt hög 
försäkringsbenägenhet, hög kund lojalitet, gene
rellt låga förlustkvoter och en hög digitaliserings
grad jämfört med andra försäkringsmarknader. De 
nordiska marknaderna för skadeförsäkring har 
generellt utvecklats positivt med en relativt stabil 
tillväxt i premie inkomster över tid där Sverige och 
Norge visar den högsta tillväxttakten. 

Solid Försäkring har en ledande marknadsposition 
inom nishförsäkringssegmentet

Solid Försäkring har ett diversifierat utbud av 
försäkringsprodukter med attraktiva positioner i 
flera noggrant utvalda nischer och har en särskilt 
stark position inom segmentet Produkt med 
marknadsledande position både i Sverige och 
Norge inom cykelförsäkringar och hemelektronik.1  
För att stärka sin marknadsposition fokuserar Solid 
Försäkring i huvudsak på att erbjuda produkter 
som är enkla för slutkunden att förstå, att partnern 
ska kunna få en stärkt relation med slutkunden 
genom att erbjuda Solid Försäkrings produkter, att 
erbjuda en förstklassig supportfunktion i termer av 
tillgänglighet och kompetens samt att ses som en 
marknadsaktör som hjälper sina samarbetspartners 
att sälja fler försäkringar kopplade till de produkter 
eller tjänster som erbjuds slutkunden.

Solid Försäkring har en affärsmodell  
med relativt låg risk

Solid Försäkring riktar sig mot noga utvalda 
nischförsäkringssegment med stabila underliggan
de marknader och relativt låga skadekvoter. 
Bolaget utvecklar sin affär genom att öka volymer, 
bland annat genom att bredda produkterbjudan
det och ingå nya partnerskap, och samtidigt 
bibehålla låga enskilda risker för respektive 
segment. Därtill tillämpas Solid Försäkrings 
prissättningsmodeller utifrån en datadriven 
process med väl underbyggda data över bland 
annat historiska skadekvoter för respektive 
försäkringsprodukt och segment.

Bevisad finansiell utveckling skapar en attraktiv 
position för fortsatt tillväxt 

Genom att ha avyttrat och avslutat olönsamma 
affärsenheter i kombination med volymtillväxt och 
kostnadskontroll har Solid Försäkring kunnat 
påvisa lönsam tillväxt, vilket i sin tur skapar en 
intressant och attraktiv position för fortsatt tillväxt. 
Solid Försäkrings gynnsamma position för fortsatt 
tillväxt stöds dels av en diversifiering både med 
avseende på antal och typ av partners, dels de 
branscher till vilka bolagets försäkringsprodukter 
riktas. Solid Försäkring har en bred partnerbas 
som representerar ett brett produkterbjudande 
över olika branscher, vilket gör att Solid Försäkring 
anser sig vara motståndskraftigt mot en generell 
nedgång i en specifik bransch. Därtill stöds 

1993–1994 Solid Försäkring grundas 1993 med huvudkontor i Helsingborg, som en del av Resurskoncernen. 
1994 beviljas Solid Försäkring tillstånd från Finans inspektionen för att bedriva sakförsäkringsrörelse.

1998–2001 Solid Försäkring expanderar verksamheten till Danmark, Norge, Schweiz, och Finland.

2005–2007 Solid Försäkring förvärvar Global Reseskydd och Nord Reseskydd.

2008 Solid Försäkring lanserar vägassistanstjänster i Sverige.

2012 Nordic Capital förvärvar majoriteten av Resurs Holding.

2014 Solid Försäkring avyttrar sin hem och bilförsäkrings portfölj till Gjensidige.

2015 Solid Försäkring förvärvar kundregister över cykelförsäkringar i Sverige från Falck Försäkring.

2016 Resurs Holding noteras på Nasdaq Stockholm.
Solid Försäkring avslutar ett samarbete avseende  reseförsäkringar i Storbritannien.

2017 Solid Försäkring etablerar filialer i Finland och Norge.

2019 Solid Försäkring genomför ett inkråmsförvärv av  bilgarantiförmedlaren 1228 Management.

2020 Solid Försäkring genomför ett inkråmsförvärv av Sykkel Holdings register över cykelförsäkringar i Norge.

Historik och utveckling

Styrkor och konkurrensfördelar

1Baserat på Solid Försäkrings egen analys av aktörer inom cykel och hemelektronikförsäkringar och dess premieinkomster (GWP) i 
förhållande till Solid Försäkrings.
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tillväxten av bolagets kontinuerliga arbete med 
effektivisering och digitalisering, både internt och 
externt i produkterbjudandet, för att effektivisera 
kundanskaffning och kundinteraktion för att 
ytterligare öka volymen på ett kostnadseffektivt 
sätt. Solid Försäkring ser även en möjlighet till 
återhämning, och därigenom ökad efterfrågan för 
sina försäkringsprodukter, på vissa marknader, till 
exempel på resemarknaden, i takt med att 
restriktioner hänförliga till covid19pandemin 
minskar och vaccinationsgraden ökar. 

Flera attraktiva tillväxtmöjligheter

Solid Försäkring har identifierat ett flertal möjlig
heter till fortsatt organisk tillväxt. Solid Försäkrings 
tillväxtstrategi är i huvudsak inriktad på de 
marknader på vilka bolaget för närvarande är 
verksamhet och nischsegment där bolaget ser en 
underliggande tillväxt. En viktig del av tillväxt
strategin utgörs av möjligheten att ingå samarbe
ten med nya partners och öka kundkonverterings
graden. Därtill ser Solid Försäkring möjligheter att 
på vissa marknader introducera försäkringspro
dukter som redan erbjuds på andra marknader och 
på så sätt bredda produkterbjudandet på dessa 
marknader. Solid Försäkring ser även potential att 
expandera försäkringsverksamheten både geogra
fiskt och med fler produkter genom att identifiera 
och fullfölja attraktiva förvärvsmöjligheter på 
utvalda marknader.

Mycket erfaren ledningsgrupp inom 
 försäkringsbranschen

Solid Försäkrings ledningsgrupp består av sju 
personer med gedigen erfarenhet och expertis 
inom försäkringsbranschen. Solid Försäkrings 
ledning och övriga nyckel personer har ett lång
siktigt engagemang med en om fattande förståelse 
för bolagets affärsmodell och nischförsäkrings
marknadens karaktär och dynamik (för ytterligare 
information om Solid Försäkrings ledning, se 
avsnittet ”Solid Försäkrings styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”). Ledningen och 
övriga nyckelpersoner i Solid Försäkring har en 
framgångsrik och beprövad förmåga att driva 
lönsam tillväxt med ökande marginaler över tid. 
Vidare har Solid Försäkring en dedikerad och 
erfaren styrelse med god insyn i bolagets 
 verksamhet och nyckelmarknader.

Vision
Solid Försäkrings vision är att vara den ledande 
 leveran tören av nischförsäkringar i Norden.

Finansiella mål och utdelningspolicy
Solid Försäkrings finansiella mål som presenteras 
nedan är föremål för osäkerhetsfaktorer och kan 

inte ses som garanti för framtida finansiell utveck
ling. De finansiella målen är baserade på ett antal 
antaganden om branschtrender och den 
makroekonomiska och regulatoriska miljö som 
Solis Försäkring verkar i, vilka ligger utanför Solid 
Försäkrings kontroll och kan avvika väsentligt från 
vad som uttrycks eller antyds i dessa uttalanden 
beroende på ett flertal faktorer. Samtliga finansiel
la mål som diskuteras i nedan är endast mål och 
ska inte betraktas som prognoser, förutsägelser 
eller uppskattningar av Solid Försäkrings framtida 
resultat. De finansiella målen utgör vidare framå
triktad information. Sådana framåtriktade uttalan
den utgör ingen garanti för framtida resultat eller 
utveckling. För ytterligare information om framåtrik
tade uttalanden, se ”Viktig information – Framåtrik-
tad information samt bransch- och marknadsinfor-
mation” i inledningen till informationsbroschyren. 

Solid Försäkrings finansiella mål på medellång sikt

Solid Försäkring har följande finansiella mål på 
medellång sikt:

• Årlig tillväxt i premieintäkter om 4–7 procent. 
Därutöver avser Solid Försäkring att växa 
genom selektiva förvärv.

• Bibehålla en totalkostnadsprocent 
 under stigande 90 procent.

• Uppnå en avkastning på RoNAV (2)2 
 över stigande 14 procent.

• Bibehålla en solvenskapitalkravskvot minst 
 upp gående till 150 procent.

Utdelningspolicy

Enligt Solid Försäkrings styrelses utdelningspolicy 
avser bolaget att utbetala en årlig utdelning 
motsvarande minst 50 procent av årets resultat 
från och med och inkluderande räkenskapsåret 
2022. Utdelningspolicyn är villkorad av målet 
avseende solvenskapitalkravskvoten och att inga 
eventuella större förvärv genomförs.

