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Erbjudandet i sammandrag
Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr
Anmälningsperiod: 8–22 maj 2006
Likviddag: 30 maj 2006
Beräknad första dag för handel
på Nya Marknaden: Omkring den 7 juni 2006

Datum för publicering av finansiell information
Delårsrapport, januari till juni, 22 augusti 2006.
Delårsrapport, januari till september, 7 november 2006. 
Bokslutskommuniké, januari till december, 20 februari 2007.
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma): Avses hållas i maj 2007.

Övrigt
ISIN-kod: SE0001718032
Kortnamn på Nya Marknaden: IPL
Handelspost: 300 aktier

Handel på Nya Marknaden
Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags
aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS.
Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de
börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och
orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för
börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen
av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor.
Sponsor för Insplanet är Bankaktiebolaget Avanza som är
medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn
ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven för att handla aktien
på Nya Marknaden samt att Bolaget löpande följer
informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.
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I detta prospekt används definitionen "Bolaget”, ”Emittenten" och ”Insplanet AB (publ)” som
beteckning för Insplanet AB (publ) (organisationsnummer 556567-6227) och definitionen ”Insplanet”
och ”Koncernen” som beteckning för koncernen, dvs. moderbolag inklusive dotterbolag, samt
”Avanza” avser Bankaktiebolaget Avanza (organisationsnummer 556573-5668).

Detta prospekt har upprättats av Bolaget i enlighet med lagen om finansiella instrument (1991:980)
och Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet avseende Erbjudandet har godkänts av
och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och prospektet får inte distribueras
till eller i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådant prospekt eller sådan åtgärd
eller strider mot tillämpliga regler i sådant land. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist rörande
innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk
allmän domstol exklusivt.

Detta prospekt innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida
marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Ord som ”anse”, ”bedöma”, ”förvänta”, ”förutse”,
”avse”, ”kan”, ”planera” och andra liknande uttryck är avsedda att indikera sådan information.
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet. Även om det är Bolagets styrelses
bedömning att framtidsinriktad information i detta prospekt är baserad på rimliga överväganden, kan
faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Sammanfattning

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om
att acceptera erbjudandet genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av
prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av
uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av
prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i
sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller
översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet.

Översikt
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom
konsument- och motorförsäkring (sak). Insplanet har Sverige som huvudsaklig marknad.
2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Idag
genererar ca 70 procent av försäljningen årligt återkommande intäkter till bolaget
(beståndsprovision). Sakförsäkringspremierna i Sverige uppgår till drygt 30 000 MSEK per
år. Marknaden domineras av ett fåtal försäkringsbolag.

I detta prospekt används definitionen "Bolaget”, ”Emittenten" och ”Insplanet AB (publ)”
som beteckning för Insplanet AB (publ) (organisationsnummer 556567-6227) och
definitionen ”Insplanet” och ”Koncernen” som beteckning för koncernen, dvs. moderbolag
inklusive dotterbolag. Insplanet AB (publ) är moderbolag. i en koncern som inkluderar tre
dotterbolag. I moderbolaget sker IT-utveckling och administration. Insplanets verksamhet
bedrivs i dotterbolagen Insplanet Försäkringsförmedling AB som bedriver
försäkringsförmedlingsverksamhet, Auro Försäkring AB som är distributör av försäkringar
från InterHannover och Insplanet Försäkrings AB som är ett servicebolag och avtalspart
med Koncernens leverantörer av försäkringar.

Insplanet har långsiktiga avtal och relationer med försäkringsbolagen. Det ger Koncernen en
långsiktig position att utvecklas vidare från. Insplanet har en bra mix av ersättningsavtal som ger
Insplanet stabilt kassaflöde samtidigt som beståndet med återkommande intäkter växer kraftigt.

Varje dag görs 800 förfrågningar via Internet. Bolaget har idag ca 75 medarbetare, och har en
högre tillväxttakt mätt i nytecknad premievolym och omsättning än personellt. Bolaget är lönsamt
sedan 2003. Bolaget omsatte 2005 23,1 MSEK och gjorde en vinst på 4,0 MSEK före skatt. 

SAMMANFATTNING

n Nettoomsättning (TSEK) n Rörelseresultat (TSEK) n Rörelsemarginal, %

Grafen visar Insplanets utveckling av omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal 2003 till
innevarande års prognos. Rörelsemarginalen ökade från 4 procent 2004 till 17 procent 2005. Prognos
för rörelsemarginalen helåret 2006 är 29 procent.
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Intäkter
Den största delen av Insplanets intäkter är provisioner från försäkringsbolagen. Provisionen
kan delas in i engångsersättning och beståndsersättning. Insplanet har sedan mitten av
2004 arbetat med att successivt skifta från engångsersättning till beståndsersättning.
Insplanet räknar med att 30 till 40 procent av bolagets nettoresultat över tiden kommer att
utgöras av årligt återkommande intäkter från bolagets upparbetade försäkringsbestånd.

Årligt återkommande intäkter från Insplanets försäkringsbestånd
Beståndsersättning erhålls så länge kunden stannar kvar och behåller aktuell försäkring
eller ersätter den med annan på samma objekttyp (ex hem mot hem). Av de 175 MSEK (47
000 försäkringar) som nytecknades 2005 var 55 procent försäkringar som ger årligt
återkommande intäkter. Under 2006 väntas andelen bli omkring 70 procent.

Produkter och Tjänster
Det finns idag ingen annan aktör på den svenska marknaden som erbjuder ett lika stort
utbud från olika försäkringsbolag inom person- och sakförsäkringsområdet som Insplanet.
Även om Insplanets avtal med försäkringsbolagen är långsiktiga kan ett försäkringsbolags
relativa andel av Insplanets nyförsäljning variera från tid till annan. Det beror till stor del
på respektive försäkringsbolags konkurrenskraft och strategi över tiden.

Insplanets vision är att på sikt bli ett heltäckande försäkringsvaruhus inom person- och
sakförsäkringsområdet. Insplanet erbjuder för närvarande följande produkter:

> Bilförsäkring (4 försäkringsbolags produkter)
> Hemförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Villaförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Fritidshusförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Båtförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Barnförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Olycksfallsförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Livförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Inkomstförsäkring (enbart Fairs produkter)
> Mopedförsäkring (egen produkt i samarbete med Tennant)

Utöver ovanstående produkter har Insplanet under hösten 2005 lanserat mäklartjänsten.
Den innebär att Insplanet slussar vidare kunder som är intresserade av pensionssparande,
ekonomisk rådgivning och företagsförsäkringar till mäklare runt om i landet och Insplanet
erhåller en ersättning per förmedlad kundkontakt.

Försäljningsutveckling
Insplanet har sedan starten uppvisat kontinuerlig tillväxt i såväl premievolym som antalet
förmedlade försäkringar. Under perioden 2002-2005 har Insplanets nyförsäljning ökat med
560 procent mätt i premievolym. Under perioden 2002-2004 skedde en rad
premiehöjningar vilket bidrog till högre snittpremier på marknaden. Sedan 2004 har
försäkringspremierna stagnerat till följd av ökad konkurrens i marknaden, detta har dock
inte satt några spår i bolagets tillväxttakt.

Insplanet räknar med en lägre tillväxttakt under kommande år. Under 2006 räknar bolaget
med 50 procents tillväxt i nytecknad premievolym. Insplanets långsiktiga mål är en årlig
tillväxt på 25 procent i nytecknad premievolym. 

Insplanets försäljningsutveckling styrs i huvudsak av två parametrar:

> Hur många kunder som tar kontakt med Insplanet och vill ha hjälp med sina försäkringar.
> Hur pass konkurrenskraftiga Insplanets samarbetspartners är (försäkringsbolagen vars 

produkter bolaget erbjuder).

n Beståndsintäkt (TSEK) n Kundhanteringskostnad (TSEK)

Grafen visar hur beståndsintäkterna antas inflyta till Koncernen över
tiden. Försäljningen ackumulerar därmed en framtida, återkommande
intäkt.
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n Antal förfrågningar n Antal sålda n Avslutsfrekvens (%)

Grafen visar hur antal förfrågningar med avslutsfrekvens, antal sålda
försäkringar och antal offertförfrågningar via Internet utvecklats över tiden.
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Kundanskaffning och Marknadsföring
Insplanet arbetar i huvudsak med marknadsaktiviteter på Internet
för att attrahera nya kunder. Insplanet kommer i kontakt med nya
kunder via hemsidan, integrerade samarbeten, sökmotorer samt
annonssamarbeten.

Insplanet mäter all marknadsföring via det egenutvecklade
Internetbaserade affärssystemet FAP. Kvalitén vad gäller både
kunder, förfrågningar och avslutsfrekvens skiljer sig väsentligt
mellan likartade kanaler. Det går inte att på förhand säga vad som
är en bra kanal utan det måste alltid mätas. Genom att alltid mäta
kostnad per såld försäkring kan Insplanet alltid säkerställa att
marknadsföringsaktiviteten är ekonomiskt försvarbar.

Försäkringsbolag / Partners
Insplanet har idag samarbete med följande försäkringsbolag:

> Moderna Försäkringar, (SAK)
> Tennant, (SAK och Grupp)
> WLI, InterHannover är försäkringsgivare, (SAK) 
> SalusAnsvar, (SAK) 
> Atlantica ägs av moderna försäkringar, (SAK)
> Allandia, (SAK) 
> Sveland (SAK)
> Fair forsikring, (Person) 
> EuroAccident, Generali är försäkringsgivare, (Person)

Insplanet för dessutom löpande diskussioner med olika
försäkringsbolag och målsättningen är att komplettera med
ytterligare produkter från såväl befintliga som nya
samarbetspartners under 2006.

Konkurrenter1

Insplanet konkurrerar med försäkringsmäklare, ombud,
organisationer och direktförsäkringsbolag på den svenska
marknaden. Dessa konkurrenter kan delas in enligt följande: 

Försäkringsmäklare:
Erbjuder försäkringar från olika leverantörer.

Ombud:
Denna kategori består av båthandlare, bilhandlare,
fastighetsmäklare, banker och liknande aktörer. 

Organisationer: 
Stora grupper som till exempel Villaägarna, Skattebetalarna eller
Motormännen. Dessa sluter avtal med en försäkringsgivare som i
sin tur erbjuder försäkringar till deras medlemmar. 

Direktförsäkringsbolag: 
De fyra stora (TryggHansa, If, Folksam och Länsförsäkringar) är
”direktförsäkringsbolag”. Det innebär att de endast erbjuder sina
produkter själva eller via ombud eller organisationer. De har
strategiskt valt att inte sälja via externa distributionskanaler såsom
Insplanet.

Organisation
Insplanet har idag ca 75 heltidsanställda varav de flesta arbetar
med försäljning. Insplanet växer snabbare mätt i nytecknad
premievolym och omsättning än personellt. Detta förklaras av
effektivare kundprocesser och ökad automatisering. Denna trend
kommer att fortsätta i takt med att Internetförsäljningen utvecklas.

Bakgrund till Erbjudandet
Styrelsen i Insplanet har beslutat att ansluta Bolagets aktier till
Nya Marknaden. I samband med anslutningen kommer Bolaget
att emittera nya aktier i kombination med att Säljarna2 erbjuder
delar av sina respektive innehav genom Erbjudandet. Oaktat
sådan försäljning kommer Huvudaktieägarna3 att kvarstå som
största aktieägare efter Erbjudandets genomförande och
kommer efter Erbjudandet, under förutsättning att Erbjudandet
fulltecknas, att kontrollera cirka 47 procent av röster och kapital
i Bolaget.
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1 Källa: Insplanet
2 Richard Båge genom Richard Båge AB orgnr: 556694-1323, Daniel Soussan genom Daniel Soussan AB orgnr: 556684-5839, Johan Andersson privat, Christian 
Ridderstolpe genom Tynagh Industrial Limited, Reg No: 166169, Cyprus samt Göran Stern privat.

