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Útboðið 

Viðauki þessi er gerður við útboðslýsingu MindArk PE AB (publ) í tilefni af
hlutafjárútboði félagsins og ber að skoða viðaukann með útboðslýsingunni. Útboðinu er
beint til meðlima í Bridge Investment Network og aðrir en meðlimir þess geta ekki tekið
þátt í útboðinu. Útboðið á sér jafnframt stað í Svíþjóð og Noregi. Útboðstímabilið var
upphaflega ákveðið frá 10. október til 14. nóvember 2005 en á stjórnarfundi útgefanda
sem haldinn var þann 14. nóvember var útboðstímabilið framlengt til 2. desember 2005.
Útboðstímabilið á Íslandi er frá 30. nóvember til kl. 16:00 þann 2. desember 2005 (að
íslenskum tíma). 

Samtals er boðið hlutafé að nafnverði 146.350 sænskar krónur á genginu 205 sænskar
krónur fyrir hverja krónu nafnverðs. Hið nýja hlutafé er selt í einingum að nafnverði 50
sænskar krónur að kaupverði 10.250 sænskar krónur hver. Kostnaður er 2% af
kaupverði, þó að lágmarki 200 sænskar krónur. Þá er mögulegt að áskrifendur verði fyrir
smávægilegum kostnaði vegna erlendra millifærslna á kaupverði, stofnunar
vörslureiknings og þess háttar. Hin nýju hlutabréf eru ekki háð forkaupsrétti né öðrum
takmörkunum á framsali.

Yfirlýsing umsjónaraðila.

Tamm & Partners AB, Birger Jarlsgatan 26, Stokkhólmi lýsir því hér með yfir að við
gerð útboðslýsingar MindArk PE AB (publ) var aflað þeirra gagna sem að mati Tamm &
Partners AB voru nauðsynleg til þess að útboðslýsingin gæfi rétta mynd af MindArk PE
AB (publ) og hlutabréfum þess og að mati Tamm & Partners AB var engu atriði sleppt
sem áhrif getur haft á mat á MindArk PE AB (publ) og hlutabréfum þess.

Stokkhólmi, 25. nóvember 2005.
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Áskrift

Umsókn um áskrift skal gerð með því að fylla út og undirrita áskriftareyðublöð og senda
þau til Tamm & Partners, umsjónaraðila útboðsins (sjá heimilisfang og aðrar upplýsingar
á bls. 6 í útboðslýsingu).

Áskriftareyðublöð má nálgast hjá MindArk PE AB (publ) (www.mindark.se), Tamm &
Partners (www.tammpartners.se) og hjá Bridge Investment Network
(www.bridgeltd.com) (sjá annars upplýsingar á bls. 6 í útboðslýsingu). Áskrift hluta er
bindandi. Hverjum fjárfesti er aðeins heimilt að senda inn eina umsókn um áskrift. Ekki
verður litið til áskriftareyðublaða sem eru útfyllt ranglega eða með ófullnægjandi hætti.
Óheimilt er að gera nokkrar breytingar á áskriftareyðublöðunum eða texta þeirra. 

Áskriftareyðublöð sem send eru í pósti ætti að póstleggja tímanlega fyrir lok
útboðstímabils þar sem áskrift miðast að öllu jöfnu við móttöku frumrits áskriftar-
eyðublaðs, þó kann að verða litið til áskriftareyðublaða sem send eru með faxi eða
skönnuð sem fylgiskjöl með tölvupósti, enda séu þau undirrituð og frumrit berist strax í
kjölfarið.

Stefnt er að því að umsjónaraðili útboðsins verði með sérstakan kynningarfund vegna
útboðsins hér á landi. Í því tilviki verður tilkynnt um slíkt tímanlega á vettvangi Bridge
Investment Network. Á slíkum fundi yrði tekið við áskriftum.

Úthlutun

Úthlutun hlutabréfa á sér stað jafnóðum og áskriftarbeiðnir berast, en lokaákvörðun um
samþykki áskriftar er þó í höndum stjórnar útgefanda. Þetta hefur í för með sér að þeim
mun fyrr sem áskrift berst, þeim mun meiri líkur eru á því að vera úthlutað bréfum. Ef
um umframáskrift verður að ræða kann að vera að hluti áskrifenda fái úthlutað lægri
fjárhæð hlutafjár en þeir hafa skráð sig fyrir eða fái ekki úthlutað bréfum, enda er
markmið útboðsins að eignaraðild að bréfunum verði sem dreifðust. Úthlutun mun
mögulega fara fram, að hluta til eða í heild, með tilviljanakenndu vali.

