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Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -7,71 MSEK (-0,18).
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 64,3 MSEK (66,7) eller 1,73 SEK (1,83) per aktie.
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 62,3 MSEK (66,3).

Verksamhet och framtidsutsikter
Bolaget eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verksamheter som möjliggör att bolagets latenta
skattefordran på 220 MSEK på lång sikt kan realiseras och därigenom berika aktieägarna.
Konkret söker vi efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25 MSEK och uppåt. Bolaget har
identifierat, undersökt och lämnat bud på ett flertal, möjliga förvärvsobjekt; men inget har lett till avslut
under rapportperioden. Någon tidsplan kan inte ges men styrelsen är hoppfull om att på sikt finna en eller
flera lösningar som gagnar aktieägarna.
För att finansiera ett större förvärv räknar vi med att använda vår kassa samt viss upplåning; men också
nyemission kan bli aktuellt. Därigenom kan vi ta oss an ett större förvärv än vad vår aktuella finansiering
tillåter. Parallellt med sökandet efter lämpliga förvärv förvaltas bolagets kapital i en riskspridd portfölj av
huvudsakligen räntebärande tillgångar med relativt hög avkastning. SwitchCore lämnar inga prognoser och
har inte fastställt några finansiella mål.
Under rapportperioden har några av bolagets placeringar tappat mycket i marknadsvärde. Huvudsakligen
handlar detta om räntebärande placeringar med förhållandevis hög ränta och volatilitet. Inga av dessa har
dock realiserats och bolaget förväntar sig att de skall ha en bättre utveckling på lång sikt.

Organisation
SwitchCore-koncernen består av moderbolaget SwitchCore AB (publ), dotterbolagen SwitchCore Options
AB, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB och SwitchCore i
Stockholm AB. I dotterbolagen finns inga externa tillgångar eller skulder och hela portföljförvaltningen
bedrivs i moderbolaget. Som tidigare rapporterats har SwitchCore ingått ett avtal med det närstående
bolaget AB Traction, som är huvudägare i SwitchCore. Detta servicekontrakt omfattar arbetet som VD samt
förvaltning av bolagets likvida medel. SwitchCore har inga anställda. Nedan redovisas styrelsen och dess
aktieägande.
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SwitchCores aktie
Aktiekapitalet uppgår till 37 164 011,76 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier
av serie B. Bolaget är anslutet till Aktietorget. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt
kortnamnet SCOR-A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn SCOR-B. A-aktier har en
rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I
SwitchCore finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

Redovisningsprinciper och granskning
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts. Bolagets
innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom
bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka
220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Denna skattefordran har justerats för den nya
bolagsskattesatsen om 22 %. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Mer information finns på www.aktietorget.se under Switchcores avdelning eller direkt på:
http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0003210590
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RESULTATRÄKNINGEN
KONCERNEN (KSEK)
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

2013-04-01
2013-06-30
0
0
0

2012-04-01
2012-06-30
0
0
0

2013-01-01
2013-06-30
0
0
0

2012-01-01
2012-06-30
141
0
141

2012-01-01
2012-12-31
141
53
194

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens
kostnader
Rörelseresultat
Resultat från övriga
värdepapper
Finansnetto
Resultat efter
finansnetto
Skatt
Totalt resultat

-318
-98
0

-880
-21
0

-648
-98
0

-1209
-21
0

-1876
-21
0

-416
-416

-901
-901

-746
-746

-1230
-1089

-1897
-1703

-26
-6736

-4614
1923

438
-7403

-1206
2110

3032
3682

-7178
0
-7178

-3 593
0
-3 593

-7 711
0
-7 711

-184
0
-184

5012
0
5012

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

0
2 229

0
1 435

0
1 513

62 297
64 526

66 329
67 764

72 798
74 311

64 250
276

66 763
1000

71 959
2 352

64 526

67 764

74 311

KONCERNENS
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Finansiella
anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel och
kortfristiga placeringar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och
skulder

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERN (KSEK)
Kassaflöde före
förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från
förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid
periodens början
Likvida medel vid
periodens slut
inkl.kortfristiga
placeringer
Totalt antal aktier, före
och efter utspädning

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-03-31

2012-01-01
2012-12-31

-7178

3 409

3 758

-10 513

-1 515

1 634

-17 691

1 893

5 392

0

0

0

0
-18 693

0
1 893

0
5 392

72 810

67 417

67 417

62 297

69 311

72 810

37 164 012

37 164 012