Solid Försäkrings styrelses framtida utdelningsför
slag kommer särskilt ta i beaktning Solid Försäk
rings förväntade framtida intäkter, finansiella 
ställning, kassaflöden, nettokrav för rörelsekapital, 
kapitalinvesteringar och andra faktorer. Därutöver 
är Solid Försäkring föremål för kapitaltäcknings 
och solvenskrav enligt de regelverk som är 
tillämpliga för försäkringsbolag, vilket kan påverka 
bolagets möjligheter att lämna utdelning i framti
den. Solid Försäkrings nuvarande utdelningspolicy 
baseras på gällande regulatoriska krav och eventu
ella framtida förändringar av regulatoriska krav kan 
påverka Solid Försäkrings utdelningspolicy.

2Periodens (annualiserade) resultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar justerat för skatt i förhållande till genomsnittligt 
justerat eget kapital exklusive immateriella tillgångar. I justerat eget kapital inkluderas säkerhetsreserv justerat för skatt.
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Solid Försäkrings styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor

Styrelse

Enligt Solid Försäkrings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda 
ledamöter. Solid Försäkrings styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter inklusive styrelse
ordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. 
Informationen nedan inkluderar eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i 
Resurs Holding per den 30 september 2021. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings
havarna nedan innehar aktier i Solid Försäkring per dagen för informationsbroschyren. Ägarstrukturen för 
Solid Försäkring kommer emellertid initialt vara densamma som i Resurs Holding på avstämningsdagen 
för den föreslagna utdelningen, och de innehav i Resurs Holding som presenteras nedan kommer därför 
även att medföra innehav i Solid Försäkring i förhållande till nuvarande innehav i Resurs Holding med 
beaktande av utdelningsrelationen.

Lars Nordstrand
Född 1951, styrelseordförande sedan 2019

Erfarenhet: Lars Nordstrand har en lång och 
omfångsrik karriär inom den svenska försäkrings
branschen. Lars har varit CEO för Kinnevikkoncer
nens försäkringsverksamhet under åren 1999–2009 
och då även CEO för Moderna Försäkringar. Lars 
har även varit CEO för den nordiska försäkrings
koncernen Trygs filial i Sverige mellan 2009–2011 
samt Movestic Livförsäkring AB och vice CEO i 
Invik.

Utbildning: Kandidatexamen i humaniora och 
ekonomi från Uppsala universitet. Lärarexamen 
samt studier i nationalekonomi och företags
ekonomi vid Umeå universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm, 
EAL Insurance AB, Euro Accident Livförsäkring AB 
och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelseleda
mot i Masama AB, Resurs Bank Aktiebolag och 
Resurs Holding AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Anticimex 
Försäkringar AB. Styrelseledamot i Movestic 
Livförsäkring AB och Nordnet Pensionsförsäkring 
AB. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens 
Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag. 
CEO för Movestic Livförsäkring AB.

Innehav i Resurs Holding: 64 994 aktier.

Fredrik Carlsson
Född 1970, styrelseledamot sedan 2012

Erfarenhet: Fredrik Carlsson har en kandidatexa
men i företagsekonomi och en Master of Business 
Administration, samt har en lång erfarenhet från 
ledande befattningar i internationella och svenska 

företag. Fredrik är CEO för Sönerna Carlsson 
Family Office AB och har tidigare har arbetat som 
global analyschef på SEB Enskilda, som aktiechef 
på Andra APfonden samt arbetat i London på 
Bank of America Merrill Lynch och HSBC.

Utbildning: Master of Business Administration från 
Nijenrode University, The Netherlands Business 
School. Kandidatexamen i företagsekonomi från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Carlsson Rådgivning i Göteborg AB, Skogsallén 
Holding AB, Sten A Olssons Pensionsstiftelse och 
Svolder Aktiebolag. Styrelseledamot i Betsson AB, 
Resurs Bank Aktiebolag, Resurs Holding AB och 
Sönerna Carlsson Family Office AB. CEO för 
Sönerna Carlsson Family Office AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Future 
Securities in Scandinavia AB, Bostadsrättsföre
ningen Skogsallén 24–28 i Västra Villastaden, KL 
Capital Aktiebolag, KL Ventures AB, Novobis AB 
och Skogsallén Fastighetsprojektering AB.

Innehav i Resurs Holding: 167 254 aktier, varav 
62 681 aktier innehas via bolaget Sönerna 
 Carlsson Family Office AB.

David Nilsson Sträng
Född 1980, styrelseledamot sedan 2019

Erfarenhet: David Nilsson Sträng är teknikentre
prenör och pionjär inom fintechområdet. År 2005 
grundade David kontantkortsföretaget Smart Refill 
som erbjuder betalningslösningar för telekom
industrin. Idag är David grundare och CEO för 
techhubben Hetch.

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen från 
Högskolan i Halmstad.
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Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Get AI Sweden AB och Noboto Innovation AB. 
Styrelseledamot i Blackhane Holding AB, Della8 
AB, Hetch AB, HIF Service Aktiebolag, HIF 
Support AB, Invest in Skåne AB, Invest Tech Loop 
1 AB, Tech loop Capital AB och Techning AB. 
Styrelsesuppleant i Interia design AB. CEO för 
Blackhane Holding AB och Hetch AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Hetch AB. 
Styrelseledamot i Digimail Sverige AB och 
SmartRefill i Helsingborg AB. CEO för SmartRefill i 
Helsingborg AB.

Innehav i Resurs Holding: –

Lisen Thulin
Född 1970, styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet: Lisen Thulin har flera års erfarenhet 
inom försäkringsbranschen och hur man driver en 
hållbar försäkringsrörelse. Idag är Lisen CEO för 
försäkringsförmedlaren Akademikerförsäkring. 
Tidigare har Lisen varit styrelseledamot i Bliwa 
Livförsäkring. Hon har även varit CSRansvarig för 
Scania i Indien, chef för utveckling och kommuni
kation på Ledarna och försäljningschef på KPA 
Pension.

Utbildning: Magisterexamen samt Master of 
Business Administration från Stockholms 
 universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Nordnet Pensionsförsäkring AB. CEO för Akade
mikertjänst I.A.S Aktiebolag och Aktiebolaget 
Akademikerförsäkring i Stockholm.

Tidigare uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding: –

Marita Odélius Engström
Född 1961, styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet: Marita Odélius Engström är civileko
nom och auktoriserad revisor och har lång 
erfarenhet inom sektorn för finansiella tjänster. 
Marita är CEO för Fora AB och har tidigare varit 
CFO och Head of Process & Synergies på Skandia 
Nordic Group, därutöver har Marita arbetat på 
både KPMG Consulting och Finansinspektionen.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala 
universitet. Studier i handelsrätt vid Stockholms 
universitet samt i skatterätt vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Ledarskapsutbildning vid Ashridge 
Business School, Institute de Empresa, Ruter Dam.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 

Resurs Bank Aktiebolag och Resurs Holding AB. 
CEO för Fora AB.

Tidigare uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding: 23 407 aktier.

Marcus Tillberg
Född 1975, Chief Executive Officer sedan 2013

Erfarenhet: Marcus Tillberg har stor erfarenhet 
inom försäkringsbranschen och har tidigare varit 
vice CEO och Key Account Manager för Solid 
Försäkring. Därutöver har Marcus arbetat på 
Resurs Bank.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi 
från Valdosta State University.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i 
Kerstin Tillberg AB.

Tidigare uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding: 121 815 aktier.

Sofia Andersson
Född 1967, Chief Financial Officer sedan 2016

Erfarenhet: Sofia Andersson är ekonom och har 
en lång erfarenhet inom ekonomibranschen. Sofia 
har tidigare arbetat som Controller på Casino 
Cosmopol AB sedan starten och har varit delaktig i 
dess utveckling avseende rutiner för uppföljning, 
kontroll och redovisning.

Utbildning: Internationell ekonomexamen vid 
Handelshögskolan i Göteborg.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i 
Masken Förvaltnings AB.

Tidigare uppdrag: Styrelsesuppleant i Boka 
Chalet AB.

Innehav i Resurs Holding: 2 545 aktier.

Johan Hähnel
Född 1965, Head of IR sedan 2021

Erfarenhet: Johan Hähnel har en examen i 
marknadsföring och ekonomi och har en bred och 
lång erfarenhet av IRarbete. Johan är idag CEO 
för Comir AB, genom vilket han utför blandade 
konsultuppdrag, och Jolorito AB samt IRansvarig 
för ACQ Bure. Tidigare har Johan arbetat som 
IRansvarig för bland annat BHG Group, Internatio
nella Engelska Skolan och MedCap samt varit 
global informationsdirektör för EQT Partners.

Ledande befattningshavare
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Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring och 
ekonomi från Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Comir AB och Jolorito AB. CEO för Comir AB och 
Jolorito AB. IRansvarig för ACQ Bure AB och Linc 
AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Stapp AB, 
Stapp Group AB, Stapp Group Holding AB och 
Stapp International AB. Styrelseledamot i Stapp 
AB, Stapp Group AB, Stapp Group Holding AB 
och Stapp International AB.

Innehav i Resurs Holding: 11 750 aktier via det 
helägda bolaget Jolorito AB.