3 Daniel Soussan och Richard Båge.



Finansiell sammanställning

Se nedan tabell över koncernens finansiella sammanställning. För ytterligare nyckeltal
se avsnitt ”Finansiell information i sammandrag 2001 – 2006”.

Ledning och Styrelse
Insplanets ledning och styrelse har god kompetens och erfarenhet att driva och leda
Bolaget under rådande tillväxt och marknadssituation.

Bolagets ledning består av:

> Daniel Soussan – VD och Grundare av Insplanet 1999
> Peter Lundén – Försäljningschef, arbetat i bolaget sedan 2002
> Johan Andersson – IT-chef, arbetat i bolaget sedan 1999
> Christian Ridderstolpe – Affärsutvecklingschef, arbetat i bolaget sedan 2000
> Henrik Ingvarsson – Ekonomichef, Vice VD, arbetat i bolaget sedan januari 2006

Bolagets styrelse består av:

> Göran Lindén – Styrelseordförande sedan 1999, tidigare bl.a. koncernchef för 
Swedish Match

> Göran Stern – Styrelseledamot sedan 2000, Grundare av Direct försäkringsmäklarna
> Richard Båge – Styrelseledamot sedan 1999, VD Mediaplanet International 

(Grundare av Insplanet)
> Lars Reinius – Styrelseledamot sedan 2003, Nordenchef, Samsung Electronics IT Products
> Nicklas Storåkers – Styrelseledamot sedan 2003, VD Avanza
> Daniel Soussan – Styrelseledamot sedan 1999, Grundare och VD, Insplanet AB (publ) 

Ägarförhållanden
Insplanet har före erbjudandet 32 st aktieägare. De procentuella ägarandelarna i tabellen
nedan baseras på 10 519 330 utestående aktier före Erbjudandet. I tabellen nedan
redovisas information beträffande ägarförhållanden i Insplanet AB (publ), den 25 april 2006.

Genom nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras cirka
17,6 MSEK före avdrag för kostnader för Erbjudandet om cirka 3,8
MSEK som skall erläggas av Insplanet. Föreliggande nyemission
görs för att förstärka Bolaget finansiellt inför den planerade
expansionen, med syfte att säkerställa det rörelsekapital som
Bolaget behöver i samband med planerad organisk tillväxt.

Villkor i sammandrag
Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr
Anmälningsperiod: 8–22 maj 2006
Likviddag: 30 maj 2006
Beräknad första dag för handel
på Nya Marknaden: Omkring den 7 juni 2006

Anmälningar direkt över Internet skall vara Avanza tillhanda senast kl.
15.00 den 19 maj 2006. Anmälningar utanför Avanza skall vara Avanza
tillhanda senast kl. 15.00 den 22 maj 2006. Anmälan om förvärv av
aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse
en eller flera handelsposter om vardera 300 aktier. Anmälningssedel
skall under perioden 8 maj – 22 maj 2006 inges till:

Bankaktiebolaget Avanza 
Att: Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3 tr 
111 21 Stockholm

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Bankaktiebolaget
Avanza, Klarabergsgatan 60, 3 tr, 111 21 Stockholm, telefon 08-
5622 5020 alternativt via Internet, www.avanza.se eller
www.insplanet.com.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en
anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

De nyemitterade aktierna enligt detta prospekt medför rätt till del i
Insplanets vinst från och med verksamhetsåret 2006. Eventuell utdelning
för verksamhetsåret 2006 fastställs vid ordinarie bolagsstämma 2007.

Då bolaget enbart har ett aktieslag innehåller bolagets
bolagsordning inga bestämmelser som avviker från
aktiebolagslagens bestämmelser om aktieägarnas företrädesrätt
eller aktiernas inbördes rättigheter i övrigt.

Framtidsutsikter och målsättningar
Försäkringsmarknaden står inför stora förändringar. Insplanet
bedömer att fler försäkringsbolag kommer att etablera sig på den
svenska försäkringsmarknaden. För många av dessa kan Insplanet
vara en viktig distributör.

Risker
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande
och i detta fall utgör Insplanet inget undantag. Den nedanstående
redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej
heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Se
avsnittet ”Riskfaktorer” i detta prospekt för en mer utförlig
redogörelse av risker.
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Resultat (TSEK) 2001 2002 2003 2004 2005
(jan-mar)

2005 
(jan-mar) 

2006 

Nettoomsättning 3 472 5 773 9 650 13 474 23 131 3 425 10 761

Tillväxt (%) 66% 67% 40% 72% 214%

Rörelseresultat -4 064 -1 405 525 509 4 044 -144 2 949

Årets resultat -4 043 -1 382 531 516 8 260 -144 2 123

Rörelsemarginal (%) -117% -24% 5% 4% 17% -4% 27%

De största aktieägarna hade den 25 april 2006 innehav enligt nedanstående tabell

Namn Aktier totalt Kapital och röster (%)

Daniel Soussan genom bolag 3 710 262 35,27

Richard Båge genom bolag 3 210 329 30,52

Ahldin Holding Ltd 500 000 4,75

Göran Stern 466 153 4,43

Nicklas Storåkers med familj 378 023 3,60

Johan Andersson 347 314 3,30

Lars Reinius 194 286 1,85

Christian Ridderstolpe genom bolag 173 662 1,65

KA2 Hubsch AB 155 429 1,48

BR Svedberg Holding 155 428 1,48

Göran Lindén 138 669 1,32

Wicander BV 120 196 1,14

Övriga 969 579 9,21

Totalt 10 519 330 100
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Marknad och Konkurrenter
Marknaden där Insplanet är verksamt bedöms växa under de
närmaste åren. En lägre tillväxttakt än förväntat eller negativ
tillväxt kan komma att påverka Koncernens omsättning och
resultatutveckling negativt.

Insplanet konkurrerar med såväl stora försäkringsbolag,
försäkringsmäklare som övriga ombud på den svenska marknaden.
Ett förändrat beteende från konkurrenterna, t ex där kunder kan
jämföra priser på försäkringar via Internet, kan påverka
framtidsutsikterna för Insplanet negativt. Försäkringsbolag tenderar
att ge större rabatter till kunder när lönsamheten är god vilket
medför minskad kundrörlighet. Detta kan missgynna Insplanet.

Tillväxt
Insplanet bedöms stå inför en betydande tillväxt under de närmaste
åren. En lägre tillväxttakt än förväntat eller negativ tillväxt kan
komma att påverka Insplanets omsättning och resultatutveckling
negativt.

Internetförsäljning och kundlojalitet
Bolaget räknar med att allt fler avslut görs via Internet. Om så inte
sker i förväntad takt kan det påverka bolagets marginaler negativt.

Partners och leverantörer 
Om de försäkringsbolag vars produkter Insplanet erbjuder inte är
tillräckligt konkurrenskraftiga, i förhållande till övriga
försäkringsbolags produkter, kan detta påverka Insplanets resultat
negativt.

Myndigheter och tillstånd
Insplanets verksamhet som försäkringsförmedlare omfattas till stor
del av lag (2005:405) om försäkringsförmedling som trädde ikraft
den 1 juli 2005. Om Insplanet Försäkringsförmedling AB förlorar sitt
tillstånd hos Finansinspektionen kan bolagets resultat och ställning
påverkas negativt.

Finansiering
Det är styrelsens bedömning att Insplanet AB (publ), efter
Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida
utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida
kapitalbehov inte kan uppstå.

Rådgivare
Finansiell rådgivare: Bankaktiebolaget Avanza, Jurist: Hamilton
Advokatbyrå, Revisor: Ranby Björklund.

Uttalanden om framtiden
Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer
främst i avsnitten Insplanet i korthet, Riskfaktorer, Finansiella mål och
framtidsutsikter, Finansiella kommentarer samt Verksamheten. Orden
”avser”, ”ämnar”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”,
”borde”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga
om framåtriktade uttalanden.

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i

framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa
förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker
endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för
prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i
prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller
framgångar kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget
gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat
utöver vad som krävs enligt lag.

Branschfakta och information från tredje part
Detta prospekt innehåller information om Insplanets bransch, inklusive
historiska marknadsdata och branschprognoser. Styrelsen har hämtat
denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer,
marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig
information. Branschpublikationerna uppger att den historiska
informationen har hämtats från olika källor, och med metoder, som anses
tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt
och fullständig. Varken Styrelsen, Säljarna1 eller någon av de ledande
befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt.
Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och
ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias.

Utöver information från utomstående, sammanställer även Insplanet viss
marknadsinformation på basis av information från branschaktörer och
deras respektive lokala marknad. Insplanets interna
marknadsundersökningar har inte verifierats av oberoende experter och
Styrelsen kan inte garantera att en tredje part eller någon av Insplanets
konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser
eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera
samma resultat.
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En investering i Insplanet utgör en möjlighet att ta del av en
framtida värdeutveckling. Allt företagande och ägande av aktier är
dock förenat med ett visst mått av risktagande. Ett antal
riskfaktorer kan komma att påverka verksamheten i Insplanet. Vid
en bedömning av den framtida utvecklingen är det därför av vikt
att vid sidan av möjligheterna även beakta relevanta risker. Nedan
anges några av de faktorer som kan få betydelse för Insplanets
framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Faktorerna
är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte
är kända eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga kan
också komma att påverka Insplanets verksamhet. En samlad
utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta
övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsanalys.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Marknad och Konkurrenter
Marknaden där Insplanet är verksamt bedöms växa under de
närmaste åren. En lägre tillväxttakt än förväntat eller negativ
tillväxt kan komma att påverka Insplanets omsättning och
resultatutveckling negativt. 

Insplanet konkurrerar med såväl stora försäkringsbolag,
försäkringsmäklare som övriga ombud på den svenska marknaden.
Ett förändrat beteende från konkurrenterna, t ex där kunder kan
jämföra priser på försäkringar via Internet, kan påverka
framtidsutsikterna för Koncernen negativt. Försäkringsbolag
tenderar att ge större rabatter till kunder när lönsamheten är god
vilket medför minskad kundrörlighet. Detta kan missgynna
Insplanet.

Tillväxt
Insplanet bedöms stå inför en betydande tillväxt under de

närmaste åren. En lägre tillväxttakt än förväntat eller negativ
tillväxt kan komma att påverka Insplanet omsättning och
resultatutveckling negativt.

Internetförsäljning och kundlojalitet
Bolaget räknar med att allt fler avslut görs via Internet. Om så inte
sker i förväntad takt kan det påverka Koncernens marginaler
negativt. Att Insplanets kunder inte är lojala i förväntad omfattning
är en risk som kan påverka Koncernens marginaler negativt.

Partners och leverantörer 
Om de försäkringsbolag vars produkter Insplanet erbjuder inte är
tillräckligt konkurrenskraftiga, i förhållande till övriga
försäkringsbolags produkter, kan detta påverka Insplanets resultat
negativt.

Myndigheter och tillstånd
Insplanets verksamhet som försäkringsförmedlare omfattas till
stor del av lag (2005:405) om försäkringsförmedling som trädde
ikraft den 1 juli 2005. Den nya lagen kräver att den som vill
förmedla försäkringar som icke-anknuten försäkringsförmedlare
skall ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd ställer
upp ett antal krav på såväl bolaget som dess ledning och
anställda. Om dotterbolaget Insplanet Försäkringsförmedling AB
förlorar sitt tillstånd kan Koncernens resultat och ställning
påverkas negativt.

Finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har
tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det
finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan
uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i
hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter.
Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa
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nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen
i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för
tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

Medarbetare
Insplanets förmåga att attrahera och behålla vissa medarbetare är
av betydelse för framtida framgångar. Insplanets resultat är
beroende av medarbetarnas kompetens och insatser. Vidare är den
framtida utvecklingen beroende av att Insplanet ständigt förmår
behålla, motivera och utveckla befintlig personal samt lyckas
identifiera, rekrytera kompetent personal till alla delar av
organisationen. Om nyckelpersoner lämnar Koncernen kan det,
åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten.

Risker relaterade till Erbjudandet

Ägare med betydande inflytande
Cirka 58 procent av Bolagets aktier kommer att kontrolleras av
Huvudaktieägarna, ledande befattningshavare och styrelsen efter
Erbjudandet. Även om dessa aktieägare inte är avtalsmässigt
bundna att agera gemensamt har dessa aktieägare, var för sig
eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på
alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna
koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra
aktieägare som har andra intressen än Huvudaktieägarna, de
ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna. Exempelvis
kan aktiekursen komma att påverkas negativt då investerare ofta
ser nackdelar med att äga aktier i företag med en stark
ägandekoncentration.

Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet
Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka till följd av att
befintliga aktieägare säljer aktier på aktiemarknaden efter
Erbjudandets genomförande, eller att marknaden uppfattar att
sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana försäljningar kan även
försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller andra finansiella
instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som
Bolaget bedömer som lämpligt. Huvudaktieägarna Daniel Soussan
och Richard Båge, styrelsen och övriga ledande befattningshavare
har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Avanza
avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod om minst sex
månader från och med första handelsdagen. Huvudaktieägarna har
för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå
som ägare i Insplanet.

Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier
före Erbjudandet. Bolagets aktie har godkänts för anslutning till
Nya Marknaden under förutsättning att Nya Marknadens
spridningskrav uppfylls. Det är emellertid inte möjligt att förutse i
vilken utsträckning investerarnas intresse i Bolaget leder till en
aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att
fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas,
eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna
att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen
efter Erbjudandets genomförande kan även komma att skilja sig
avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

Aktiekursen kan vara volatil och sjunka väsentligt
Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är ofta
volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och
marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs
och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller
varit oproportionerliga mot företagens redovisade resultat. Sådana
kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt, oavsett
faktiskt redovisat resultat.
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Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Styrelsen i Insplanet AB (publ) och dess huvudägare har beslutat att genomföra en
spridning av ägandet i Bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av totalt
3 000 000 aktier i Bolaget. Samtliga aktier som utbjuds behandlas på samma sätt och
utgör gemensamt föreliggande erbjudande (”Erbjudandet”). Försäljningspriset för samtliga
aktier har fastställts till 16 kronor per aktie. Vidare har styrelsen för Bolaget beslutat att
Bolagets aktie skall upptagas för handel på Nya Marknaden. Insplanet AB (publ) är
moderbolag i en koncern som inkluderar tre dotterbolag. Insplanets verksamhet bedrivs i
Insplanet Försäkringsförmedling AB som bedriver försäkringsförmedlingsverksamhet, Auro
Försäkring AB som är distributör av försäkringar från InterHannover, Insplanet Försäkrings
AB som är ett servicebolag och avtalspart med Bolagets leverantörer av försäkringar och
Insplanet AB inom vilket IT-utveckling och administration sker.

Vid årsstämma 9 mars 2006 bemyndigades styrelsen att längst intill nästa ordinarie
bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000 aktier för att utnyttjas i samband med
detta erbjudande.

På styrelsemöte den 26 april 2006 beslutade styrelsen att öka aktiekapitalet med högst
110 000 kronor, från 1 051 933 kronor till högst 1 161 933 kronor, genom nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktat till allmänheten av högst 1 100 000 aktier
(”Nyemissionen”). Nyemissionen medför en utspädning om 10,5 procent. Soliditet efter
nyemission uppgår till 77 procent. Det totala nyemissionsbeloppet beräknas komma att
uppgå till 17,6 MSEK kronor före kostnader för Erbjudandet. Rätt att teckna de
nyemitterade aktierna skall tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella
investerare i Sverige och i utlandet. Vidare har Säljarna beslutat att erbjuda allmänheten i
Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet 1 900 000 aktier, vilka,
förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, motsvarar 16,4 procent av kapital och röster i
Bolaget. Säljarna kommer sammantaget att avyttra 24,0 procent av deras totala innehav i
samband med Erbjudandet.

Härmed inbjuds till förvärv av högst 3 000 000 aktier i Insplanet AB (publ) i enlighet med
villkoren i detta prospekt, motsvarande högst 26 procent av kapital och röster i Bolaget,
förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Av totalt antal aktier till försäljning enligt
Erbjudandet motsvarar 1 100 000 aktier genom teckning i nyemission och 1 900 000 aktier
genom utförsäljning av säljarna. Huvudaktieägarna Richard Båge och Daniel Soussan,
styrelsen och övriga ledande befattningshavare har förbundit sig att inte utan medgivande
från Bankaktiebolaget Avanza avyttra aktier i Bolaget förrän minst 6 månader förflutit från
första handelsdag.

För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i
Insplanet AB (publ) med anledning av Erbjudandet samt anslutningen av Bolagets aktier till
Nya Marknaden. Styrelsen för Insplanet AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta
prospekt. Styrelsen för Insplanet AB (publ) försäkrar att den har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt den känner
till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka den bild av Insplanet som skapas av detta prospekt.

Stockholm den 4 maj 2006

Styrelsen Säljarna

Insplanet AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV 
AKTIER I INSPLANET AB (PUBL)
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Villkor och anvisningar

Försäljningspris
Försäljningspriset är 16 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
ISIN kod för bolagets aktie: SE0001718032. Värdepapperens valuta är SEK.

Anmälningsperiod
Anmälan om att förvärva aktier skall ske under perioden från och med den 8 maj 2006 till
och med den 22 maj 2006. Styrelsen i Bolaget kan besluta att förlänga
anmälningsperioden.

Anmälan
Kunder till Avanza kan anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet.
Ytterligare information kan erhållas på www.avanza.se. Anmälningar direkt över Internet
skall vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 19 maj 2006. Anmälningar utanför Avanza
skall vara Avanza tillhanda senast kl. 15.00 den 22 maj 2006. Anmälan om förvärv av
aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera
handelsposter om vardera 300 aktier. Anmälningssedel skall under perioden 8 maj – 22
maj 2006 inges till:

Bankaktiebolaget Avanza 
Att: Corporate Finance
Klarabergsgatan 60, 3tr 
SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Avanza,
Klarabergsgatan 60, 3 tr, 111 21 Stockholm, telefon 08-5622 5020 alternativt via Internet,
www.avanza.se eller www.insplanet.com.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

Tilldelning
Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse. Syftet är primärt att uppnå
erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden
och likvid handel med Bolagets aktie.Tilldelningen är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma
att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelningen kan
dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej
fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella eller
ickeprofessionella investerare. Anmälningar från affärskontakter, anställda och andra
till Bolaget närstående parter samt från kunder till Avanza kan komma att särskilt
beaktas.

Tilldelning kan komma att ske till anställd i medverkande emissionsinstitut, dock utan att
dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska
Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter.

Besked om tilldelning
Resultatet av Erbjudandet kommer offentliggöras genom pressrelease omkring den 24 maj
2006. När fördelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande tilldelning
av aktier i Bolaget till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 24 maj
2006. Ingen handel kommer att inledas innan detta har meddelats. De som inte tilldelats
aktier kommer ej erhålla någon information.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

 



Likvid
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt
anvisningar på utsänd avräkningsnota, med beräknad likviddag den
30 maj 2006. Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna
komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid
sådan överlåtelse vara lägre än försäljningspriset enligt
Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som
först erhöll tilldelning i Erbjudandet.

Erhållande av aktier
Insplanet AB (publ) är anslutet till Värdepapperscentralen ABs
(”VPC”) kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska
aktiebrev utfärdas. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och
registrerats utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna
finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske
omkring den 7 juni 2006. De som på anmälningssedeln angivit
depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda på
denna depå och avisering sker i dessa fall enligt respektive
förvaltares rutiner.

Utdelning
De emitterade aktierna enligt detta prospekt medför rätt till del i
Bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2006. Eventuell
utdelning för verksamhetsåret 2006 fastställs vid ordinarie
bolagsstämma 2007.

Handel
Insplanet AB (publ) har träffat ett avtal med Avanza om att Bolaget
skall bli föremål för handel på Nya Marknaden. Nya Marknaden är
en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via
Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker
elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs
kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen.
Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid
genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen
ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden
utan det gör istället en sponsor. Sponsor för Insplanet är Avanza
som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn
ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på
Nya Marknaden samt att Bolaget löpande följer
informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.

Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som
kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms
som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av
ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl
omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för
att deltaga i Erbjudandet bedöms av Bolagets styrelse som
otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas.
Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som
möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra
tillbaka Erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har
inletts.

Rätt till återkallelse av ingiven anmälan
Återkallelse av inlämnad anmälningssedel skall, för att göras

gällande, vara skriftlig och vara Avanza tillhanda innan senast kl.
15.00 den sista dag anmälan kan ske.

Övrigt
Bankaktiebolaget Avanza agerar finansiell rådgivare och
emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Erbjudandet. Aktierna
i Insplanet AB (publ) är inte föremål för erbjudande som lämnats
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om
Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående
räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej någon
övertilldelningsoption eller greenshoe option. Nyemissionen
förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 juni 2006.
VPC har adress Box 7822, 103 97 Stockholm.
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Insplanet är idag Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot
privatmarknaden. Insplanet grundades 1999 av Daniel Soussan och
Richard Båge som en oberoende marknadsplats på Internet för
försäkringar. Genomlysningen av försäkringsmarknaden är dålig
och premierna på likartade produkter skiljer sig mycket
försäkringsbolagen emellan. Insplanet startades för att hjälpa
privatpersoner att lättare kunna jämföra och byta försäkringsbolag.
Affärsnyttan för privatpersoner är stor eftersom många
privatpersoner upplever försäkringar som komplext och
svåröverskådligt. Sedan starten har Insplanet hjälpt mer än 400
000 privatpersoner att se över sina försäkringar och tecknat över
120 000 försäkringar.

Insplanet har lyckats uppvisa kontinuerlig tillväxt och
resultatförbättring trots att branschen under perioden 2001-2003
upplevt sina värsta år i modern försäkringshistoria. Insplanet har idag
positionerat sig som en innovativ aktör på den svenska
skadeförsäkringsmarknaden och är lönsamt sedan 2003. Insplanets
affärsmodell i kombination med en allt större efterfrågan på bolagets
tjänster såväl från kunder som från leverantörer gör att Styrelsen och
ledningen för bolaget ser ljust på framtiden. Styrelsen har funnit det
lämpligt att ansluta Bolaget till Nya Marknaden. Det har under lång
tid av styrelsen och grundarna setts som ett naturligt steg att ansluta
Bolagets aktier till Nya Marknaden. I samband med anslutningen
kommer Bolaget att emittera nya aktier i kombination med att
Säljarna erbjuder delar av sina respektive innehav genom
Erbjudandet. Oaktat sådan försäljning kommer Huvudaktieägarna att
kvarstå som största aktieägare efter Erbjudandets genomförande och
kommer efter Erbjudandet, under förutsättning att Erbjudandet
fulltecknas, att kontrollera cirka 47 procent av röster och kapital i
Bolaget.

Genom nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras cirka

17,6 MSEK före avdrag för kostnader för Erbjudandet om cirka 3,8
MSEK som skall erläggas av Insplanet. Föreliggande nyemission
görs för att förstärka Bolaget finansiellt inför den planerade
expansionen, med syfte att säkra upp det rörelsekapitalbehov som
Bolagets kraftiga organiska tillväxt medför.