Tilkynning um úthlutun

Þegar úthlutun hluta liggur fyrir verður þeim aðilum sem hafa fengið hlutum úthlutað
tilkynnt þar um með tölvupósti eða öðrum hætti. Gert er ráð fyrir að slík tilkynning hafi
verið send eigi síðar en innan viku frá lokum útboðstímabils, en þá er eindagi greiðslu.
Til þess að fá afhent úthlutuð bréf verður kaupverðið að vera til reiðu á vörslureikningi
fjárfestis (sjá nánar hér að neðan varðandi greiðslur).
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Greiðslumáti

Þeir sem skrá sig fyrir hlutabréfum í útboðinu þurfa að leggja kaupverðið inn á
vörslu¬reikning hjá Tamm & Partners, umsjónaraðila útboðsins, eða ACH Securities
S.A. í síðasta lagi þegar þeir hafa fengið staðfest að þeim hafi verið úthlutað bréfum.
Þegar fyrir liggur að áskrifandi hefur fengið úthlutað bréfum á greiðsla sér stað með því
að kaupverðið er gjaldfært af vörslureikningnum. Til þess að fá afhent úthlutuð bréf
verður kaupverðið að vera til reiðu á vörslureikningi fjárfestis. Ef greiðsla er ekki til
reiðu á vörslureikningi áskilur útgefandi sér rétt til þess að úthluta bréfunum til þriðja
aðila. Ef lægra verð fæst fyrir bréfin frá þriðja aðila í slíkum tilvikum áskilur útgefandi
sér jafnframt rétt til þess að krefja upphaflegan áskrifanda um mismuninn.

Afhending bréfa

Þegar greiðsla hefur átt sér stað og hlutafjárhækkunin hefur verið skráð hjá sænskum
yfirvöldum verða hlutabréfin færð á hlutafjárreikning kaupanda hjá umsjónaraðila
útboðsins og kaupanda tilkynnt þar um. Gert er ráð fyrir að þetta eigi sér stað innan
mánaðar frá því að útboðstímabili lýkur. Bréfin eru rafrænt skráð og því eru engin
hlutabréf í pappírsformi gefin út.

Skilyrði fyrir því að útboðið verði framkvæmt

Útboðið er háð þeirri forsendu að ekki komi upp þær kringumstæður að tímasetning
útboðsins verði talin óhentug. Um gæti verið að ræða atburði af efnahagslegum,
fjárhagslegum eða stjórnmálalegum toga, sem vörðuðu aðstæður í Svíþjóð sem og
annarsstaðar, sem og það mat stjórnar útgefanda að áhugi á útboðinu sé ekki nægur. Við
framangreindar aðstæður gæti útboðið verið afturkallað að hluta til eða í heild.
Tilkynning um slíkt yrði birt samdægurs og slíkar aðstæður kæmu upp eða eins fljótt
eftir það og auðið væri.

Sölutrygging

Útboðið er ekki sölutryggt.

Hlutabréf félagsins eru óskráð

Athygli fjárfesta er vakin á því að hlutabréf MindArk PE AB (publ) eru ekki skráð á
skipulegum verðbréfamarkaði. Seljanleiki bréfa sem eru ekki skráð á skipulegum
verðbréfamarkaði er almennt ekki jafn mikill og þeirra bréfa sem þar eru skráð og
verðmyndun á þeim er almennt ekki jafn góð og gagnsæ. Áhættu þessu tengda þurfa
fjárfestar að hafa í huga við fjárfestingu í óskráðum bréfum. Varðandi áhættuþætti er að
öðru leyti vísað til umfjöllunar þar um á blaðsíðu 21 í útboðslýsingu.
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Skattamál

Í umfjöllun þessari er fjallað annars vegar um eðli tekna sem geta skapast og hins vegar
hvernig skattareglum er beitt mismunandi eftir því hverjir eru eigendur bréfanna.
Umfjöllun þessi einskorðast við þá sem bera ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi og tekur
ekki til skattskyldu þessara aðila erlendis, þ.e. ef tekjurnar stafa þaðan. Tekið skal fram
að umfjöllunin tekur ekki á því ef sérstakar reglur gilda um skattaðila heldur er henni
ætlað að gefa almennt yfirlit yfir gildandi reglur. Þeim sem sérstakar reglur gilda um er
ráðlagt að leita sérfræðileiðsagnar varðandi kaup og skattalegar afleiðingar þeirra. Í 3.-
5. lið hér á eftir er fjallað um skattaleg atriði út af hlutabréfaeign en í 1. og 2. lið er fjallað
um sérreglur norræna tvísköttunarsamnings¬ins.