Jonatan Heberlein
Född 1989, Head of Legal sedan 2021

Erfarenhet: Jonatan Heberlein har en masterexa
men i affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som 
bolagsjurist på Resurs Holding, med särskilt fokus 
på Solid Försäkring. Jonatan har därutöver 
tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen som 
Account Executive och Specialist Broker Liability 
på Aon Sweden AB, samt som Client Advisor, 
Liability and Legal i Marsh AB.

Utbildning: Masterexamen i affärsjuridik från 
Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i  
J J H Fastighets AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrätts
föreningen Yxan 3. Styrelsesuppleant i Bostads
rättsföreningen Yxan 3. Legal Counsel i Resurs 
Bank AB.

Innehav i Resurs Holding: –

Anneli Liljeros
Född 1968, Chief Commercial Officer sedan 2015

Erfarenhet: Anneli Liljeros har studerat Service 
Management och har lång erfarenhet av lednings
arbete och kommersiellt arbete. Anneli har 
tidigare varit styrelseledamot för Sparbanken 
Gripen AB. Därutöver har Anneli varit CEO för 
Börjessons Bil i Ängelholm, eftermarknadschef för 
Audi Sverige AB och försäljningschef för MECA 
Sweden AB.

Utbildning: Studier i Service Management vid 
Högskolan i Halmstad/ÄHU (Ängelholms Högre 
Utbildningar).

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Styrelsesuppleant i Liljeros 
Consulting AB.

Innehav i Resurs Holding: 40 000 aktier.

Robert Olsson
Född 1977, Head of Operations sedan 2015

Erfarenhet: Robert Olsson har lång erfarenhet 
inom försäkringsbranschen och har under en lång 
tid innehaft flera olika chefspositioner och har 
därmed en gedigen ledarerfarenhet. Tidigare har 
Robert arbetat på TryggHansa Försäkringar som 
chef för motorskador. Robert har även varit 
gruppchef och skadereglerare på TryggHansa 
Försäkringar.

Utbildning: Diverse ledarskaps samt försäkrings
utbildningar inom TryggHansa. Gymnasieexamen 
i ekonomi från Malmö Borgarskola.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding: –

Patrik Jönsson
Född 1973, Chief Information Officer sedan 2021

Erfarenhet: Patrik Jönsson är civilingenjör i 
elektroteknik och har en gedigen bakgrund inom 
ITbranschen. Patrik har en lång ledarerfarenhet 
och har tidigare varit ITchef på bland annat 
Ecolean AB, STR, Order Nordic AB och EG 
Sverige.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik 
från Lunds Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag: ITchef för Sveriges Trafikut
bildares Riksförbund.

Innehav i Resurs Holding: –

Revisor 

Ernst & Young Aktiebolag är Solid Försäkrings 
revisor och omvaldes vid årsstämman 2021 för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jesper 
Nilsson, auktoriserad revisor och medlem i 
FAR, är huvudansvarig revisor.
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Utvald finansiell information  
för Solid Försäkring
Detta avsnitt innehåller utvald finansiell informa
tion för Solid Försäkring avseende räkenskapsåren 
som avslutades den 31 december 2020, 2019 och 
2018, samt finansiell information per och för den 
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 
2021 med jämförelsesiffror för den sexmånaders
period som avslutades den 30 juni 2020. De 
fullständiga finansiella rapporterna kommer att 
inkluderas i det prospekt som kommer att public
eras inför den planerade noteringen av Solid 

Försäkring på Nasdaq Stockholm. Dessa finansiella 
rapporter kommer att upprättas i enlighet med 
International Financial Reporting Standards, såsom 
de har antagits av EU (IFRS) respektive IAS 34 
Delårsrapportering, såsom de har antagits av EU, 
samt relevanta redovisningslagar och föreskrifter 
som är tillämpliga för försäkringsbolag. Den 
finansiella informationen nedan är varken  
 reviderad eller översiktligt granskad av Solid 
Försäkrings revisor.
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Resultaträkning i sammandrag

För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret som  
avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter för egen räkning  476 740  456 013  912 654  898 481  828 678

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  3 000  3 000  9 014  10 678  7 594

Försäkringsersättningar för egen räkning 112 373 116 023 232 196 222 941 226 211

Driftskostnader 309 074 288 506 572 552 582 542 521 586

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  58 293  54 484  116 920  103 676  88 475

Icke-teknisk redovisning 

Kapitalavkastning, intäkter  15 639  12 119  20 515  20 815  18 108

Orealiserade vinster på placeringstillgångar  17 604   0   0  13 415   0

Kapitalavkastning, kostnader 1 042  948 1 937 2 079 1 893

Orealiserade förluster på placeringstillgångar   0 27 241 6 529   0 13 223

Kapitalförvaltningens resultat  32 201 -16 070  12 049  32 151  2 992

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 3 000 3 000 9 014 10 678 7 594

Övriga icketekniska intäkter  2 725   64  3 655   570   0

Övriga icketekniska kostnader 1 101 343 3 006 284   0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 89 118 35 135  120 604  125 435  83 873

Bokslutsdispositioner   0   0 60 000 62 000 65 000

Resultat före skatt  89 118 35 135  60 604  63 435  18 873

Skatt på periodens resultat 19 516 8 386 17 232 13 980 4 538

Periodens resultat  69 602  26 749  43 372  49 455  14 335

Resultat per aktie före och efter utspädning3, SEK 3,48 1,34 2,17 2,47 0,72

3Samtliga perioder är beräknade baserat på nuvarande antal aktier i Solid Försäkring, dvs. 20 000 000 aktier. Antalet aktier ökade från 30 000 till 20 000 000 till 
följd av en aktiesplit i augusti 2021.  
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Balansräkning i sammandrag

Per den 30 jun Per den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Tillgångar

Immateriella tillgångar  26 766  35 366  30 839  27 702  14 221

Placeringstillgångar  655 522  749 956  821 505  739 462  718 203

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar  4 129  3 531  3 667  3 876  4 267

Fordringar  83 370  95 148  94 839  105 697  132 446

Materiella tillgångar  2 409  3 533  2 908  4 301  4 902

Kassa och Bank  536 600  298 064  328 205  305 305  221 633

Övriga tillgångar  2 810   775  2 085  1 159  2 040

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  191 853  197 183  197 661  203 769  196 499

Summa tillgångar 1 503 459 1 383 556 1 481 709 1 391 271 1 294 211

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000

Fond för verkligt värde 1 489  973 1 478  787  462

Balanserat resultat  177 209  133 837  133 837  34 382  20 047

Periodens resultat  69 602  26 749  43 372  49 455  14 335

Summa eget kapital  275 322  189 613  205 731  113 050  63 920

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv  488 118  488 118  488 118  488 118  488 118

Summa obeskattade reserver  488 118  488 118  488 118  488 118  488 118

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring  572 736  558 751  587 764  585 557  554 053

Övriga skulder  146 846  127 520  183 183  190 983  175 764

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 437  19 554  16 913  13 563  12 356

Summa skulder  740 019  705 825  787 860  790 103  742 173

Summa eget kapital och skulder 1 503 459 1 383 556 1 481 709 1 391 271 1 294 211



17

Kassaflödesanalys (indirekt metod) i sammandrag

För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt  89 118  35 135  60 604  63 435  18 873

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 52 457 22 705  122 069  77 121  168 977

Betald inkomstskatt 10 537 15 929 20 219 2 684 10 568

Förändring rörelsefordringar  20 404  53 130 14 976  18 151 51 870

Förändring rörelseskulder  25 032   189  2 580  18 214  14 070

Kassaflöde från den löpande verksamheten  71 560  49 820  150 058  174 237  139 482

Kassaflöde från investeringsverksamheten  192 735 -52 959 -105 296 -22 621 -11 331

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60 000 -12 000 -12 000 -65 000 -185 999

Periodens kassaflöde  204 295 -15 139  32 762  86 616 -57 848

Likvida medel vid årets början  328 205  305 305  305 305  221 633  281 498

Periodens kassaflöde  204 295 15 139  32 762  86 616 57 848

Valutakursdifferens i likvida medel  4 100  7 897 9 862 2 944 2 017

Likvida medel vid periodens slut  536 600  298 064  328 205  305 305  221 633
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Utvald finansiell information per segment

Trygghet För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Premieinkomst brutto 183 753 193 668 378 459 382 878 372 004

Premieintäkter f e r* 189 655 201 457 396 645 376 944 328 687

Försäkringsersättningar, f e r* 23 408 24 302 50 459 32 525 29 610

Anskaffningskostnader 117 390 126 019 248 121 245 357 211 105

Bruttoresultat 48 857 51 136 98 065 99 062 87 972

Produkt För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Premieinkomst brutto 149 653 154 343 361 733 351 153 361 273

Premieintäkter f e r* 167 994 160 847 324 720 340 000 334 630

Försäkringsersättningar, f e r* 48 071 55 228 108 720 114 108 121 246

Anskaffningskostnader 88 057 75 002 153 058 168 980 156 225

Bruttoresultat 31 866 30 617 62 942 56 912 57 159

Assistans För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Premieinkomst brutto 126 852 101 705 211 288 205 104 182 054