Anslutningen till Nya Marknaden genomförs för att tillvarata
Insplanets ledande marknadsposition som Internetbaserad
försäkringsförmedlare samt för att förbättra möjligheterna till
framtida expansion. Det är även styrelsens bedömning att en
anslutning till Nya Marknaden skapar ökad kännedom om Bolaget
och dess produkter, vilket stärker varumärket och ökar
trovärdigheten bland leverantörer, kunder, samt media och
investerare. Detta kommer att bidra till möjligheterna att
förverkliga Bolagets affärsplan och uppställda mål.

Stockholm den 4 maj 2006

Insplanet AB (publ)
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Insplanet kommer i år hjälpa nästan 80 000
svenskar att spara pengar på att byta
försäkringsbolag. Visst är det en hel del men
det borde vara så många fler!

Idag kan nästan varannan person som gör en
förfrågan på www.insplanet.com spara
pengar på att byta försäkringsbolag till av
Insplanet föreslaget alternativ. Det finns ju
trots allt roligare saker att lägga tid och
pengar på än att se över sina försäkringar.
Insplanet gör jobbet!

Insplanet startades 1999 med affärsidén att
hjälpa privatpersoner att spara tid och
pengar genom att hitta rätt försäkring till rätt
pris. I branschen var det inte många som
trodde att Insplanet skulle lyckas. Jag
medger att det inte alltid har varit enkelt,
men vi som arbetat med Insplanet har aldrig
tvivlat. Därför är det extra roligt att kunna
konstatera att Insplanet hela tiden visat upp
stark tillväxt och aldrig gått bättre än idag.

Insplanet kommer i år teckna fler
försäkringar än vi sammanlagt gjort under
våra tidigare sex levnadsår. Det är ett
tecken på att Insplanet konkurrerar väl på
den svenska försäkringsmarknaden och att våra kunder gillar det vi
erbjuder!

Branschen har de senaste årtiondena inte gjort särskilt mycket för
att öka genomlysningen på marknaden. Kanske är det inte så
konstigt då ett fåtal försäkringsbolag dominerar marknaden och
deras intresse av kundrörlighet är begränsat. Vår främsta uppgift
är att göra det lättare för konsumenter att hitta, jämföra och köpa
försäkringar. Till vår hjälp har vi ett antal nischade
försäkringsbolag i konkurrens med de stora försäkringsbolagen.
Konsumenterna är vinnarna i denna konkurrens och vi är glada att
kunna erbjuda prisvärda produkter till våra kunder.

Även om den svenska skadeförsäkringsmarknaden inte uppvisar
särskilt stor tillväxt så visar den för närvarande god lönsamhet.
Det medför att nya försäkringsbolag söker sig in på marknaden för
att slåss om kunderna. Nya EU anpassade lagar och förordningar
gör det lättare att bedriva gränsöverskridande handel. Aldrig har vi
i Sverige haft så många försäkringsbolag som nu. Insplanet skall
hjälpa dessa att etablera sig i Sverige och se till att
konsumenterna får fler alternativ att välja mellan. För många av
dessa försäkringsbolag kan Insplanet vara en naturlig och viktig
samarbetspartner.

Även personförsäkringsområdet står inför betydande förändringar

inte minst då kraven på den enskilde individen successivt ökar.
Debatten i media om vårt välfärdssystem pågår för fullt. Det gör
att allt fler privatpersoner efterfrågar olika typer av sjukvårds- och
inkomstrelaterade försäkringar för att trygga sig själva och sin
familj. Givetvis skall Insplanet erbjuda försäkringar som är
anpassade till vad våra kunder efterfrågar.

Redan nu kan vi se en ny typ av försäkringsbolag växa fram vid
sidan om de traditionella. Det är bolag som är nischade och
specialiserade för vissa kundgrupper. En annan trend är att
nystartade försäkringsbolag koncentrerar sig på prissättning och
skadereglering och låter någon annan ta hand om distribution och
kundanskaffning.

Min förhoppning är att en notering på Nya Marknaden skall ge oss
ytterligare kraft att lyckas med våra mål och ambitioner. Det finns
mycket kvar att göra inom både skade- och
personförsäkringsområdet där Insplanet som jag ser det sitter i en
framskjuten position att göra det.

För ytterligare information om Insplanet gå in på
www.insplanet.com

Daniel Soussan
VD
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1I årets resultat för 2005 ingår en skatteintäkt på 4 212 TSEK hänförlig till aktivering av tidigare års underskottsavdrag.
2 I nettoinvesteringar för 2005 ingår förvärvet av Auro Försäkringar om 2 750 TSEK.
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 2001 – 2006

Nyckeltal för Koncernen, 5 år
Belopp i TSEK (jan-mar) 2006 (jan-mar) 2005 2005 2004 2003 2002 2001

Resultat
Nettoomsättning 10 761 3 425 23 131 13 474 9 650 5 773 3 472

Rörelseresultat, EBIT 2 949 -144 4 044 509 525 -1 405 -4 064

Årets resultat1 2 129 -143 8 260 516 531 -1 382 -4 043

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT 27% -4% 17% 4% 5% -24% -117%

Vinstmarginal, %1 20% -4% 36% 4% 6% -24% -116%

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19% -8% 139% 33% 52% -126% -563%

Avkastning på eget kapital, % 19% -8% 139% 33% 52% -126% -563%

Finansiell ställning
Balansomslutning 19 781 3 655 16 794 3 802 3 305 1 751 2 737

Eget kapital 12 191 1 659 10 062 1 803 1 286 755 1 437

Soliditet, % 62% 45% 60% 47% 39% 43% 53%

Räntetäckningsgrad e.m e.m e.m e.m e.m e.m e.m

Per aktie
Eget kapital per aktie, SEK 1,16 0,16 0,96 0,17 0,12 0,07 0,41

Kassaflöde per aktie, SEK 0,21 -0,02 0,23 0,03 -0,01 -0,01 0,03

Resultat per aktie, SEK 0,20 -0,01 0,79 0,05 0,05 -0,20 -1,28

Utdelning per aktie - - - - - - -

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 71 45 54 25 22 14 12

Nettoomsättning per anställd, TSEK 152 73 428 539 439 412 289

Nettoinvesteringar, MSEK2 241 11 3296 737 769 848 17

Definitioner av nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med
genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med
återläggning av räntekostnader dividerat
med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital
Redovisat eget kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med
antal aktier vid periodens utgång efter
utspädning med teckningsoptioner och
konvertibelrätter.

Em
Ej meningsfullt.

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med antal
aktier vid periodens utgång efter
utspädning av utestående
teckningsoptioner och konvertibelrätter.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt
genomsnitt av antal aktier under perioden.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med
återläggning av räntekostnader dividerat
med räntekostnader.

Rörelsemarginal, EBIT
Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar
dividerat med nettoomsättningen. efter
utspädning med utestående
teckningsoptioner och konvertibelrätter.

Soliditet
Utgående eget kapital och minoritetsandel
dividerat med balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.
Genomsnitt beräknat som ingående plus
utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Vinstmarginal
Resultat före skatt och minoritetens andel av
resultatet dividerat med nettoomsättningen.
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Omsättning, resultat och kassaflöde 
Insplanet har haft en god försäljningsutveckling sedan starten 1999 och har uppvisat en
genomsnittlig försäljningstillväxt på drygt 60 procent över de senaste fyra åren. Tillväxten
har möjligtgjorts genom ett flertal faktorer i samverkan. Insplanet har haft en stadig
tillväxt i antal försäkringsförfrågningar. Antalet försäkringsbolag som företaget samarbetar
med har ökats successivt, vilket gett en mer konkurrenskraftig produktportfölj. Vidare har
Insplanets egenutvecklade affärssystem för försäkringsförmedling genomgått stora
förbättringar vilket effektiviserat de administrativa processerna.

Insplanet hade en ansträngd likviditet under perioden 2001 till 2003 och tvingades att
arbeta med engångsersättningar för att klara likviditeten. Allt eftersom likviditeten stärkts
har Koncernen successivt skiftat till beståndsgrundande ersättning. Avtal baserade på
beståndsersättning ger väsentligt mindre intäkter under första året jämfört med avtal
baserade på engångsersättning.

Genom beståndsersättning erhålles bättre lönsamhet över tiden, men det tar enligt
Insplanets beräkningar tre år innan det är likställt med engångsersättning. Vinsten ligger i
de kunder som ligger kvar längre än tre år. Dessa beståndsintäkter intäktsförs inte under
tiden då de upparbetas utan redovisas allt eftersom de utbetalas av försäkringsbolagen.

Första kvartalet 2006 
Omsättningen under perioden uppgick till 10,8 MSEK jämfört med 3,4 MSEK föregående
år, vilket motsvarar en tillväxt om 214 procent. Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9
MSEK jämfört med -0,1 MSEK föregående år. Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras
och uppgick till 27 procent under kvartalet. Under kvartalet uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till 2,4 MSEK jämfört med -0,2 MSEK föregående år.

Verksamhetsåret 2005 jämfört med 2004 
Under 2005 uppgick omsättningen till 23,1 MSEK, en tillväxt i försäljningen på 72 procent.
Resultatet uppgick till 8,3 MSEK varav 4,2 miljoner är hänförligt till aktivering av
Insplanets ansamlade underskottsavdrag. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal på 17 procent. Den kraftiga resultatförbättringen under 2005 kan
förklaras med att Insplanet under året uppnådde den kritiska massa som krävs för att
kunna leverera hälsosamma marginaler inom skadeförsäkringsförmedling. Skiftet från
engångsersättning till beståndsersättning har fortskridit under 2005.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 MSEK jämfört med 1,0 MSEK
under 2004.

Verksamhetsåret 2004 jämfört med 2003 
Försäljningstillväxten sjönk under 2004 till 40 procent till följd av skiftet från
engångsersättning till beståndsersättning, under 2004 uppgick omsättningen till 13,5
MSEK. Även resultatutvecklingen hämmades av skiftet från engångsersättning till
beståndsersättning och resultatet var oförändrat jämfört med 2003 vilket till fullo är en
följd av skiftet i ersättningsmodell.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 1,0 MSEK från 0,7 MSEK
föregående år.

Verksamhetsåret 2003 jämfört med 2002 
Under 2003 ökade omsättningen med 67 procent till 9,7 MSEK och bolaget redovisade sitt
första positiva resultat om 0,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 0,7 MSEK jämfört med 0,1 MSEK under 2002.

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN 2001 – 2006
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Övrig finansiell information

Personalkostnader
Personalkostnader utgörs i huvudsak av löner och lönerelaterade kostnader och är idag
den största kostnadsposten i Insplanet. Under perioden 2003 till 2005 har
personalrelaterade kostnaders andel av Insplanets totala kostnadsmassa ökat från 63
procent till 79 procent. Denna ökning är en följd av att Insplanets fasta kostnader inte har
ökat markant under perioden. Huvuddelen av Insplanets personalkostnader utgörs av rörlig
ersättning till företagets försäkringsrådgivare. I relation till omsättningen har
personalkostnader ökat från 59 procent 2003 till 65 procent 2005. Insplanet bedömer att
denna kostnad i relation till omsättningen kommer att minska framgent till följd av att
beståndsersättningens andel av intäkterna kommer att öka under kommande år samt att
Internetförsäljning kommer att införas på vissa produkter.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader utgörs i huvudsak av marknadsföringskostnader, hyra och IT-
relaterade kostnader varav den största kostnaden är marknadsföring. Under perioden 2003
till 2005 var det framförallt kostnaden för marknadsföring som ökade. Kostnadsposten
minskade i relation till omsättningen från 29 procent 2003 till 14 procent 2005. 