1. Skattlagning arðgreiðslna af hlutareign samkvæmt norrænum tvísköttunar¬samningi.

a. Arður greiddur frá sænsku félagi til einstaklings á Íslandi, yrði skattlagður með
15% skatti í Svíþjóð, nema hlutareignin tengdist fastri starfsstöð viðkomandi í
Svíþjóð vegna sjálfstæðrar starfsemi hans, sbr. 14. gr. samningsins, en þá má
skattleggja ágóðahlutina að fullu í Svíþjóð.

b. Arður greiddur til lögaðila á Íslandi, yrði skattlagður með 15% skatti í Svíþjóð,
nema:

- félagið eigi beint að minnsta kosti 10 af hundraði eignarhlutdeild í félaginu
sem ágóðahlutina greiðir, þá er ágóðahluturinn undanþeginn skattlagningu.
- félagið hafi fasta starfsstöð í Svíþjóð vegna atvinnustarfsemi sinnar, sbr. 7. gr.
samningsins, og hlutareignin sem ágóðahlutirnir eru greiddir af er raunverulega
bundin við þá atvinnustarfsemi, en þá má skattleggja ágóðahlutina að fullu í
Svíþjóð.

2. Skattlagning söluhagnaðar hlutabréfa samkvæmt norrænum tvísköttunarsamningi.

a. Söluhagnaður af sænskum hlutabréfum í eigu einstaklings, á Íslandi, yrði einungis
skattlagður á Íslandi, nema í eftirfarandi tilvikum:

- viðkomandi hefði fasta starfsstöð í Svíþjóð vegna sjálfstæðrar starfsemi
sinnar, sbr. 14. gr. samningsins, og söluhagnaðurinn er raunverulega bundin við
sjálfstæða starfsemi sem stunduð er frá hinni föstu stöð, eða
- undatekningarreglur 2. eða 7. mgr. 13. gr. eiga við
þá má skattleggja ágóðahlutina að fullu í Svíþjóð.

b. Söluhagnaður af hlutabréfum í eigu lögaðila, á Íslandi, yrði einungis skattlagður á
Íslandi, nema:

- félagið hefði fasta starfsstöð í Svíþjóð vegna atvinnustarfsemi sinnar, sbr. 7.
gr. samningsins, og söluhagnaðurinn sem ágóðahlutirnir eru greiddir af er
raunverulega bundin við atvinnustarfsemi sem rekin er frá hinni föstu
atvinnustöð, eða
- undantekningarregla 2. mgr. 13. gr. á við,

þá má má skattleggja ágóðahlutina að fullu í Svíþjóð.
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3. Almennt um tekjur af hlutabréfaeign.

a. Arður af hlutabréfum í hlutafélögum, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003,
um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. nánar 11. gr. sömu laga. Til arðs af hlutabréfum
telst auk venjulegrar arðgreiðslu sérhver afhending verðmæta til hlutareiganda sem
telja verður tekjur af hlutareign hans í félaginu. Til arðs telst ekki úthlutun
jöfnunarhluta ef hún breytir ekki eignarhlutdeild í félaginu. Úthlutun verðmæta við
lækkun hlutafjár eða slit félags telst jafnframt til tekna, að því marki sem slík
úthlutun er umfram kaupverð viðkomandi hlutabréfa.

b. Hagnaður af sölu hlutabréfa, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, sbr. nánar
12., 18., 20.-22., 24.-25. og 27. gr. sömu laga. Hagnaður af sölu hlutabréfa telst að
fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir þá ekki máli hve lengi skattaðili
hefur átt viðkomandi hluti. Hagnaður af sölu hlutabréfa telst mismunur á söluverði
bréfanna annars vegar, að frádregnum kostnaði við söluna, og kaupverði þeirra
hins vegar. Þegar hlutabréf eru látin af hendi við makaskipti skal það teljast sala
hennar í þessu sambandi. Ef tilfært verð kaup- eða söluverðs í slíkum
makaskiptasamningi er verulega frábrugðið því sem almennt gerist í hliðstæðum
viðskiptum þar sem um beina sölu er að ræða geta skattyfirvöld metið hvað telja
skuli eðlilegt verð og miðað skattlagningu söluhagnaðar við það.

c. Bætur vegna altjóns eða eignarnáms á hlutabréfum teljast vera söluverð bréfanna
og fer um meðferð hans eftir sömu reglum og greinir í b-lið hér að framan.
Skattaðila er þó heimilt að færa skattskyldan söluhagnað til tekna með jöfnum
fjárhæðum á allt að fimm árum. Skattaðila er heimilt að verja söluhagnaði til
lækkunar á stofnverði nýrrar eignar á næstu þremur árum frá því að greiðsla bóta
var innt af hendi.