Premieintäkter f e r* 119 091 93 709 191 289 181 537 165 361

Försäkringsersättningar, f e r* 40 894 36 493 73 017 76 308 75 355

Anskaffningskostnader 53 706 37 300 77 399 69 837 61 006

Bruttoresultat 24 491 19 916 40 873 35 392 29 000

*f e r = för egen räkning
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Utvald finansiell information per land

Premieinkomst brutto per land För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Sverige 303 086 287 107 615 509 561 764 533 052

Norge 74 992 83 478 176 392 209 446 223 838

Finland 24 227 29 558 58 909 58 494 58 734

Danmark 29 496 33 202 65 365 66 064 59 539

Övriga länder 28 457 16 371 35 305 43 367 40 168

Summa premieinkomst brutto 460 258 449 716 951 480 939 135 915 331
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Utvalda nyckeltal

För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret  
som avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020 2020 2019 2018

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieinkomst brutto 460 258 449 716  951 480  939 135  915 331

Skadeprocent* 23,6 % 25,4 % 25,4 % 24,8 % 27,3 %

Driftskostnadsprocent* 64,8 % 63,3 % 62,7 % 64,8 % 62,9 %

Totalkostnadsprocent* 88,4 % 88,7 % 88,1 % 89,6 % 90,2 %

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning* 1,5 % 1,9 % 1,5 % 1,9 % 1,8 %

Totalavkastning* 5,7 % 2,9 % 1,3 % 3,4 % 0,5 %

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar 655 522 749 956  821 505  739 462  718 203

Försäkringstekniska avsättningar, f e r*,** 568 607 555 220  584 097  581 681  549 786

Eget kapital 275 322 189 613  205 731  113 050  63 920

Justerat eget kapital (2)*** 662 888 577 179 500 616  451 486  567 241

Justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (2)*** 636 122 537 908 469 009  430 431  579 004

Justerat eget kapital (3)*** 601 774 509 642 541 281 473 207 517 171

Justerat eget kapital exkl. immateriella tillgångar (3)*** 572 971 478 108 512 011 452 246 500 762

Konsolideringskapital* 275 223 292 331  292 500  309 466  328 945

Konsolideringsgrad* 85,0 % 77,0 % 74,4 % 65,7 % 62,0 %

Solvens II

Tillgänglig kapitalbas att möta solvenskapitalkrav* 733 858 630 094  661 357  569 635  538 760

Tillgänglig kapitalbas att möta minimikapitalkrav* 725 515 616 657 652 976 560 741 535 017

Solvenskapitalkrav (SCR)* 456 818 436 237  446 189  455 303  376 926

Minimikapitalkrav (MCR)* 124 621 122 557  123 744  121 519  116 868

Solvenskapitalkravskvot* 160,7 % 144,4 % 148,4 % 125,1 % 142,9 %

Minimikapitalkravskvot* 585,2 % 503,2 % 527,7 % 461,4 % 457,8 %

Räntabilitet

Avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital 
 (annualiserat) (RoE (2))***

22,2 % 10,0 % 8,0 % 10,5 % 2,9 %

Avkastning på justerat eget kapital exkl. immateriella 
 tillgångar (annualiserat) (RoNAV (2))***

24,5 % 12,0 % 9,8 % 12,1 % 3,7 %

Justerad avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital 
 (annualiserat) (RoE (3))***

23,1 % 10,5 % 16,7 % 20,7 % 12,6 %

Justerad avkastning på genomsnittligt justerat eget kapital  
exkl. immateriella tillgångar (annualiserat) (RoNAV (3))***

25,5 % 12,6 % 19,0 % 22,8 % 13,7 %

Övriga operativa nyckeltal

Antal anställda vid periodens utgång 70 75 69 71 71

Genomsnittligt antal heltidstjänster 69 64 64 69 67

Några av de nyckeltal som presenteras nedan är så kallade icke IFRSbaserade nyckeltal, vilket innebär att dessa inte nödvän
digtvis är jämförbara med nyckeltal benämnda på liknande sätt i andra bolags finansiella rapporter. Solid Försäkrings bolags
ledning använder dessa nyckeltal (tillsammans med de mest jämförbara nyckeltalen enligt IFRS samt vissa övriga nyckeltal 
enligt separata lagkrav för försäkringsbolag) för att utvärdera Solid Försäkrings operativa och finansiella resultat. Se 
” Definitioner av alternativa nyckeltal och andra mått” nedan för definitioner och motivering till användande av icke IFRS 
baserade nyckeltal och övriga nyckeltal enligt separata lagkrav för försäkringsbolag.

*Nyckeltal enligt separata lagkrav för försäkringsbolag 
**f e r = för egen räkning 
***Alternativt nyckeltal
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Definitioner av alternativa nyckeltal och andra mått

Nyckeltal Definition Syfte

Skadeprocent Försäkringsersättningar för egen räkning inklusive skade
regleringskostnader i förhållande till premieintäkter för 
egen räkning, uttryckt i procent.

Förhållandet visar Solid Försäkrings kostnader 
för försäkringsersättningar i relation till premie
intäkterna för egen räkning.

Driftkostnadsprocent Driftkostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premie
intäkter för egen räkning, uttryckt i procent.

Förhållandet visar kostnadseffektivitet i relation 
till premieintäkter för egen räkning.

Totalkostnadsprocent Summan av försäkringsersättningar och driftkostnader för 
egen räkning i försäkringsrörelsen i förhållande till premie
intäkter för egen räkning, uttryckt i procent.

Förhållande visar Solid Försäkrings totala 
kostnader för försäkringsersättningar och drift i 
relation till premieintäkterna för egen räkning.

Direktavkastning Kapitalavkastningsintäkter reducerat med realiserat resultat 
från avyttring av placeringstillgångar i förhållande till 
medelvärdet av ingående balans och utgående balans på 
placeringstillgångar respektive kassa och bank för den 
aktuella perioden. 

Utvärderar Solid Försäkrings förmåga att 
generera direktavkastning (ränteintäkter och 
utdelningar) på de finansiella placeringstill
gångarna

Totalavkastning Kapitalavkastningsintäkter reducerat med orealiserade 
vinster/förluster från avyttring av placeringstillgångar i för
hållande till medelvärdet av ingående balans och utgående 
balans på placeringstillgångar respektive kassa och bank för 
den aktuella perioden.

Utvärderar Solid Försäkrings förmåga 
att  generera avkastning på de finansiella 
placerings tillgångarna.

Försäkringstekniska  
avsättningar, f e r

Beräknas som försäkringstekniska avsättningar (före avgiven 
återförsäkring) med avdrag för återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar.

Anger hur stor del av de totala försäkrings
tekniska avsättningarna efter avdrag för 
återförsäkraringsgivares ansvarighet som är 
hänförliga enbart till Solid Försäkring.

Justerat eget kapital (2) Summan av eget kapital och säkerhetsreserv med avdrag 
för upplupen skatt på säkerhetsreserven. Upplupen skatt är 
beräknad med för perioden aktuell bolagsskattesats.

Visar det aktuella riskkapitalet i Solid 
 Försäkring.

Justerat eget kapital exkl. 
immateriella tillgångar (2)

Justerat eget kapital (2) minskat med immateriella 
 tillgångar.

Visar det aktuella riskkapitalet i Solid Försäk
ring med avdrag för immateriella tillgångar.

Justerat eget kapital (3) Justerat eget kapital (2) med tillägg för bokslutsdisposi
tioner efter skatt i den aktuella perioden samt minskat med 
bokslutsdispositioner efter skatt hänförliga till resultat i 
föregående period men utbetalda i aktuell period.

Visar det aktuella riskkapitalet i Solid Försäk
ring  justerat för jämförelsestörande historiska 
 bokslutsdispositioner.

Justerat eget kapital exkl. 
immateriella tillgångar (3)

Justerat eget kapital (3) med avdrag för immateriella 
tillgångar.

Visar det aktuella riskkapitalet i Solid Försäk
ring med avdrag för immateriella tillgångar 
samt justerat för jämförelsestörande historiska 
boksluts dispositioner.

Konsolideringskapital Konsolideringskapital utgörs av redovisat eget kapital, obe
skattade reserver samt eventuella över och undervärden i 
placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen 
vid utgången av perioden

Konsolideringskapital illustrerar Solid För
säkrings kapitalstyrka med de obeskattade 
reserverna i beaktande.

Konsolideringsgrad Konsolideringskapitalet i förhållande till premieinkomsten 
för egen räkning vid utgången av perioden.

Utvärderar Solid Försäkrings kapitalstyrka i för
hållande till premieinkomsten för egen räkning.

Solvenskapitalkravskvot Medräkningsbar kapitalbas för att möta solvenskapitalkrav 
i förhållande till solvenskapitalkravet (SCR) vid utgången av 
perioden.

Utvärderar Solid Försäkrings kapitalsituation i 
förhåll ande till de regulatoriska kapitalkraven.

Minimikapitalkravskvot Medräkningsbar kapitalbas för att möta solvenskapitalkrav 
i förhållande till minimikapitalkravet (MCR) vid utgången av 
perioden

Utvärderar Solid Försäkrings kapitalsituation 
i förhåll ande till de regulatoriska minimikapi
talkraven.