Investeringar
Insplanets mest betydande investeringar är de som sker i Koncernens affärssystem FAP.
Utveckling av affärssystemet har skett kontinuerligt sedan bildandet. Årligen sker
betydande investeringar i form av utveckling, för att utöka systemets funktionalitet såsom
stöd för nya försäkringsprodukter samt för att möjliggöra förbättringar i Insplanets interna
administrativa processer. Delar av dessa utvecklingskostnader är balanserade. Under
perioden 2003 till 2005 aktiverades 1,6 MSEK av dessa kostnader. Insplanet bedömer att
dessa kostnader kan komma att öka något 2006 jämfört med 2005 då avsikten är att öka
utvecklingstakten för att kunna möjliggöra en ökad expansionstakt.

Koncernens verksamhet kräver endast begränsade investeringar i materiella anläggningstillgångar
och under perioden 2003 till 2005 investerades totalt mindre än 0,5 MSEK i inventarier.

Rörelsekapital
Insplanet har haft en låg rörelsekapitalbindning historiskt, under 2003 och 2004 uppgick
den till 2 respektive 5 procent av omsättningen. Under 2005 uppgick rörelsekapitalet till 9
procent av omsättningen. Den högre rörelsekapitalbindningen under 2005 beror dels på att
likviditeten stärktes och dels på skiftet i intäktsmodell från avtal baserade på
engångsersättning till beståndsgrundande ersättningsavtal. I de beståndsgrundade avtalen
följer betalningsströmmarna till Insplanet försäkringstagarnas, vilket innebär att ifall en
försäkringstagare har en försäkring som betalas månadsvis dröjer det ett år innan
Insplanet har erhållit första årets provision. Under 2006 kommer andelen av försäljningen
som baseras på beståndsgrundande avtal att öka jämfört med 2005 vilket kommer leda till
en något ökad rörelsekapitalbindning under 2006 jämfört med 2005. Insplanet gör
bedömningen att rörelsekapitalbindningen kommer att uppgå till ca 12-15 procent under
2006, rensat för eventuell överskottslikviditet.

Materiella anläggningstillgångar
De anläggningstillgångar som finns i Insplanet består till största del av personalens
arbetsutrustning såsom datorer, samt företagets servrar. IT relaterade inventarier skrivs av
över en period om tre år, övriga inventarier skrivs av över en period om fem år. Per den 31
mars 2006 uppgick det bokförda värdet på Koncernens inventarier till 0,5 MSEK.

Balanserade utvecklingskostnader
Insplanet aktiverar utvecklingskostnader för det egenutvecklade affärssystemet FAP. Under
2005 har 50 procent av lönekostnaderna för den personal som arbetar med utvecklingen av
FAP balanserats, tidigare skedde aktivering med 67 procent. Aktiverade

 



utvecklingskostnader skrivs av över en period om tre år. Per den 31
mars uppgick det bokförda värdet av FAP till 0,6 MSEK.

Goodwill
Bokfört värde på goodwill uppgick till 2,5 MSEK, per 31 mars 2006.
Bokförd goodwill är i sin helhet hänförlig till förvärvet av Auro
Försäkring AB. Koncernen tillämpar en avskrivningstid om 10 år,
vilket innebär att bokförd goodwill hänförlig till förvärvet av Auro
ger årliga goodwillavskrivningar om 260 TSEK.

Upparbetat bestånd
Ledningens bedömning är att det i Koncernen finns en dold
tillgång i form av det upparbetade beståndet som inte är upptaget
i balansräkningen. Vid årsskiftet uppgick det aktiva beståndet till
115 MSEK. Per den 31 mars 2006 uppgick det aktiva beståndet till
142 MSEK.

Räntebärande skulder
Per den 31 mars 2006 fanns inga räntebärande skulder i
Koncernen.

Skatt
Vid bokslutet för räkenskapsår 2005 hade Koncernen en
ackumulerad skattemässig förlust om 15,1 MSEK. Utifrån
styrelsens bedömning av Insplanets intjäningsförmåga den
kommande treårsperioden aktiverades en skattefordran om 4,2
MSEK vilken avsåg de kvarvarande underskottsavdragen. Per 31
mars uppgick kvarvarande skattefordran till 3,4 MSEK.
Skattebelastningen för Koncernen bedöms inte avvika nämnvärt
från den gällande svenska bolagsskattesatsen om 28 procent.

Eget kapital och skuldsättning
Insplanets egna kapital uppgick per den 31 mars 2006 till 12,2
MSEK, varav bundet eget kapital om 1,3 MSEK. Det bundna egna
kapitalet fördelade sig på aktiekapital om 1,1 MSEK och
reservfond om 0,2 MSEK. Per den 31 mars 2006 fanns inga
långfristiga skulder i Koncernen.

I samband med förvärvet av Auro Försäkringar ställde Bolaget ut
en kortfristig revers till säljarna om 2,75 MSEK. Denna revers är
redovisad som en kortfristig skuld och per den 31 mars 2006
återstod 2,2 MSEK. Reversen skall regleras under innevarande år.

Koncernens nettolikviditet per 31 mars 2006 kan sammanfattas
enligt följande:

MSEK
Likvida medel 5,4
Skulder enligt ovan 2,2

Nettolikviditet 3,2

Koncernens finansiella ställning 
Insplanet hade en ansträngd finansiell ställning under perioden
2001 till 2003. Under 2004 förbättrades situationen, men
likviditeten hämmades i samband med förändrad
ersättningsmodell. Under 2005 och under första kvartalet 2006 har
den finansiella ställningen stärkts och vid utgången av första
kvartalet 2006 hade Koncernen en likviditet om 5,4 MSEK och en

nettolikviditet om 3,2 MSEK. Insplanets finansiella ställning är
numera att betrakta som god.

Styrelsen bedömer att tillgänglig likviditet, framtida kassaflöden
och nyemission i samband med noteringen på Nya Marknaden är
tillräcklig för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande
tolvmånadersperioden. Bolaget känner inte i dagsläget till några
uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska,
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller
indirekt, som väsentligt kan påverka Bolagets verksamhet.
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Inledning
I Sverige är drygt 4,5 miljoner hem, nästan 600 000 fritidshus och knappt 300 000 båtar
försäkrade. Dessutom har ca 5,7 miljoner motorfordon den obligatoriska trafikförsäkringen.
Cirka 19 000 personer arbetar i försäkringsbranschen varav drygt 17 000 av dessa är
anställda i försäkringsbolagen och resterande arbetar i mäklarföretag,
skaderegleringsföretag eller andra närliggande verksamheter.

De fyra största försäkringsbolagen/koncernerna har tillsammans ca 90 procent av
marknaden för skadeförsäkring. Under senare år har ett antal utländska försäkringsbolag
etablerats på den svenska marknaden genom filial eller agentur. I slutet av 2005 var 25
sådana försäkringsbolag verksamma i Sverige. Deras sammanlagda marknadsandel är
cirka fem procent av den svenska skadeförsäkringsmarknaden. 

Liv- och skadeförsäkring 
Skiljelinjen i försäkringsbranschen går mellan livförsäkring och skadeförsäkring. Liv- och
skadeförsäkring får inte bedrivas inom samma företag utan drivs i separata bolag, dock
ibland inom samma försäkringskoncern. Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och
betalar skadestånd till tredje man. Även delar av sjuk- och olycksfallsförsäkring är
skadeförsäkring. Premieinkomsten för skadeförsäkringsbolagen, exklusive
avtalsförsäkringsbolagen, under 2005 var 33 000 MSEK. 

Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider samt när den
försäkrade uppnått pensionsåldern. Livförsäkring delas in i traditionell livförsäkring och
fondförsäkring. För traditionell försäkring och för fondförsäkring gäller olika regler.
Livförsäkringsbolagens sammanlagda premieinkomst (exklusive avtalsförsäkring) var 122
000 MSEK under 2005. Avtalsförsäkringar omfattar i stort sett alla anställda och bygger på
avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. De ger ett kompletterande skydd
vid t ex pensionering, sjukdom och arbetsskada. Särskilda försäkringsbolag – avtalsbolag
– har skapats av arbetsmarknadens parter för att administrera avtalsförsäkringarna.
Avtalsbolagens sammanlagda premieinkomst var 30 000 MSEK under 2005.

Privata och offentliga försäkringar 
Privata försäkringar är antingen individuella eller kollektiva. De är som regel frivilliga även
om det finns undantag som t ex trafikförsäkringen som är obligatorisk för alla motorfordon.
De offentliga försäkringarna – socialförsäkringarna – administreras av
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Sjukförsäkring, allmän pension
och arbetsskadeförsäkring finansieras med skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

MARKNAD1

1 Källa: Försäkringsförbundet 2005 (www.forsakringsforbundet.se) samt Insplanet.
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Distributionskanaler

Traditionellt har försäkringsbolagen haft stora egna säljorganisationer och kunden har vänt
sig direkt till ett försäkringsbolag för att köpa försäkringar eller har kontaktats av bolagens
kundtjänstemän eller ombud. Detta är fortfarande vanligast, men många nya
distributionsformer har dykt upp. Direkt- och telefonmarknadsföring ökar i betydelse. Det
finns till exempel bolag som nästan uteslutande säljer sina produkter på telefon. Mäklarna
har ökat sin andel av försäljningen och har nu en uppskattad marknadsandel på 50 procent
av större företagsförsäkringar. Deras andel när det gäller livförsäkring är ca 20 procent
medan den på skadeförsäkringsområdet uppskattas till mellan 20 och 25 procent.
Bankkontoren har blivit en allt vanligare säljkanal för livförsäkringar och beräknas nu stå
för närmare 45 procent av försäljningen. Försäkringar säljs dessutom på postombud,
resebyråer, hos bilhandlare, på postorder och genom olika intresseorganisationer. I vissa
fall kan man teckna en försäkring direkt via den egna datorn.

Försäkringsmäklarna/förmedlarna
Antalet försäkringsmäklare har ökat kraftigt under senare år. Omkring 1 200 personer är
sysselsatta inom mäklarbranschen i Sverige. Sedan 1 juli 2005 finns en lag som reglerar
försäkringsmäklarnas/försäkringsförmedlarnas verksamhet på den svenska marknaden.
Alla mäklarföretag och anställda mäklare som förmedlar försäkringar från olika
försäkringsgivare måste vara registrerade hos Finansinspektionen och ha en särskild
ansvarsförsäkring. Mäklaren/förmedlaren är kundens ombud och rådgivare och tar över
vissa av försäkringsbolagets förpliktelser mot kunden.

Sakförsäkringsmarknaden

Den svenska sakförsäkringsmarknaden har genomgått en omfattande omstrukturering
senaste åren. Bolag har omstrukturerats, köpts upp eller avvecklats. Överlag har det skett
premiehöjningar senaste fyra åren vilket lett till förbättrad lönsamhet i branschen.
Tillväxten under perioden 2000-2005 var i genomsnitt 10,2 procent per år.

Marknaden domineras av fyra stora försäkringsbolag som tillsammans har ca 90 procent
av den totala premievolymen inom sakförsäkringsområdet. Totalt uppgår denna marknad
till drygt 33 000 MSEK i premievolym. Uppskattningsvis omsätts ca 2 miljoner försäkringar
per år vilket är omkring 7 000 MSEK i årlig nyteckningsvolym.

n Trafik och övrig motor n Civil (hem och villa)
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De fyra stora aktörerna dominerar marknaden för Hem & Villa och för
Trafik och Motor, vilket illustreras i cirkeldiagrammen ovan.
1 Källa: Försäkringsförbundet 2005 (www.forsakringsforbundet.se).
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n If 12 %
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Insplanet AB (publ), org nr 556567-6227, bildades den 18 februari 1999 som Framfart 297 
AB. Den nuvarande firman registrerades 12 november 1999. Dotterbolaget Insplanet 
Försäkrings AB, org nr 556681-4025, bildades den 4 mars 2005. Dotterbolaget Auro 
Försäkring AB bildades den 10 mars 2004 och förvärvades av Bolaget den 31 december 
2005. Dotterbolaget Insplanet Försäkringsförmedling AB, org nr 556699-1179, bildades den
31 januari 2006.

