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Bokslutskommuniké 
2018-01-01 – 2018-12-31 

Reinhold Europe AB (publ)  

Org. nr. 556706–3713 

 

Reinhold Europe AB (publ.), 556706–3713, bolaget erbjuder moderna fastighetsrelaterade produkter i 

ett bolag som bygger på tradition och innovation. Under slutet av 1950-talet beslutade Reinhold 

Gustafsson att implementera idén att bygga traditionell svensk funktionalism och kombinera hög 

kvalitet och rimliga hyror. En inriktning som gjorde Reinhold till en av Sveriges mest legendariska 

byggmästare. Besjälad av tron på att skapa win-win lösningar i all affärsverksamhet, hävdade 

Reinhold Gustafsson ofta att ”det är bättre att ha en del i ett större antal projekt som var och en ger 

rimlig lönsamhet, än att ha ett fåtal projekt med den högsta lönsamheten”. 

 

Idag är detta historia och det nya Reinhold Europe ska inte äga eller förvalta fastigheter, men arvet 

lever vidare i bolagets visioner och dagliga affärsverksamhet fast nu med en ny inriktning kring 

fastighetsrelaterade produkter och tjänster med hög avkastning. 
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1. Kommentarer över Q4 2018 från VD  

Bolaget beslutade på bolagsstämman 30 Juli 2018 att uppdra till styrelsen att avyttra bolagets 

dotterbolag Waxy International AB till bolagets aktieägare. Styrelsen beslutade att köpa ett lagerbolag 

och därigenom skapa ett nytt dotterbolag WXY Holding AB och till det överföra samtliga aktier i 

dotterbolaget Waxy International AB. Vid extra bolagsstämma 2018-11-14 beslutades att aktierna i 

Waxy Holding AB skulle erbjudas ägarna av Bolagets aktier, där 1 aktie i WXY Holding AB skulle 

erbjudas för varje ägd aktie i Reinhold Europe AB till ett pris om 0,05 SEK. Detta erbjudande 

skickades till samtliga aktieägare och teckningstiden avslutades primärt den 28 december, efter 

förlängning på grund av helgerna avslutades teckningen den 11 januari 2019.  Därav anser styrelsen 

att det inte föreligger något koncernförhållande och någon koncernredovisning kommer inte att 

publiceras. 

Bolagets finansiella ställning tyngs av tidigare skulder. Dock anser styrelsen att det finansiella 

rekonstruktionsarbete som genomförts de 2 senaste åren har uppdagat alla dolda skulder.  

Styrelsens fokus under 2018 har varit att hitta finansiella och verksamhets lösningar vilka kan lösa den 

framtida långsiktiga driften. Styrelsen har haft framgång i att omvandla skulder till aktiekapital och i 

samband med extra bolagsstämma 2018-11-14 så fastställdes styrelsens avtal med två stora 

fordringsägare och skulder uppgående till drygt 1,6 MEUR omvandlades genom kvittning till eget 

kapital.  

Bolagets satsning på affärsområdet husmoduler har ännu ej givet resultat, det är långa processer i 

dessa projekt.  

Bolagets strävan att etablera sig på energibesparingsprodukter har ej kunnat genomförs då finansiering 

ej funnits. 

Styrelsens arbete framåt kommer att koncentreras kring att dels hitta långsiktig finansiering för 

bolagets verksamhet, dels fortsätta driva husmodul och energibesparings projekten men även att hitta 

nya verksamheter som kan ge innehåll till bolaget.  

Styrelsen noterar att sedan den nuvarande styrelsen tillträtt har bolagets egna kapital signifikant 

förbättrats genom att tidigare skulder har kunnat omvandlats till aktiekapital. Den begränsade 

verksamhet som har bedrivits har kunnat genomföras genom inlånade pengar från aktieägarna. 

Bolaget har inte ingått några nya åtaganden vilka inte kunnat betalas eller kommer att kunna betalas 

inom kort tid. 

Bolagets framtid är prekär och bolaget behöver finna långsiktig finansiering för att säkerställa sin 

fortsätta verksamhet. 

Ingvar Rehbinder 

VD  
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2. Sammanfattning av Q1 – Q4 2018  

Följande sammanfattning avser perioden Q1-‐Q4 2018 med jämförelseperiod Q1-‐Q4 2017. 

 

• Intäkterna för perioden uppgår till 271 KEUR (3 KEUR) 

• Resultatet för perioden uppgår till -1 193 KEUR (-2 428 KEUR) 

• Likvida medel uppgick till 0 EUR (0,0 KEUR), därutöver kortfristiga 

fordringar om 507 KEUR (3151 KEUR) 

Antal aktier uppgår till 143 524 724 stycken, 900 000 A-aktier och 142 524 724 B-aktier. 

3. Sammanfattning av Q4 2018 

Följande sammanfattning avser perioden Q4 2018 med jämförelseperiod Q4 2017. 

• Intäkterna för perioden uppgår till 106 KEUR (0 KEUR) 

• Resultatet för perioden uppgår till – 911 KEUR (-1 552KEUR) 

 

4. Ägarförhållanden 

Aktiekapitalet per 2018-12-31 är fördelat på 143 524 724 aktier varav 900 000 A-‐aktier och 142 524 

724 B--‐aktier. A--‐aktien berättigar till 10 röster och B--‐aktien till 1 röst. Varje aktie ger lika rätt till 

bolagets tillgångar och vinst.  

Aktien handlas på Warszawa börsen under ticker RHD och stängningskursen 2018-12-30 var 0,19 

PLN. Vid periodens slut var bolagets marknadsvärde 3,7 MEUR.  