Avkastning på genomsnitt-
ligt justerat eget kapital 
(annualiserat) (RoE (2))

Periodens annualiserade resultat efter skatt i förhållande till 
medelvärdet av ingående balans och utgående balans på 
justerat eget kapital (2) för den aktuella perioden. Perio
dens annualiserade resultat för den sexmånadersperiod 
som avslutades 30 juni 2021 och 2020 beräknas genom 
att resultatet för perioden divideras med kvoten av antalet 
kvartal i perioden och antalet kvartal per år.

Utvärderar Solid Försäkrings lönsamhet i för
hållande till det riskkapital som finns i Bolaget i 
form justerat eget kapital (2)
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Finansiering

Solid Försäkrings verksamhet finansieras av internt genererade medel från intäkter från försäkringspremier och kapitalavkast
ning. Bolagets placeringstillgångar och likvida medel bedöms tillräckliga för att täcka de åtaganden som bolagets försäkrings
rörelse medför. Bolaget har ingen extern skuld i form av räntebärande lån. Separationen från Resurskoncernen och utdelningen 
av Solid Försäkring kommer inte påverka Solid Försäkrings finansiering, kapitalsituation och solvens.

Avkastning på genomsnitt-
ligt justerat eget kapital 
exkl. immateriella tillgångar 
(annualiserat) (RoNAV (2))

Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg 
för periodens avskrivningar på immateriella tillgångar efter 
skatt i förhållande till medelvärdet av ingående balans och 
utgående balans på justerat eget kapital exkl. immateriella 
tillgångar (2) för den aktuella perioden. Periodens annuali
serade resultat för den sexmånadersperiod som avslutades 
30 juni 2021 och 2020 beräknas genom att resultatet för 
perioden divideras med kvoten av antalet kvartal i perioden 
och antalet kvartal per år.

Utvärderar Solid Försäkrings lönsamhet i 
förhållande till det riskkapital som finns i Solid 
Försäkring i form av justerat eget kapital exkl. 
immateriella tillgångar (2).

Justerad avkastning på 
genomsnittligt justerat  
eget kapital (annualiserat) 
(RoE (3))

Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för 
periodens bokslutsdispositioner efter skatt i förhållande till 
medelvärdet av ingående balans och utgående balans på 
justerat eget kapital (3) för den aktuella perioden. Perio
dens annualiserade resultat för den sexmånadersperiod 
som avslutades 30 juni 2021 och 2020 beräknas genom 
att resultatet för perioden divideras med kvoten av antalet 
kvartal i perioden och antalet kvartal per år.

Utvärderar Solid Försäkrings lönsamhet i 
förhållande till det riskkapital som finns i Solid 
Försäkring i form av justerat eget kapital (3).

Justeringarna med avseende på boksluts
dispositioner görs för ökad jämförbarhet 
i förhållande till Solid Försäkrings aktuella 
 finansiella mål och utdelningspolicy.

Justerad avkastning på 
genomsnittligt justerat eget 
kapital exkl. immateriella 
tillgångar (annualiserat) 
(RoNAV (3))

Periodens annualiserade resultat efter skatt med tillägg för 
periodens avskrivningar på immateriella tillgångar och bok
slutsdispositioner efter skatt i förhållande till medel värdet 
av ingående balans och utgående justerat eget kapital exkl. 
immateriella tillgångar (3) för den aktuella perioden. Peri
odens annualiserade resultat för den sexmånaders period 
som avslutades 30 juni 2021 och 2020 beräknas genom 
att resultatet för perioden divideras med kvoten av antalet 
kvartal i perioden och antalet kvartal per år.

Utvärderar Solid Försäkrings lönsamhet i 
förhållande till det riskkapital som finns i Solid 
Försäkring i form av justerat eget kapital exkl. 
immateriella tillgångar (3).

Justeringarna med avseende på boksluts
dispositioner görs för ökad jämförbarhet 
i förhållande till Solid Försäkrings aktuella 
 finansiella mål och utdelningspolicy.
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Kort beskrivning av Resurs Holding 
exklusive Solid Försäkring
Resurs Holdings verksamhet och 
 affärsmodell i korthet

Efter utdelningen av Solid Försäkring kommer 
Resurs Holdings verksamhet bestå av att driva 
bankverksamhet, vilket i huvudsak sker genom  
det helägda dotterbolaget Resurs Bank AB 
(”Resurs Bank”). 

Resurs Holding, noterat på Nasdaq Stockholm, är 
genom dotterbolaget Resurs Bank en finansiell 
aktör som erbjuder smarta och trygga betalnings 
och finansieringslösningar samt privatlån på hela 
den nordiska marknaden. Vid utgången av andra 
kvartalet 2021 uppgick låneboken till 31,1 miljar
der SEK och antalet anställda till 665 personer.

Resurs Holdings varumärke etablerades 1977 av 
detaljhandlare för detaljhandlare, och affärsmodel
len är baserad på erfarenheter från detaljhandeln. 
De effekter som retail financelösningar och 
flexibel betalning har på köpkraften, och hur det i 
sin tur attraherar kunder både till butik och online, 
är avgörande faktorer som lagt grunden för Resurs 
Holdings affärsidé. Med kundupplevelse och 
långsiktiga relationer i fokus hjälper Resurs 
Holding företag och privatpersoner att låna, spara 
och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel 
gör Resurs Holding det snabbt, enkelt och tryggt 
att handla, både online och i butik. 

Kärnan i Resurs Holdings affärsmodell är de 
tjänster som erbjuds retail financepartners 
verksamma inom detaljhandeln. Genom attraktiva 
finansieringslösningar både för ehandel och i 
fysisk butik förstärks kundlojaliteten och återköps
frekvensen ökar. För konsumenten skapas ett 
mervärde genom ökad köpkraft och möjligheter 
till flexibla återbetalningsalternativ. De betydande 
synergier som skapas mellan affärssegmenten 
Payment Solutions och Consumer Loans sker 
främst genom möjligheten till korsförsäljning och 
de kompletterande erbjudanden som kan riktas till 
drygt sex miljoner kunder som redan finns i Resurs 
Holdings databas i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. Med kunddatabasen som gemensam 
nämnare utvecklas innovativa produkter och 
tjänster som möter specifika kundbehov och 
marknadsförutsättningar. Hållbar kreditgivning 
utgör kärnan i Resurs Holdings affär och innebär 
ett erbjudande om finansiella tjänster som är 
hållbara både idag och på längre sikt – för 
individen, Resurs Holding och samhället i stort. 
Med utgångspunkt i detta bedriver Resurs Holding 
en verksamhet som i alla delar präglas av ett 

affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar. 

Affärssegmentet Payment Solutions består av 
affärsområdena retail finance, credit cards och 
factoring. Inom retail finance är Resurs Bank en 
ledande aktör för säljstödjande finansierings, 
betal och lojalitetslösningar i Norden. Credit 
cards omfattar Resurs Banks egna kreditkort, där 
Supreme Card är det mest kända, och kreditkort 
där retail financepartners kan profilera sina egna 
varumärken. Inom factoring är fokus främst på 
fakturaköp och fakturabelåning mot små och 
medelstora företag. Vid utgången av det andra 
kvartalet 2021 uppgick utlåningen till 10,7 
miljarder SEK.

Inom affärssegmentet Consumer Loans erbjuds 
konsumenter lån utan säkerhet. Ett konsumentlån 
används vanligtvis för att finansiera större inköp. 
Inom affärssegmentet erbjuds även konsolidering 
av lån som konsumenter har hos andra banker i 
syfte att minska konsumentens månads och/eller 
räntekostnader. Vid utgången av det andra 
kvartalet 2021 uppgick utestående konsumentlån 
till 20,4 miljarder SEK. 

Resurs Bank är ett tjänste och serviceföretag där 
motiverade medarbetare är en nyckelfaktor. 
Medarbetarnas kompetenser, servicekänsla och 
engagemang är grunden för det dagliga arbetet 
och gör att affärsmodellen kan fortsätta att 
utvecklas. 
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Strategiska prioriteringar 

Resurs Holding arbetar inom ramen för fyra 
strategiska fokusområden vilka framgångsrikt 
driver bolagets affärsmodell och beskrivs i närmare 
detalj nedan. 

Fullt fokus på utveckling av partners  
affärskoncept 

Genom nära samarbete, lyhördhet och förmåga 
att skräddarsy lösningar för ehandel och fysisk 
handel fortsätter Resurs Holding att framgångsrikt 
utveckla befintliga och nya partnersamarbeten. 
Genom att skapa rätt förutsättningar konverteras 
besökande konsumenter till köpande och lojala 
kunder. Under 2020 har Resurs Holding exempel
vis tagit in 75 nya ehandelsaktörer. Resurs 
Holdings lösningar öppnar upp för moderna 
affärskoncept som möter konsumentens behov av 
och förväntningar på digitala tjänster.  