1999 > Insplanet AB (publ) grundades av Richard Båge och Daniel Soussan med eget kapital.
> Spray Network investerar i Insplanet AB (publ).
> Göran Lindén tillträder som styrelseordförande.

2000 > www.insplanet.com lanseras i januari.
> All teknikutveckling flyttas över från extern part till att ske internt.
> Göran Stern tillträder som ledamot i styrelsen.

2001 > Insplanet licencierar ut sitt affärssystem, FAP till Direct Försäkringsmäklare.
> Richard Båge och Jan De Geer lämnar bolaget.
> Daniel Soussan tillträder som VD.

2002 > Samarbetet med försäkringsbolaget Safe upphör.
> Avtalet med Moderna Försäkringar omformas så att Insplanet erhåller återkommande intäkter

i stället för engångsersättning.
> SalusAnsvar förlänger avtalet med Insplanet som den enda externa försäljningskanalen.
> Insplanet startar samarbete med försäkringsbolaget Susab.

2003 > Samarbetet mellan Direct och Insplanet (FAP) avslutas.
> Försäljning och licensiering av FAP läggs tills vidare på is.
> Nicklas Storåkers väljs in som ny styrelseledamot i Insplanet AB (publ).

2004 > Samarbetet med If skadeförsäkring avslutas. 
> Samarbetet mellan Insplanet och SalusAnsvar förnyas och fördjupas.
> Insplanet sluter avtal med Tennant och Auro Försäkring AB.
> Nytt avtal med Atlantica skrivs.
> Semiautomatisering på bilförsäkringar införs.

2005 > Insplanets första gruppavtal lanseras i samarbete med Tennant (mopedförsäkringar).
> Barn-, olycksfall- och livförsäkring lanseras i samarbete med EuroAccident.
> Samarbete med Fair Forsikring avseende inkomstförsäkringar inleds.
> Insplanet förvärvar Auro Försäkring AB.

2006 > Sluter avtal och inleder ett samarbete med Sveland.
> Erhåller tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i enlighet med den 

nya lagen om försäkringsförmedling.

INSPLANETS HISTORIA

 



Översikt
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden
inom sakförsäkring med Sverige som huvudsaklig marknad. Insplanet
hade vid utgången av 2005 drygt 400 000 kunder som gjort förfrågningar.
Nytecknad premievolym för 2005 uppgick till ca 175 MSEK fördelat på
drygt 47 000 försäkringar. Det motsvarar enligt Insplanets egen
bedömning omkring 2 procent av svensk nyteckningsmarknad och 0,4
procent av totalmarknaden för konsumentrelaterad skadeförsäkring. 

Insplanets tillväxt i nytecknad premievolym var 85 procent och
omsättningen ökade med drygt 70 procent under verksamhetsåret
2005. Insplanets tre strategiskt viktigaste tillgångar är Koncernens
egenutvecklade Internetbaserade affärssystem, avtalen med
försäkringsbolagen och de många marknadsföringsavtal som finns. Till
detta har Insplanet och dess anställda kompetens och erfarenhet
avseende marknaden, försäljning, distribution och marknadsföring av
konsumentrelaterade försäkringar både via Internet och telefon. 

Insplanet har investerat mycket resurser i det egenutvecklade
Internetbaserade affärssystem, FAP. Utan detta affärssystem eller
motsvarande är det svårt att på ett effektivt sätt bedriva en
verksamhet lik Insplanets. Såvitt bolaget känner till finns det idag
inget annat affärssystem på den svenska marknaden som är
inriktat på förmedling av konsumentförsäkringar. Intresset för
Insplanets egenutvecklade affärssystem har ökat under det
senaste året. Insplanet kan framgent komma att licenciera ut
systemet till andra aktörer på den svenska försäkringsmarknaden. 

Insplanet har långsiktiga avtal med nio försäkringsbolag inom skade-
och personförsäkring. För att på ett effektivt sätt kunna erbjuda olika
försäkringsbolags produkter krävs det tekniskt avancerade
integrationer och lösningar. Insplanet erhåller provision från de
försäkringsbolag som Koncernen samarbetar med. Provisionen kan

både bestå av engångsersättning och beståndsersättningar. Trots att
ersättningarna till Insplanet kan skilja sig åt bolagen emellan får alltid
kunden opartisk rådgivning. Detta kan garanteras genom att alla
rådgivare på Insplanet tjänar lika mycket oavsett vilket
försäkringsbolag de till kunden rekommenderar. 

Kundanskaffning sker bland annat genom utvecklade
marknadssamarbeten med ett 50-tal portaler och sajter (exkluderat
Tradedoubler samarbeten). Affärssystemet, FAP, möjliggör olika
incitamentsbaserade ersättningsmodeller med olika
samarbetspartners. All annonsering, marknadsföring och
kundanskaffning som Insplanet genomför mäts och redovisas
automatiskt i affärssystemet. En viktig del av Koncernens
affärsstyrning är att kunna mäta och jämföra kostnaden per ny kund för
de många olika kundanskaffningskanaler som Insplanet arbetar genom.

Insplanet lanserade i slutet av 2005 en rad olika personrelaterade
försäkringsprodukter såsom liv-, olycksfalls-, barn- och inkomstförsäkring.
Dessa produkter har tagits emot väl av Insplanets kunder. Insplanets
första gruppavtal lanserades i samarbete med Tennant
(mopedförsäkringar) och i slutet av 2005 lanserades även Insplanets
mäklartjänst. Mäklartjänsten slussar kunder inom pensionssparande och
företagsförsäkring vidare till andra försäkringsförmedlare runt om i landet.

Affärsidé
Insplanet hittar, jämför och erbjuder rätt försäkring till rätt pris
utifrån kundernas unika behov och önskemål. 

Vision
Insplanet skall bli ett heltäckande försäkringsvaruhus som samlar
och erbjuder marknadens bästa försäkringsprodukter inom sak- och
personförsäkringsområdet.
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Affärsmodell

Insplanets kunder kommer via Internet. Ovan visas
exempel på samarbetspartners samt hur stor
andel av totala kundflödet respektive kanal står
för.

Insplanets affärssystem FAP behandlar kundernas
förfrågningar och hämtar sedan automatiskt priser från
försäkringsbolagens databaser. Insplanet kommunicerar
med kunden via Internet, telefon och e-post.

Insplanet har långsiktiga relationer
försäkringsbolagen. Bolaget erhåller årligt
återkommande provision på en stor del av de
förmedlade försäkringarna. 

40 %
via hemsidan

25 %
via sökmotorer – Google, MSN, Spray, Altavista

25 %
via portalsamarbeten – Traderamotor,
Webcar2000, Pricerunner, Finansportalen

10 %
via Internetannonsering – Bytbil, Blocket,
Aftonbladet, MSN

Tennant

Auro försäkringar

Atlantica

SalusAnsvar

Sveland Försäkringar

EURO Accident

Fair Forsikring

Moderna Försäkringar

Alandia Båtförsäkring



Strategi
Genom ett starkt Internetfokus, med fortsatt fokus på att utveckla
kund- och distributionsprocesser skall Insplanet bibehålla en stark
tillväxt, på ett kostnadseffektivt sätt.

Affärsmodell
Ovan illustrerad modell är den Insplanet i huvudsak arbetar efter.
Insplanet tar i vissa fall hand om delar av administrationen och
faktureringen. De flesta kundkontakter initieras via Internet genom att
kunden gör en offertförfrågan på ett eller flera försäkringsobjekt.

Det är ur ett tidshänseende viktigt att kunden gör arbetet själv.
Insplanets framgång bygger på stora volymer och
kostnadseffektiva processer. I dagsläget utgörs en stor del av
Koncernens kostnadsbas av lönekostnader till Insplanets
försäkringsrådgivare. Det finns en kostnadsbesparingspotential i
att lära kunderna att göra allt mer i köpprocessen.

Insplanet får i huvudsak sin ersättning genom provisioner från
försäkringsbolagen. Provisionen kan delas in i engångsersättning
och beståndsersättning. Insplanet har sedan mitten av 2004
arbetat med att successivt skifta från engångsersättning till
beståndsersättning. Det medför att Insplanets första års ersättning
successivt sjunkit sedan dess vilket påverkat omsättningen och
lönsamheten negativt. Det positiva är att det genererar årligt
återkommande intäkter från försäkringsbolagen. Insplanet räknar
med att 30 till 40 procent av bolagets nettoresultat över tiden
kommer att utgöras av de årligt återkommande intäkterna.

Årligt återkommande intäkter från Insplanets
försäkringsbestånd
Beståndsersättning erhålls så länge kunden stannar kvar och
behåller aktuell försäkring eller ersätter den med annan på samma
objekttyp (ex hem mot hem). Av de 175 MSEK (47 000 försäkringar)
som nytecknades 2005 var ca 55 procent försäkringar som ger
årligt återkommande intäkter. Under 2006 väntas andelen bli
omkring 70 procent.

Grafen nedan visar hur beståndsintäkterna antas inflyta till Insplanet
över tiden. Försäljningen ackumulerar en framtida, återkommande
intäkt vilket ger Insplanet stabila intäktsströmmar.

n Beståndsintäkt (TSEK) n Kundhanteringskostnad (TSEK)

Som grafen visar gör Insplanet bedömningen att det finns en dold
tillgång i Koncernen i form av framtida intäkter vilka inte är
upptagna i balansräkningen. Vid årsskiftet uppgick det
upparbetade försäkringsbeståndet till 115 MSEK, vilket väntas
generera 12 MSEK i intäkter under de tre kommande åren.
Insplanet uppskattar att det under 2006 kommer att upparbetas
ytterliggare framtida provisionsintäkter uppgående till 20 MSEK
som ej kommer att intäktsföras under innevarande år.

Produkter och Tjänster
Insplanet erbjuder ett brett utbud av olika försäkringsprodukter inom sak-
och personförsäkringsområdet. Detta sker i huvudsak genom att jämföra
och erbjuda olika försäkringsbolags produkter och sedan presentera det
alternativ som passar bäst för kunden. Även om avtalen med
försäkringsbolagen är långsiktiga kan ett försäkringsbolags relativa andel
av Insplanets totalförsäljning variera från tid till annan. Det beror till stor
del på respektive försäkringsbolags konkurrenskraft och strategi över tiden.

Möjligheten att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter är styrt av
Insplanets samarbetspartners och av antalet försäkringsbolag Insplanet har
samarbete med. Dock finns inte något självändamål i att ha fler
försäkringsbolag än vad konkurrensen kräver. Det handlar om att kunna
erbjuda den mest prisvärda försäkringsprodukten i varje kundsegment.
Insplanet ger således det enskilda försäkringsbolaget möjlighet att välja
vilka kunder bolaget vill attrahera. Ovanstående gäller i synnerhet inom
områden där genomlysningen är dålig och prisskillnaderna är stora (tex.
bilförsäkring). I vissa undantagsfall behövs eller går det inte att erbjuda flera
alternativ inom samma produktslag. Nedan beskrivs två sådana exempel.

Enkla produkter – Exempel på detta är Insplanets
olycksfallsförsäkring där Generali är försäkringsgivare Den är idag
billigare än övriga personförsäkringar som finns att teckna på
marknaden. Den är likvärdig övriga i omfattning och villkorsskydd.
Om nya aktörer med bättre erbjudande kommer in på marknaden
är Insplanets ambition att sluta avtal med dessa.

Egna produkter – Insplanet Mopedförsäkring, är ett exempel på
en produkt som är unik. Insplanet har tagit fram en
specialförsäkring för Kinaimporterade EU mopeder. I samarbete
med mopedagenturer och försäkringsgivare kan Insplanet erbjuda
en produkt till marknaden som är ensam i sitt slag.