Styrelsen har fått bemyndigande från extra bolagsstämma att ge ut 40 000 000 nya B-aktier. 

 

5. Väsentliga händelser under perioden: 

▪ Bolaget förvärvade WXY Holding AB genom att förvärva ett lagerbolag 

▪ Bolagsverket registrerar ökning i bolagets aktiekapital genom kvittning av ca 1,6 MEUR. 

▪ Bolaget avyttrade aktierna i Waxy International AB till WXY Holding AB 

▪ Bolaget avyttrade sina aktier i dotterbolaget WXY Holding AB till bolagets aktieägare. 

Erbjudandet innebar att för 1 aktie i REAB fick man köpa 1 aktie i WXY Holding för 0,05 

SEK. 

▪ Ingvar Rehbinder invaldes i styrelsen och Sven-Gunnar Bodell avgick. 

▪ Då företaget avyttrat sitt dotterbolag föreligger inget koncernförhållande och ingen 

koncernredovisning kommer att publiceras 

 

6. Väsentliga händelser efter perioden: 

 Bobby Mandl avgick ur styrelsen 
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7. Kommande rapporttillfällen 
 

2019-04-30 Årsredovisning 2018 2018‐01-01 - 2018-12-31 

2019-05‐31 Delårsrapport Q1 19 2019‐01-01 – 2019-03-31 

2019-08‐30 Halvårsrapport 19 2019‐04-01 – 2019-06-30 

2019-11‐29 Delårsrapport Q3 19 2019‐07-01 – 2019-09-30 
 

8. Övrig information från bolaget 

8.1 Personal 

Bolaget har inga anställda, men 1 långtids konsult är kontrakterad. 

8.2 Riskfaktorer 

Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet. Kort kan man säga att bolaget 

observerat och har handlingsplan för att motverka de möjliga risker som identifierats. 

Dessutom kommer utgången av förhandling av kända krav från tidigare verksamhet, eventuella 

okända krav från tidigare verksamhet samt utfall av kommande finansieringsförsök ha signifikant 

inverkan på koncernen. 

8.3 Transaktioner med närstående 

Transaktioner har skett med närstående i form av ersättning till ledande befattningshavare. Alla 

transaktioner har varit finansierade genom lån till bolaget. 

8.4 Finansiell ställning 

Bolagets finansiella ställning är fortfarande mycket prekär. Styrelsens främsta prioritet är att 

säkerställa bolagets finansiering för de kommande 12 månaderna. Ett flertal aktiviteter pågår för att 

åtgärda detta samt att återställa aktiekapitalet, bl a så bemyndigandes styrelsen att emittera 40 000 000 

nya aktier.  

8.5 Revisorsgranskning 

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer 

9. Styrelsens intygande 

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 

översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför. 

Stockholm den 28 februari 2018 

 

Bobby Mandl Harry Rosenberg Ingvar Rehbinder  

Styrelseordförande Ledamot Ledamot och tf. Verkställande direktör  

Denna information är sådan information som Reinhold Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 

februari 2018 kl. 16:00.  
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10. Finansiella rapporter 

Belopp i KEUR 

 

10.1 Rapport över förändringar i eget kapital  

 

 
 

10.2 Resultatrapport i sammandrag för moderbolaget 

 

 

 

 

Aktiekapital Överkurs Balanserat resultat Summa

Fond inkl årets resultat

IB 6 241 8 141 -16 442 -2 059

Nedskrivning aktiekapital -6 186 0 6 186 0

Nyemmision 11 1 620 1 631

Aktieägartillskott 0 0 531 531

Årets resultat 0 0 -1 193 -1 193

UB 66 9 761 -10 917 -1 090

2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-07-01

KEUR 2018-12-30 2017-12-30 2018-09-30 2017-09-30

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 54 0 0

Övriga rörelseintäkter 217 3 106

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -768 -1 296 -567 -1 228

Personalkostnader 0 0 0

Övriga rörelsekostnader -1 017 28 -1 017 46

Rörelseresultat -1 514 -1 265 -1 478 -1 182

Finansiella poster 342 -93 567 -142

Resultat efter finansiella poster -1 172 -1 358 -911 -1 324

Skatt som belastar resultatet -21 -1 064 0

Periodens resultat -1 193 -2 422 -911 -1 324

Antal Aktier 143 524 724 117 926 724 117 926 724 109 926 724
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10.3 Balansräkning i sammandrag för moderbolaget 

 

 

11. Kontaktuppgifter 

 

 
Reinhold Europe AB (publ) 

Kommendörsgatan 37 
SE-114 58 Stockholm 
+46 (0)73 993 65 12 

info@reinhold.international 
http://www.reinhold-europe.se 

2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01

TILLGÅNGAR 2018-12-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 657 1 966 2 689 1760

Summa anläggningstillgångar 1 657 1 966 2 689 1760

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 508 314 129 142

Kassa och bank 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 508 314 129 142

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165 2 280 2 818 1 902

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 67 6 241 1 000 6 241

Överkursfond och liknande 9 761 8 141 8 673 8 141

Balanserade vinstmedel -9 724 -14 020 -11 201 -16 141

Årets resultat -1 194 -1 095 -203 796

Summa eget kapital -1 090 -733 -1 731 -963

Periodiseringsfond 0

Långfristiga skulder och avsättningar 475 475 475 475

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 684 227

Aktuella Skatteskulder 1 067 0

Övriga skulder 651 2 186 3 619 2 390

Upplupna kostnader och frutbetalda intäkter 378 227

Summa kortfristiga skulder 2 780 2 186 4 074 2 390

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 165 1 928 2 818 1 902

mailto:info@reinhold.international