Bästa möjliga kundupplevelse genom 
god kundkännedom 

Genom att samla den information om kreditan
vändning, betalningsmönster och kredithistorik 
som krävs för att bygga en god kundkännedom 
utgör Resurs Holdings kunddatabas grunden i 
kundkommunikationen. Kunddatabasen innehåller 
information som i sin tur är en förutsättning för en 
ansvarsfull kreditgivning med hög servicenivå och 
för att skapa en smidig och positiv kundresa.  
Siktet är alltid inställt på att ge kunden en positiv 
upplevelse, det ska kännas enkelt och tryggt att  
ha med Resurs Holding att göra – oavsett om  
man som kund lånar, sparar eller betalar via  
Resurs Holding.

Transformationsresa mot en mer tech- 
orienterad och effektiv organisation 

Under hösten 2020 inledde Resurs Holding en 
transformationsresa i syfte att bli en ledande 
finansiell techaktör med tydligt hållbarhetsper
spektiv. Transformationsresan är en datadriven och 
techorienterad satsning som på lång sikt gör det 
möjligt för Resurs Holding att snabbt leverera 
innovativa produkter och tjänster som skapar enkla 
och säkra kundresor på alla de nordiska markna
derna. Parallellt med omfattande ITinvesteringar 
sker arbetet med att utveckla en mer agil och 
effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus.  

Hållbar kreditgivning för ökad konkurrenskraft 
och stärkt varumärke 

Det är med en ansvarsfull och hållbar kreditgivning 
som grunden för trygga och kloka lån byggs, och 
därmed bidrar till en hållbar affär för alla parter. Det 
är också en förutsättning för att förtjäna kundernas 
och omvärldens förtroende och för att skapa 
affärsvärden genom ökad konkurrenskraft och 
stärkt varumärke. Resurs Holding är en del av 
samhället, och vill bidra till ett mer hållbart samhälle 
och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Med det 
följer ett ansvar för ökad transparens, dialog och 
utbildande insatser mot kunder och partners. Som 
en del i att höja ambitionsnivån som samhällsaktör 
och hålla ett fortsatt högt tempo i hållbarhetsarbe
tet har Resurs Society lanserats, vilket är ett initiativ 
som samlar alla Resurs Holdings konkreta satsningar 
för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, 
partners, branschen och för samhället i stort, bland 
annat genom digital ekonomiskola, riktade mål
gruppskopplade aktiviteter mot unga och första
gångskredittagare samt reducerad klimatpåverkan. 

Finansiella mål

Resurs Holding har nyligen presenterat reviderade 
finansiella mål för koncernen i syfte att skapa 
ytter ligare finansiell flexibilitet. Från och med 2022 
är de finansiella målen som följer:

• Resultattillväxt per aktie om minst 10 procent 
per år. Resultattillväxt per aktie är det övergri
pande finansiella målet, då Resurs Holding 
bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är 
det bästa måttet  
att skapa aktieägarvärde över tid.

• K/I4 före kreditförluster under 35 procent på 
medellång sikt.

• Upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation5 och 
total kapitalrelation6 som överstiger det 
lagstadgade kravet (inklusive pelare 27 och 
buffertkrav) med 150–300 punkter.

• Årligen distribuera 50 procent av nettovinsten 
till aktieägarna genom utdelning och/eller 
återköp av aktier.

4Utgör ett alternativt nyckeltal och definieras som kostnader före kreditförluster i relation till rörelseintäkter.
5Utgör ett alternativt nyckeltal och definieras som kärnprimärkapital i relation till riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv.
6Utgör ett alternativt nyckeltal och definieras som totalt kapital i relation till riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv.
7Avser den andra pelaren av det så kallade Basel IIregelverket.
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Nedanstående tabeller visar en översikt över utvald finansiell information för den sexmånadersperiod som avslutades 30 juni 
2021 samt för räkenskapsåret 2020 för Resurs Holding exklusive Solid Försäkring, som representerar Resurs Holdings kvar
varande verksamhet efter utdelningen av Solid Försäkring. Informationen i tabellerna nedan har framtagits enbart för denna 
informationsbroschyr och utgör inte finansiella rapporter i enlighet med IFRS och är således inte nödvändigtvis jämförbar med 
liknande beräkningar i andra bolag och har även vissa begränsningar som analysverktyg. Den finansiella informationen nedan 
är varken reviderad eller översiktligt granskad av Resurs Holdings revisor.

Resultaträkning i sammandrag

För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret som  
avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020

Ränteintäkter 1 480 148 3 251 235

 Räntekostnader 183 937 406 890

Övriga rörelseintäkter 259 493 559 822

Summa rörelseintäkter 1 555 704 3 404 167

Allmänna administrationskostnader 578 679 1 144 872

Av och nedskrivningar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

41 606 139 585

Övriga rörelsekostnader 39 767 108 632

Summa kostnader före kreditförluster -660 052 -1 393 089

Resultat före kreditförluster 895 652 2 011 078

Kreditförluster, netto 374 142 854 372

Rörelseresultat 521 510 1 156 706

Skatt på periodens resultat 114 623 300 463

Periodens resultat 406 887 856 243

Andel av periodens resultat hänförligt till aktieägare i Resurs Holding AB 398 411 839 299

Andel av periodens resultat hänförligt till innehavare av  
primärkapital instrument

8 476 16 944

Periodens resultat 406 887 856 243

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,99 4,20

Utvald finansiell information för  
Resurs Holding exklusive Solid Försäkring
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag

Per den 30 jun Per den 31 dec

(KSEK) 2021 2020

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 212 184 208 520

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 2 152 806 2 283 253

Utlåning till kreditinstitut 4 466 227 3 822 951

Utlåning till allmänheten 31 147 972 30 858 341

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 639 194 669 570

Aktier och andelar 11 421 7 287

Immateriella anläggningstillgångar 1 901 565 1 846 678

Materiella tillgångar 131 721 111 472

Övriga tillgångar 313 447 406 391

Summa tillgångar 40 976 537 40 214 463

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 500 107 400

In och upplåning från allmännheten 25 117 517 24 693 493

Övriga skulder 1 139 762 980 551

Emitterade värdepapper 6 876 836 6 297 472

Efterställda skulder 599 103 798 702

Eget kapital 7 242 819 7 336 845

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 40 976 537 40 214 463
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Rapport över kassaflöden (indirekt metod) i sammandrag

För den sexmånadersperiod  
som avslutades den 30 jun

För räkenskapsåret som  
avslutades den 31 dec

(KSEK) 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 521 510 1 156 706

Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet 481 991 1 016 923

Betalda inkomstskatter 233 400 313 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 770 101 1 860 481

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 60 099 610 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten 830 200 1 249 906

Investeringsverksamheten -34 941 -47 925

Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 941 -47 925

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 536 000 –

Emitterade värdepapper 578 349 1 377 406

Efterställda skulder 200 000 –

Övrigt 7 622 63 748

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -165 273 -1 441 154

Periodens kassaflöde 629 986 -239 173

Likvida medel vid periodens början1 4 031 471 4 282 071

Valutakursdifferens i likvida medel 16 954 11 427

Likvida medel vid periodens slut1 4 678 411 4 031 471

1Likvida medel består av utlåning till kreditinstitut och kassa och tillgodohavanden hos centralbanker.



28



29

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktieinformation
Per dagen för denna informationsbroschyr uppgår 
Resurs Holdings registrerade aktiekapital till 
1 000 000 SEK, fördelat på 200 000 000 aktier. 
Antalet aktier i Solid Försäkring som är föremål för 
utdelning är 20 000 000 aktier, vilket innebär att 
tio (10) aktier i Resurs Holding berättigar till en (1) 
aktie i Solid Försäkring. I samband med utdelning
en avses aktierna i Solid Försäkring att tas upp till 
handel på Nasdaq Stockholm. 

Rösträtt
Varje aktie i Solid Försäkring berättigar aktieägare 
till en (1) röst vid bolagsstämman och aktieägare är 
berättigade till att rösta för sitt fulla antal aktier.

Företrädesrätt till nya aktier
Om Solid Försäkring beslutar att genom kontant 
eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teck
ningsoptioner eller konvertibler har aktieägare 
företrädesrätt att teckna sig för sådana värde
papper i förhållande till de antal aktier som 
innehavaren ägde före emissionen. Det finns dock 
inga bestämmelser i Solid Försäkrings bolags
ordning som begränsar möjligheten att, i enlighet 
med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
enligt aktiebolagslagen. 

Rätt till utdelning och överskott  
vid likvidation
Samtliga aktier i Solid Försäkring ger lika rätt till 
utdelning, andel i Solid Försäkrings vinst och 
tillgångar och eventuellt överskott i händelse av 
likvidation. Beslut om utdelning fattas av bolags
stämman. Samtliga aktieägare som är registrerade 
som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken på den avstämningsdag som beslutas 
av bolagsstämman har rätt till utdelning. Aktie
ägarna är berättigade till del av utdelningen 
proportionellt i förhållande till sina aktieinnehav. 
Utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens 
försorg. 

Det finns inga begränsningar avseende rätt till 
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med förbehåll för begränsningar ålagda av banker 
eller clearingsystem i berörd jurisdiktion görs utbe
talningar till sådana aktieägare på samma sätt som 
till aktieägare i Sverige. För information om skatt 
på utdelning, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i 
Sverige”. För information om Solid Försäkrings 
utdelningspolicy, se avsnittet ”Kort beskrivning av 
Solid Försäkring – Utdelningspolicy”.