Insplanet erbjuder för närvarande sina kunder följande produkter:

> Bilförsäkring (4 försäkringsbolags produkter)
> Hemförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Villaförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Fritidshusförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Båtförsäkring (5 försäkringsbolags produkter)
> Barnförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Olycksfallsförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Livförsäkring (egen produkt i samarbete med EuroAccident)
> Inkomstförsäkring (enbart Fairs produkter)
> Mopedförsäkring (egen produkt i samarbete med Tennant)

Utöver dessa har Insplanet under hösten 2005 lanserat mäklartjänsten.
Den innebär att Insplanet slussar vidare kunder som är intresserade av
pensionssparande, ekonomisk rådgivning och företagsförsäkringar till
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mäklare runt om i landet. Insplanet erhåller en ersättning per förmedlad kundkontakt.
Insplanet har sedan hösten 2004 haft ett samarbete med annonsförsäljningsbolaget
Jatack som administrerar Insplanets erbjudandetjänst. De av Insplanets kunder som tackar
ja till detta erbjudande i samband med att de gör en förfrågan och öppnar försäkringsdepå
erhåller erbjudanden inom olika områden utifrån intressen och profil.

En mindre del av Insplanets intäkter kommer från konsultuppdrag, annonsintäkter och
medlemsförmedling.

Försäljningsutveckling 
Koncernen har sedan starten uppvisat en kontinuerlig tillväxt i såväl premievolym som
antalet förmedlade försäkringar. Under perioden 2002-2005 har Insplanets nyförsäljning
ökat med 560 procent mätt i premievolym. Under perioden 2002-2004 skedde en rad
premiehöjningar i marknaden vilket bidrog till högre snittpremier på marknaden. Sedan
2004 har försäkringspremierna stagnerat till följd av ökad konkurrens i marknaden.

Under 2006 räknar Insplanet med 50 procents tillväxt i i nytecknad premievolym. Insplanets
långsiktiga mål är en årlig försäljningstillväxt på 25 procent i nytecknad premievolym.

Insplanets försäljningsutveckling styrs i huvudsak av två parametrar:

> Hur många kunder som tar kontakt med Insplanet och vill ha hjälp med sina försäkringar.
> Hur pass konkurrenskraftiga Insplanets samarbetspartners är (försäkringsbolagen vars 

produkter Insplanet erbjuder).

Kundanskaffning och Marknadsföring 
Insplanet arbetar i huvudsak med marknadsaktiviteter på Internet. Insplanet har i en del
fall integrerat sitt kunderbjudande hos andra portaler och sajter. Detta har medfört att den
andra partnern fyller sin portal med ett kunderbjudande inom försäkring samtidigt som det
genererar intäkter. Det kan vara allt från bilportaler, ekonomiportaler, prisjämförelsesajter
till nischade privatsajter. Idag har beroendet av samarbeten avtagit jämfört med tidigare.
2003 stod samarbeten för nästan 80 procent av bolagets nykundsinflöde. I takt med att
Insplanets varumärke och alternativa marknadsföringskanaler ökat har beroendet av
integrerade samarbeten minskat. Internet är för Insplanet naturligt eftersom 100 procent
av kundkontakterna skapas på nätet. Insplanets kundflöde kommer i nämnd ordning via:

> Insplanet, ca 40 procent av alla nya kunder kommer direkt till www.insplanet.com. 
> Samarbeten med totalt ett 50-tal partners utöver Tradedoubler nätverket. Totalt står 

denna kanal för 25 procent av totala nykundsinflödet. Normalt är ersättningen 
transaktionsbaserad. 

> Sökmotorer, ca 25 procent av alla kunder kommer till Insplanet via sökmotorerna. 
Insplanet betalar per klick. 

> Annonssamarbeten, ca 10 procent kommer från annonssamarbeten där Insplanet 
antingen betalar fast avgift eller per klick.

Insplanet mäter all marknadsföring via det egenutvecklade Internetbaserade
affärssystemet FAP. Kvalitén i både kunder, förfrågningar och avslutsfrekvens skiljer sig
väsentligt mellan likartade kanaler. Det går inte att på förhand säga vad som är bra kanal
utan det måste alltid mätas. Genom att alltid mäta kostnad per såld försäkring kan
Insplanet säkerställa att marknadsföringsaktiviteten är ekonomiskt försvarbar. 

23
Verksamheten

n Provisionsintäkter försäkringsförmedling
n Övriga intäkter (annons, konsultationer, medlemsförmedling)

0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

2003 2004 2005

96 % 97 % 95 %

4 % 3 % 5 %

Intäktsfördelning 2003-2005

n Premievolym (TSEK) n Antal sålda

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000

Premievolym och antal sålda försäkringar årsvis 2000-2005

n Antal förfrågningar n Antal sålda n Avslutsfrekvens (%)

Grafen visar hur antal förfrågningar med avslutsfrekvens, antal sålda
försäkringar och antal offertförfrågningar online utvecklats över tiden.
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Försäkringsbolag / Partners 
Insplanet har väl fungerande relationer med försäkringsbolagen och tillika partners.
Insplanet har idag samarbete med följande försäkringsbolag:

> Moderna Försäkringar, Sakförsäkring, (SAK)
> Tennant, (SAK och Grupp)
> WLI, InterHannover är försäkringsgivare, (SAK) 
> SalusAnsvar, (SAK) 
> Atlantica ägs av moderna försäkringar, (SAK)
> Allandia, (SAK) 
> Sveland, (SAK)
> Fair forsikring, (Person) 
> EuroAccident, Generali är försäkringsgivare, (Person)

Insplanets egen bedömning är att Koncernen står för en betydande del av ovanstående
bolags nyteckning. Detta i kombination med långsiktiga avtal med långa löptider ger
Insplanet en stabil grund att arbeta vidare ifrån. Insplanet för löpande diskussioner med
olika försäkringsbolag och målsättningen är att komplettera med ytterligare produkter från
såväl befintliga som nya samarbetspartners under 2006.

Konkurrenter
Insplanet konkurrerar med försäkringsmäklare, ombud, organisationer och direktförsäkringsbolag
på den svenska marknaden. Dessa konkurrenter kan delas in enligt följande:

Försäkringsmäklare:
Erbjuder försäkringar från olika leverantörer.

Ombud:
Denna kategori består av båthandlare, bilhandlare, fastighetsmäklare, banker etc. vilka
framförallt konkurrerar vad gäller nya objekt. För dessa är inte förmedling av försäkringar deras
huvudsakliga verksamhet. Oftast säljer de försäkringarna pga. lagkrav eller som en kundservice.

Organisationer: 
Det börjar bli allt vanligare att försäkringsbolag i Sverige erbjuder sina produkter i
”brandad” form, dvs under ett annat varumärke. Stora grupper som till exempel
Villaägarna, Skattebetalarna eller Motormännen sluter avtal med en försäkringsgivare som
i sin tur erbjuder försäkringar till deras medlemmar. Idag finns uppskattningsvis ett 30-tal
sådana avtal slutna. Än så länge finns det inte något exempel på avtal där medlemmarna
själva i nämnvärd omfattning tecknar försäkringar.

Direktförsäkringsbolag: 
De fyra stora (TryggHansa, If, Folksam och Länsförsäkringar) är ”direktförsäkringsbolag”. Det
innebär att de endast erbjuder sina produkter själva eller via ombud eller organisationer. De har
strategiskt valt att inte sälja via externa distributionskanaler såsom Insplanet. 

Insplanet bedömer att branschmognad, och höga inträdeshinder är en del av förklaringen
till avsaknaden av konkurrenter med liknande affärsmodell. Vidare bedömer Insplanet att
affärsmodellen är svårkopierad då det krävs stora investeringar i form av
försäkringskompetens, avtal med försäkringsbolag, hög distributionskapacitet, finansiella
resurser, teknikplattform och affärssystem. Dessa är viktiga parametrar för att kunna
bedriva omfattande försäkringsförmedling gentemot privatmarknaden.

Tendenser i verksamheten
Snittpremien för försäkringar förmedlade av Insplanet steg under perioden 2002-2004. Det berodde
på att Insplanet sålde en hög andel motorförsäkringar men också att försäkringspremierna steg
generellt på marknaden. Under 2005 har premierna stabiliserats och Insplanet räknar inte med
nämnvärda förändringar av snittpremier under 2006. I övrigt finns inga uppgifter om potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan
på Koncernens affärsutsikter utöver normal affärsrisk och marknadskonkurrens.

n Antal

Grafen visar Insplanets utveckling av antal förfrågningar från kunder
från år 2000 till 2005.
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n Snittpremie

Grafen visar utveckling av snittpremien från försäkringar förmedlade
av Insplanet från år 2000 till 2005 samt jan-mar 2006.
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Organisation
Insplanet är idag ca 75 heltidsanställda varav de flesta arbetar
med försäljning och rådgivning. Insplanet har en högre tillväxttakt
mätt i nytecknad premievolym och omsättning än personellt. Detta
förklaras av allt effektivare kundprocesser tack vare
vidareutveckling av bolagets affärssystem. Denna trend väntas
fortsätta i takt med att Internetförsäljningen växer.

Insplanets affärssystem FAP
Insplanet har sedan starten investerat i att bygga upp ett eget
Internetbaserat affärssystem för verksamheten. Det möjliggör både
en kostnadseffektiv utveckling och en ökad flexibilitet i
verksamheten.

Systemet består i korthet av:

> Ekonomisystem och försäkringshantering
> Säljstöd och kundhantering
> System för Insplanets marknadsföringspartners
> Prisberäkningssnurror för försäkringsbolagen
> Faktureringssystem
> Statistiksystem

Idag har Insplanet fyra heltidsanställda utvecklare. Inom kort skall
ytterligare medarbetare rekryteras för att öka utvecklingstakten
ytterligare.

Medarbetare
Insplanet har en utpräglad försäljningskultur. Målen och
förväntningarna på varje anställd är tydliga. För de medarbetare
som arbetar med rådgivning och försäljning är prestation och lön
starkt korrelerade. Samtliga medarbetare på Insplanet har en rörlig
beståndsdel i sin lön. Av bolagets 75 medarbetare arbetar 65 med
direkt koppling till försäljning och kundhantering, fyra med IT
(underhåll och utveckling) och resterande arbetar med
marknadsföring, ekonomi och produktförsörjning.

Personalpolitik
Vid nyanställning får samtliga medarbetare som ska arbeta med
kundkontakter genomgå en utbildning och certifiering.
Utbildningen behandlar försäkringsförmedlarens roll och ansvar,
allmänna försäkringsregler samt de försäkringsprodukter som de
kommer att arbeta med. Denna utbildning är av stor vikt för att
säkerställa att personalen har de kunskaper som krävs för att leva
upp till god försäkringsförmedlingssed samt till företagets etiska
riktlinjer. Certifieringen täcker in de kunskapskrav som ställs från
Finansinspektionen för att bedriva försäkringsförmedling.

Fakta kring medarbetare
Insplanet har en medelålder på 27 år. Personalomsättningen bland
Insplanets rådgivare är enligt egna beräkningar 30 procent.
Personalomsättningen bland ledande befattningshavare och övrig
administrativ personal är under 5 procent.
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Försäkringsmarknaden står inför stora förändringar. Insplanet bedömer
att fler försäkringsbolag kommer etablera sig på den svenska
försäkringsmarknaden. För många av dessa kan Insplanet vara en
samarbetspartner och distributör av försäkringsbolagets produkter. Ny
EU-lagstiftning gör det lättare för utländska aktörer att komma in på
den svenska marknaden genom så kallad gränsöverskridande handel.
Insplanets växande andel av nyteckningsmarknaden ger dessa och
andra aktörer som vill etablera sig på den svenska marknaden
möjligheten till en snabb och kostnadseffektiv etablering.