4. Skattskyldir aðilar og skatthlutföll.

a. Tekjur af hlutabréfaeign lögaðila skattleggjast með öðrum tekjum þeirra og að
teknu tilliti til frádráttar sem heimilaður er í 31. gr. laga nr. 90/2003. Samkvæmt
því er heimilt að draga frá tekjum allan rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á
árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við. Tap af öðrum
rekstrarþætti skattaðila kemur þannig til lækkunar tekjum af hlutabréfaeign en hins
vegar er óheimilt að nýta tap af hlutabréfaeign á móti öðrum tekjum, sbr. 2. mgr.
24. gr. laga nr. 90/2003. Meðal þeirra frádráttarliða sem máli skipta má nefna að
heimilt er að gjaldfæra sannanlega tapað hlutafé í félögum sem hafa orðið
gjaldþrota eða hafa sætt niðurfærslu í kjölfar nauðasamninga. Sérákvæði gilda um
frádrátt hlutafélaga, einkahlutafélaga og tiltekinna félaga á móti arði sem þau fá
vegna hlutabréfaeignar sinnar. Fenginn arður frá hlutafélögum er því í raun ekki
skattlagður í hendi þessara aðila. Það skilyrði er sett fyrir frádrætti vegna arðs frá
erlendu hlutafélagi að hagnaður síðastgreinds félags hafi verið skattlagður með
sambærilegum hætti og gert er hér á landi og ekki með lægra skatthlutfalli en
almennu skatthlutfalli í einhverju aðildarríkja OECD. Lögaðilar geta farið fram á
að fresta tekjufærslu söluhagnaðar af sölu hlutabréfa, þar á meðal skiptum á
hlutabréfum, um tvenn áramót frá söludegi. Kaupi sá aðili önnur hlutabréf í stað
hinna seldu innan þess tíma færist söluhagnaðurinn til lækkunar á kaupverði þeirra
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bréfa. Nemi kaupverð hinna keyptu bréfa lægri fjárhæð en söluhagnaðurinn telst
mismunurinn til skattskyldra tekna á öðru ári frá því að hann myndaðist.

b. Tekjur af hlutabréfaeign manna sem teljast stunda atvinnurekstur með hlutabréfin
eða hafa kaup og sölu þeirra sem sjálfstæða starfsemi skattleggjast eins og aðrar
atvinnurekstrartekjur. Greiða skal tekjuskatt, sbr. lög nr. 90/2003, og útsvar til
sveitarfélags, sbr. lög nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga. Tekjuskatts- og
útsvarsstofn reiknast sem heildartekjur, sbr. 1. lið hér að framan, að teknu tilliti til
þess frádráttar sem heimilaður er frá þeim tekjum, sbr. 31. gr. laga nr. 90/2003.
Frádráttur er sá sami og hjá lögaðilum, þó ekki frádráttur sem aðeins er heimilaður
hlutafélögum og einkahlutafélögum. Skatthlutfall er 24,75% tekjuskattur og 11,24
- 13,03% útsvar (breytilegt eftir sveitarfélögum). Heildarskattur er því 35,99 -
37,78% eftir búsetu skattaðila. Tekjuskattshlutfall vegna tekna 2006 verður
23,75% og vegna tekna 2007 21,75%. Í gildi eru ákvæði um álagningu sérstaks
tekjuskatts 2% vegna tekna á árinu 2005 en þau ákvæði falla úr gildi í árslok 2005.
Þeir menn, sem fjallað er um í þessum staflið, hafa sömu heimild og lögaðilar til
að fresta tekjufærslu söluhagnaðar hlutabréfa.

c. Tekjur af hlutabréfaeign annarra manna eru skattlagðar sem fjármagnstekjur og er
skatthlutfall 10%, sbr. 3. mgr. 66. gr. laga nr. 90/2003. Útsvar reiknast ekki á þessar
tekjur. Óheimilt er að draga kostnað, sem fallið hefur til við öflun þessara tekna
eða tap af sölu annara bréfa, frá tekjum áður en þær koma til skattlagningar. 

d. Aðilar sem njóta almenns skattfrelsis, skulu samt sem áður greiða skatt af tekjum
sínum af hlutabréfaeign, sbr. 4. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003, nema sérlög mæli
beinlínis fyrir um annað. Skatthlutfall þessara tekna er 10%. Óheimilt er að draga
kostnað, sem fallið hefur til við öflun þessara tekna, frá tekjum áður en þær koma
til skattlagningar.

5. Eignarskattur.

Hluthafi skal telja hlutabréf sín til eignar á nafnverði. Skattskyldar eignir að frádregnum
skuldum eru eignarskattsskyldar miðað við árslok, sbr. VII. kafla laga nr. 90/2003.
Skatthlutfall manna er 0,6% af eignarskattsstofni umfram 4.983.140 kr. Skatthlutfall
lögaðila er 0,6% af eignarskattsstofni. Ákvæði um eignarskatt falla úr gildi 31. desember
2005.

Ársreikningar



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27