Central värdepappersförvaring
Solid Försäkrings bolagsordning innehåller ett så 
kallat avstämningsförbehåll vilket innebär att dess 
aktier är anslutna till det elektroniska värdepap
perssystemet med Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm, som kontoförande institut i 
enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. Följaktligen har inga 
aktiebrev utfärdats och överlåtelser av aktier sker 
elektroniskt. Information om ISINkod för Solid 
Försäkrings aktier kommer finnas i det prospekt 
som kommer publiceras inför att Solid Försäkrings 
aktier tas upp till handel.

Långsiktigt incitamentsprogram
Vid extra bolagsstämma i Solid Försäkring den 4 
oktober 2021 beslutades att införa ett långsiktigt 
incitamentsprogram för bolagets CEO, övriga 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
(”LTIP 2021”) under förutsättning att utdelningen 
av Solid Försäkrings aktier till Resurs Holdings 
aktieägare genomförs samt att aktierna i Solid 
Försäkring tas upp till handel på Nasdaq Stock
holm. Inom ramen för LTIP 2021 kommer totalt 
högst 440 000 teckningsoptioner att emitteras till 
Solid Försäkring som därefter kommer att överlåta 
teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2021. 
Varje teckningsoption kommer att ge rätt att 
teckna en (1) aktie i Solid Försäkring under 
perioden från och med den 3 mars 2025 till och 
med den 30 maj 2025.

Inom ramen för LTIP 2021 kommer CEO att 
erbjudas att förvärva högst 80 000 tecknings
optioner, övriga ledande befattningshavare samt 
Head of Actuary kommer att erbjudas att förvärva 
högst 40 000 teckningsoptioner vardera samt 
kommer två nyckelpersoner att erbjudas att 
förvärva högst 20 000 teckningsoptioner vardera. I 
samband med överlåtelsen ska Solid Försäkring, 
såvida det inte medför negativa beskattningskon
sekvenser för Solid Försäkring eller deltagaren, 
förbehålla sig rätten att återköpa tecknings
optioner om del tagarens anställning eller uppdrag 
upphör eller om deltagaren i sin tur önskar 
överlåta tecknings optionerna.
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Större aktieägare

Per dagen för denna informationsbroschyr är Solid Försäkring ett helägt dotterbolag till Resurs Holding. 
Tabellen nedan visar Resurs Holdings största aktieägare per den 31 augusti 2021, baserat på data 
sammanställd av Modular Finance AB. Om avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Solid Försäkring 
hade varit den 31 augusti 2021 hade de största aktieägarna i Solid Försäkring varit såsom anges i 
tabellen nedan. Solid Försäkrings ägarstruktur kommer initialt vara densamma som i Resurs Holding på 
avstämningsdagen för den föreslagna utdelningen med beaktande av utdelningsrelationen.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel aktier och röster

Waldakt AB 57 885 556 28,9 %

Avanza Pension 8 587 558 4,3 %

Erik Selin* 6 655 000 3,3 %

Länsförsäkringar Fonder 6 235 308 3,1 %

Swedbank Robur Fonder 4 700 000 2,4 %

Övriga aktieägare 115 936 578 58,0 %

Totalt: 200 000 000 100,0 %

*Avser aktieinnehav genom bolag.
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Riskfaktorer förknippade med utdel-
ningen av aktierna i Solid Försäkring

De förväntade fördelarna med utdel-
ningen av aktierna i Solid Försäkring  
kan komma att inte realiseras
Det avsedda syftet med utdelningen och den 
därpå följande noteringen av aktierna i Solid 
Försäkring är att skapa betydande värde för 
aktieägarna över tid samt att öka medvetenheten 
om Solid Försäkrings verksamhet och förstärka 
dess varumärke bland både samarbetspartners 
och kunder. Det finns dock en risk att förväntade 
fördelar med utdelningen inte kommer att 
förverkligas om de antaganden som beslutet att 
genomföra utdelningen grundar sig på visar sig 
vara felaktiga eller om de förväntade fördelarna 
eller de underliggande drivkrafterna har överskat
tats. Exempelvis kan Solid Försäkring som friståen
de bolag kanske inte erhålla extern finansiering 
eller andra finansiella tjänster vid behov på lika 
förmånliga villkor som är tillgängliga för bolaget 
före separationen. Det finns vidare en risk att 
investerarnas vilja att investera direkt i Solid 
Försäkring är överskattad, vilket kan leda till att 
aktiepriset utvecklas ogynnsamt efter den plane
rade noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. 
I den utsträckning Solid Försäkring som fristående 
bolag ådrar sig ytterligare kostnader eller gene
rerar lägre omsättning skulle dess verksamhet, 
finansiella ställning och resultat kunna påverkas 
negativt och de förväntade fördelarna från 
utdelningen skulle kanske inte realiseras. 

Den föreslagna utdelningen kan komma 
att påverka priset på såväl Resurs Holding 
som Solid Försäkrings aktier
Det är omöjligt att förutse marknadspriset på 
Resurs Holding och Solid Försäkrings aktier efter 
uppdelningen eller om deras sammanslagna 
aktiepris skulle överstiga det nuvarande priset på 
Resurs Holdings aktier. Utdelningen kan komma 
att ha en effekt på de fristående bolagens finan
siella ställning och riskprofil, liksom andra förut
sättningar för att bedriva respektive verksamhet. 
Det finns en risk att Resurs Holdings nuvarande 
aktieägare kommer att sälja sina aktier i Resurs 
Holding till följd av utdelningen, vilket kan komma 
att påverka priset på Resurs Holdings aktier 

negativt. Det finns vidare en risk att marknaden 
inte kommer att reagera positivt på utdelningen 
och att investerare uppfattar de fristående 
bolagen som mindre attraktiva än före utdelningen. 

Risker relaterade till mindre och  
renodlade verksamheter
Tillgångsmassan i Resurs Holding och Solid 
Försäkring, som fristående bolag, kommer att vara 
mindre än den sammanlagda tillgångsmassan i 
Resurskoncernen i dess nuvarande form. Följakt
ligen kommer varje risk som för närvarande finns i 
Resurskoncernen och som efter utdelningen 
kommer att finnas i någon av de två separata 
verksamheterna att få större proportionell betydel
se för verksamheten i respektive bolag än sådan 
risk har för Resurskoncernen i dess nuvarande 
form. Detta kan till exempel avse förutsättningarna 
att hantera oförutsedda försäkringsanspråk och 
utgifter av väsentlig betydelse eller negativa 
effekter för respektive bolag till följd av den rådan
de covid19pandemin. Stora sådana oförutsedda 
krav och utgifter, liksom väsentliga förändringar på 
marknaden, kan ha en negativ inverkan på Resurs 
Holding respektive Solid Försäkrings resultat, 
kassaflöde och finansiella ställning.

Risker hänförliga till Solid Försäkring  
som separat bolag
Efter separationen från Resurs Holding kommer 
Solid Försäkring inte längre kunna använda sig av 
eller utnyttja gemensamma funktioner och resurser 
på samma sätt som före separationen. Som en 
förberedelse inför den planerade noteringen på 
Nasdaq Stockholm har Solid Försäkring inrättat ett 
flertal nya funktioner och policyer, samt stärkt 
befintliga funktioner och interna resurser för att 
kunna möta kraven som ställs på bolag som är 
noterade på Nasdaq Stockholm. Det finns mer
kostnader knutna till en större organisation och till 
att vara noterat på en reglerad marknad och vara 
verksamt i en börsmiljö, som Solid Försäkring inte 
tidigare ådragit som i egenskap av dotterbolag till 
Resurs Holding. Det finns en risk att sådana ökade 
kostnader inte täcks av de förväntade fördelarna 
med den planerade noteringen.

Nedan följer en kort översiktlig beskrivning över vissa riskfaktorer relaterade till utdelningen av aktier i 
Solid Försäkring. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning av Solid Försäkring i 
enlighet med styrelsens förslag kommer en mer detaljerad beskrivning av risker hänförliga till Solid 
Försäkring att finnas tillgänglig i det prospekt som kommer att offentliggöras före den planerade 
noteringen av Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Fysiska personer
Beskattning vid utdelning av aktierna i Solid 
Försäkring 

Utdelningen av aktier i Solid Försäkring väntas 
uppfylla kraven i de så kallade Lex Aseareglerna. 
Utdelningen av aktierna i Solid Försäkring till aktie
ägarna i Resurs Holding kommer således inte 
föranleda någon omedelbar beskattning. Aktie
ägarna i Resurs Holding som är berättigade att 
delta i utdelningen kommer att ha omkostnads
beloppet för sina aktier i Resurs Holding fördelat 
mellan dessa aktier och de mottagna aktierna i 
Solid Försäkring. Fördelningen av omkostnads
beloppet baseras på den värdeförändring på 
aktierna i Resurs Holding som uppkommer till följd 
av utdelningen av aktierna i Solid Försäkring. 
Resurs Holding kommer att ansöka om ett allmänt 
råd från Skatteverket avseende hur omkostnads
beloppet ska fördelas och detta råd kommer att 
publiceras på Resurs Holding, Solid Försäkring och 
Skatteverkets hemsidor så snart som möjligt.

Skatt på utdelning från Solid Försäkring

Utdelning från marknadsnoterade aktier beskattas 
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 
procent. För de som är bosatta i Sverige innehålls 
normalt preliminärskatt avseende utdelning med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls av 
Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltar
registrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

Kapitalvinstbeskattning vid avyttring av aktier 
i Solid Försäkring

Försäljning eller avyttring av marknadsnoterade 
aktier kan resultera i en skattepliktig kapitalvinst 
eller en avdragsgill kapitalförlust. Kapitalvinster 
beskattas i inkomstslaget kapital med en skatte
sats om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalför
lusten beräknas som skillnaden mellan försäljnings

ersättningen, med avdrag för försäljningsutgifter, 
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet 
för alla aktier av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnitts
metoden. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestäm
mas enligt schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försälj
ningsutgifter. Anskaffningsutgifter, och därmed 
omkostnadsbeloppet, för de aktier som mottas i 
Solid Försäkring genom utdelningen från Resurs 
Holding beräknas med utgångspunkt i det 
allmänna råd som Skatteverket kommer att 
meddela (se ”Beskattning vid utdelning av 
aktierna i Solid Försäkring” ovan).

Kapitalförluster kan vara fullt avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på noterade och 
onoterade aktier samt mot andra marknads
noterade delägarrätter som realiseras under 
samma beskattningsår. Detta gäller dock inte 
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder 
som endast innehåller svenska fordringsrätter, så 
kallade räntefonder. Kapitalförluster som inte 
omfattas av detta är avdragsgilla till 70 procent i 
inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt fastig
hetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Denna 
skattereduktion beviljas med 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och 21 procent av resterade del. Ett under
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag 

Beskattning vid utdelning av aktierna i  
Solid Försäring

Eftersom utdelningen av aktier i Solid Försäkring 
förväntas uppfylla de så kallade Lex Aseareglerna 

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma med anled
ning av utdelningen av aktierna i Solid Försäkring till aktieägarna i Resurs Holding. Sammanfattningen är 
baserad på gällande svensk lagstiftning och utgör endast allmän information till fysiska personer och 
aktiebolag, med skatterättslig hemvist i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen omfattar inte: (i) 
aktier som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de 
särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade, (iii) aktier 
som förvaras på ett så kallat investeringssparkonto eller genom en kapitalförsäkring, vilka omfattas av 
särskilda regler för schablonbeskattning, eller (iv) särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga, 
exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Skattekonsekvenserna för varje enskild aktieägare 
kommer således bero på aktieägarens speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga en 
skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive (men inte begränsat till) tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.
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kommer utdelningen inte föranleda någon 
omedelbar beskattning. Se motsvarande avsnitt 
beträffande individer för fastställande av omkost
nadsbelopp för aktierna i Solid Försäkring.

Skatt på utdelning och kapitalvinst avseende 
aktierna i Solid Försäkring

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, 
inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 
procent. Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan 
avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalför
luster på aktier eller andra delägarrätter får endast 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana 
värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om 
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
i bolag inom samma koncern, under förutsättning 
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år 
får sparas utan begränsning i tiden och kvittas mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår.

Särskilda skattefrågor för aktieägare som 
inte är skattskyldiga i Sverige
Kupongskatt på utdelning

Eftersom utdelningen av aktier i Solid Försäkring 
förväntas uppfylla kraven i de så kallade Lex 
Aseareglerna kommer någon svensk kupongskatt 
inte tas ut på denna utdelning.

Framtida utdelningar från Solid Försäkring 
kommer generellt vara föremål för svensk kupong
skatt. Skattesatsen är 30 procent men är i allmän
het reducerad för aktieägare bosatta i jurisdiktio
ner med vilka Sverige ingått skatteavtal. I Sverige 
verkställs avdraget för kupongskatt av Euroclear 
Sweden. Beträffande förvaltarregistrerade aktier 
verkställer förvaltaren avdraget för kupongskatt.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid 
utbetalning till en person som har rätt att beskat
tas enligt en lägre skattesats eller för mycket 
kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning 
begäras hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning vid avyttring av aktierna i 
Solid Försäkring 

Aktieägare utan skatterättslig hemvist och vars 
aktieinnehav inte är hänförlig till ett fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan emellertid 
bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt 
en särskild regel kan dock fysiska personer utan 
skatterättslig hemvist i Sverige bli föremål för 
svensk beskattning vid försäljning av aktier om de 
vid något tillfälle under avyttringsåret eller något 
av de tio föregående kalenderåren har varit 
bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel kan dock begrän
sas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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Frågor och svar
Varför genomförs utdelningen av  
aktierna i Solid Försäkring?
Solid Försäkring har under de senaste åren 
utvecklats till ett stabilt sakförsäkringsbolag 
och är idag en framgångsrik aktör på den 
 nordiska nischförsäkringsmarknaden med 
tydlig potential att stärka sin tillväxt ytterligare. 
Styrelsen för moderbolaget Resurs Holding 
bedömer att Solid Försäkring på grund av sin 
relativa storlek inom Resurskoncernen inte får 
den uppmärksamhet och det fokus som Solid 
Försäkrings position och fortsatta potential 
förtjänar och att Solid Försäkrings värde inte 
fullt ut reflekteras i aktiekursen för Resurs 
Holdings aktier som är noterade på Nasdaq 
Stockholm. Solid Försäkrings styrelse anser att 
separationen från moderbolaget Resurs 
Holding samt den planerade noteringen på 
Nasdaq Stockholm kommer att öka medveten
heten om Solid Försäkrings verksamhet, stärka 
dess varu märke bland både samarbetspartners 
och kunder samt förbättra möjligheten att 
attrahera och behålla kvalificerad personal och 
nyckelmed arbetare. Vidare bedömer Solid 
Försäkrings styrelse att noteringen medför en 
självständig och mer effektiv kapitalallokering 
med direkt tillgång till de svenska och inter
nationella kapitalmarknaderna, inklusive en 
bred och långsiktig ägarbas, vilket förväntas 
stödja Solid Försäkrings fortsatta tillväxt och 

utveckling.

Vilka är villkoren för utdelningen?
Den som är registrerad aktieägare i Resurs 
Holding på avstämningsdagen för utdelningen 
av aktier har rätt att erhålla aktier i Solid 
Försäkring i förhållande till nuvarande innehav i 
Resurs Holding. Tio (10) aktier i Resurs Holding 
berättigar till en (1) aktie i Solid Försäkring.

Behöver jag vidta några åtgärder för  
att erhålla de utdelade aktierna?
Nej, den som är registrerad (direktregistrerad 
eller genom förvaltare) aktieägare i Resurs 
Holding på avstämningsdagen för utdelningen 
erhåller per automatik aktier i Solid Försäkring.

När är avstämningsdagen för  
utdelningen?
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman 
bemyndigar styrelsen att besluta om avstäm
ningsdag hos Euroclear Sweden för utdelning
en. Avstämningsdagen är således ännu inte 

bestämd per dagen för denna informations
broschyr. Styrelsen i Resurs Holding har för 
avsikt att verkställa utdelningen av aktierna i 
Solid Försäkring under det fjärde kvartalet 
2021. Avstämningsdagen beräknas infalla i 
nära anslutning till noteringen av aktierna i 
Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm.

När kommer prospektet att offentlig-
göras och var hittar jag det?
Ett prospekt med information om Solid 
Försäkring och riskerna förknippade med en 
investering i Solid Försäkrings aktier kommer 
att offentliggöras inför den planerade note
ringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. 
Prospektet kommer att göras tillgängligt för 
nedladdning på Resurs Holding och Solid 
Försäkrings hemsidor.

Kommer utdelningen att medföra  
några skattekonsekvenser för mig  
som investerare?
Utdelningen av aktier i Solid Försäkring 
förväntas uppfylla kraven i de så kallade Lex 
Aseareglerna och kommer således inte 
föranleda någon omedelbar beskattning för 
fysiska personer och aktiebolag med skatte
rättslig hemvist i Sverige. Aktieägarna i Resurs 
Holding som är berättigade att delta i utdel
ningen kommer att ha omkostnadsbeloppet 
för sina aktier i Resurs Holding fördelat mellan 
dessa aktier och de mottagna aktierna i Solid 
Försäkring. Fördelningen av omkostnads
beloppet baseras på den värdeförändring på 
aktierna i Resurs Holding som uppkommer till 
följd av utdelningen av aktierna i Solid Försäk
ring. Resurs Holding kommer att ansöka om ett 
allmänt råd från Skatteverket avseende hur 
omkostnadsbeloppet ska fördelas och detta 
råd kommer att publiceras på Resurs Holding, 
Solid Försäkring och Skatteverkets hemsidor så 
snart som möjligt. Ingen kupongskatt kommer 
att utgå på utdelning som uppfyller kraven i de 
så kallade Lex Asea reglerna.
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