Styrelsens mål är att den genomsnittliga rörelsemarginalen på
lång sikt skall uppgå till 50 procent, och 25 procents årlig tillväxt
avseende nytecknad premievolym.

Geografisk expansion
Insplanet har i dagsläget inga planer på att expandera till nya
geografiska marknader. Främsta orsaken till detta är att bolaget
fortfarande växer kraftigt på den svenska marknaden. Om
tillväxttakten skulle avta i Sverige finns det tack vare befintlig
verksamhet möjligheter att expandera till andra marknader.

Prognos för helåret 2006
Insplanet prognostiserar en total omsättningstillväxt på omkring 120
procent under 2006. Tillväxten uppnås bland annat genom en tillväxt i
nytecknad premievolym inom sakförsäkringsområdet med 50 procent,
årligt återkommande intäkter från tidigare års försäljning,
nyförsäljning av personförsäkringar såsom inkomst-, barn-, liv-, och
olycksfallsförsäkringar. Se nedan tabell för resultatprognos 2006.

Antagande för givna prognoser
Prognosen är främst baserad på faktorer som står under Bolagets
kontroll. Prognosen tar sin grund i försäljningen under
räkenskapsåret 2005 samt perioden januari till mars 2006. Bolaget
förutsätter inga dramatiska förändringar varken i konjunktur eller i
konkurrensbild, utan utgår ifrån en fortsatt stabil
försäkringsmarknad, viss räntehöjning samt något avtagande
ökningstakt i konjunkturen. Produktutbudet breddas inom
segmentet sak- och personförsäkringar samtidigt som det möjligen
tillkommer försäkringsprodukter utöver ovan nämnda segment.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR

Resultatprognos för helåret 2006 (TSEK)

Omsättning 50 750

Rörelsekostnader -36 250

Rörelseresultat 14 500

Rörelsemarginal 28,6%
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Revisors rapport avseende prognos

Till styrelsen i Insplanet AB (publ)
Orgnr: 556567-6227

Jag har granskat hur den prognos som framgår på sidan 26 i Insplanet AB (publ):s prospekt
per den 4 maj 2006 har upprättats.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta prognosen samt
fastställa de väsentliga antaganden på vilka prognosen är baserad i enlighet med kraven i
EG-förordningen 809/2004.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med EG-förordningen 809/2004,
bilaga 1 punkt 13.2. Jag har ingen skyldighet att lämna och lämnar inte heller något
uttalande avseende möjligheten för Insplanet att uppnå prognosen eller de antaganden
som ligger till grund för upprättandet av prognosen. Jag tar inte något ansvar för sådan
finansiell information som använts i sammanställningen av prognosen utöver det ansvar
som jag har för de revisors rapporter avseende historisk finansiell information som jag
lämnat tidigare.

Utfört arbete
Jag har utfört vårt arbete i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt.
Mitt arbete har innefattat att bedöma styrelsens och verkställande direktörens
tillvägagångssätt och tillämpade redovisningsprinciper vid upprättandet av prognosen
jämfört med de som tillämpas av bolaget.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar som
jag bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
prognosen har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på sidan 26.

Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden och därför kan påverkas av
oförutsebara händelser, kan jag inte uttala mig om det verkliga resultatet kommer att
överensstämma med vad som redovisats i prognosen. Avvikelserna kan visa sig bli
väsentliga.

Uttalande
Jag anser att prognosen upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidan 26 och i
enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 4 maj 2006

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor



Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler som
aktualiseras med anledning av Erbjudandet är baserad på nu
gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som
allmän information för investerare i Insplanet som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen
omfattar inte situationer där värdepapperna innehas som
lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Inte heller
omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i
bolag som tidigare varit fåmansföretag. Den skattemässiga
behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror
delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför
rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som
Erbjudandet kan medföra för dennes del inklusive tillämpligheten
och effekten av utländska regler och skatteavtal för att undvika
dubbelbeskattning. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla
källskatt.

Allmänt

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och
kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift).
Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet används
genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för
en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för
aktier av samma slag och sort. Som ett alternativ till
genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier
schablonregeln användas. Denna regel innebär att
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter
(t ex teckningsrätter och betalda tecknade aktier) är fullt
avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier samt mot
kapitalvinst på andra marknadsnoterade delägarrätter utom
andelar i svenska värdepappersfonder som innehåller endast
svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Kapitalförlust som
inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot
annan inkomst av kapital. Om kapitalförlusterna således är större
än kapitalvinsterna får överskjutande förlust dras av mot andra
kapitalinkomster med 70 procent.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den
del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21

procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent
skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på
samma sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan.
För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier endast
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter.
En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas
mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under ett visst år, får
sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden. Särskilda regler gäller för vissa speciella
företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis
investeringsfonder och investmentföretag.

Förmögenhetsskatt
Aktier noterade på Nya Marknaden är enligt nu gällande
förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra länder
för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt
VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren
avdrag för kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas
normalt inte i Sverige för vinst vid avyttring av svenska aktier.
Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för
kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bl.a. svenska
aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio
kalenderår som närmast föregått det kalenderår då avyttringen
ägde rum varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för
kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till
ett så kallat fast driftställe i Sverige.
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Aktiekapitalets utveckling
Insplanets aktiekapital, före erbjudandet, uppgår till 1 051 933 kronor fördelat på 10 519
330 A-aktier med ett kvotvärde motsvarande 10 öre per aktie. Bolagets aktiekapital skall
utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, vilket innebär lägst 10 000 000
aktier och högst 40 000 000 aktier. Aktiekapitalet och antalet aktier har förändrats genom
händelser som redogörs för i tabellen ”Aktiekapitalets utveckling” nedan.

Aktiekapitalet i Insplanet kommer efter slutförandet av Erbjudandet att uppgå till 1 161 933 kronor,
fördelat på 11 619 330 aktier; envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Varje aktie medför lika
rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.
Aktierna har upprättats enligt Aktiebolagslagen (2005:551) och är denominerade i svenska kronor.

Bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser utöver vad som stadgas i
aktiebolagslagen avseende vad som krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter. Då
bolaget enbart har ett aktieslag innehåller Bolagets bolagsordning inga bestämmelser som
avviker från aktiebolagslagens bestämmelser om aktieägarnas företrädesrätt eller
aktiernas inbördes rättigheter i övrigt. Värdepapper kan fritt överlåtas.

Det föreligger inga teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller andra finansiella
instrument i Bolaget som registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare
Insplanet har före erbjudandet 32 st aktieägare. I tabellen till höger redovisas information
beträffande ägarförhållanden i Insplanet AB (publ), den 25 april 2006. De procentuella
ägarandelarna i tabellen till höger baseras på 10 519 330 utestående aktier före Erbjudandet. Det
finns inga personer som emittenten känner till som är anmälningspliktig enligt svensk lagstiftningen.

I tabellen till höger illustreras Insplanets procentuella ägarandelar efter erbjudandet enligt
antagande att 1 100 000 nya aktier emitteras i Erbjudandet. Totalt antal aktier är således
11 619 330 aktier efter Erbjudandet.

Aktiebrev är utfärdade för samtliga aktier. Enligt uppgift har aktiebrev tillhörande ett antal
aktieägare förkommit. I samband med Bolagets VPC-registrering av aktierna kräver regelverket
att de förkomna aktiebreven skall dödas. Denna process har påbörjats och har ansökts om hos
tingsrätten och tar drygt ett år i anspråk. Under denna tid kommer de aktier som omfattas av
dödningen att finnas på ett VP-konto reserverat för okända ägare vilket gör att berörd aktieägare
inte kommer att kunna nyttja sina rättigheter, exempelvis rösta på bolagsstämma eller ha
företrädesrätt vid nyemission, under den tid som processen pågår. Efter att dödandet
genomförts kan aktierna sedan bokas ut på sina rättmätiga ägares depåer eller konton.

AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapital i SEKÅr Transaktion Totalt antal aktier Ökat belopp i SEK

1999 Bolagsbildande 1 000 100 000 100 000

1999 Nyemission 1 110 11 000 111 000

1999 Nyemission 1 657 54 700 165 700

2000 Nyemission 2 265 60 800 226 500

2000 Split (1000:1) 2 265 000 - 226 500

2000 Utbyte konvertibel 2 817 330 55 233 281 733

2001 Nyemission 3 519 330 70 200 351 933

2002 Nyemission 10 519 330 700 000 1 051 933

2006 Efter föreliggande nyemission 11 619 330 110 000 1 161 933

I tabellen redovisas information beträffande ägarförhållanden i
Insplanet AB (publ), den 25 april 2006. De procentuella ägarandelarna i
tabellen baseras på 10 519 330 utestående aktier före Erbjudandet. 

De största aktieägarna hade, före erbjudandet, den 25 april 2006
innehav enligt nedanstående tabell

Namn Aktier totalt Kapital och röster (%)

Daniel Soussan genom bolag 3 710 262 35,27

Richard Båge genom bolag 3 210 329 30,52

Ahldin Holding Ltd 500 000 4,75

Göran Stern 466 153 4,43

Nicklas Storåkers med familj 378 023 3,60

Johan Andersson 347 314 3,30

Lars Reinius 194 286 1,85

Christian Ridderstolpe genom bolag 173 662 1,65

KA2 Hubsch AB 155 429 1,48

BR Svedberg Holding 155 428 1,48

Göran Lindén 138 669 1,32

Wicander BV 120 196 1,14

Övriga 969 579 9,21

Totalt 10 519 330 100

I tabellen illustreras Insplanets procentuella ägarandelar efter
erbjudandet enligt antagande att 1 100 000 nya aktier emitteras i
Erbjudandet. Totalt antal aktier är således 11 619 330 aktier efter
Erbjudandet.

De största aktieägarna efter erbjudandet enligt nedanstående tabell

Namn Aktier totalt Kapital och röster (%)

Daniel Soussan genom bolag 3 010 262 25,91

Richard Båge genom bolag 2 410 329 20,74

Ahldin Holding Ltd 500 000 4,30

Nicklas Storåkers med familj 378 023 3,25

Göran Stern 316 153 2,72

Lars Reinius 194 286 1,67

Johan Andersson 185 314 1,59

KA2 Hubsch AB 155 429 1,34

BR Svedberg Holding 155 428 1,34

Göran Lindén 138 669 1,19

Wicander BV 120 196 1,03

Christian Ridderstolpe genom bolag 85 662 0,74

Övriga 3 969 579 34,18

Totalt 11 619 330 100
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Information om säljaren
I Erbjudandet säljer huvudaktieägarna Richard Båge genom Richard Båge AB orgnr:
556694-1323 med adress Box 26000, 100 41 Stockholm och Daniel Soussan genom Daniel
Soussan AB orgnr: 556684-5839 med adress Måsstigen 156, 182 70 Stocksund samt
Johan Andersson privat , Christian Ridderstolpe genom Tynagh Industrial Limited, Reg Nr:
166169 med adress: 2 Erakli, Egkomi, 2413 Nicosia, Cyprus och Göran Stern privat.
Huvudaktieägarna Daniel Soussan och Richard Båge är grundarna till Insplanet. Daniel
Soussan är idag Insplanets verkställande direktör. Richard Båge är idag ledamot i Bolagets
styrelse. Johan Andersson är Insplanets IT-chef, Christian Ridderstolpe är Insplanets
Affärsutvecklingschef och Göran Stern är ledamot i Bolagets styrelse. Huvudaktieägarna
Daniel Soussan och Richard Båge säljer 700 000 aktier respektive 800 000 aktier i enlighet
med erbjudandets villkor. Johan Andersson säljer 162 000 aktier, Christian Ridderstolpe 88
000 aktier samt Göran Stern säljer 150 000 aktier i enlighet med Erbjudandets villkor.
Totalt kommer säljarna att erbjuda 1 900 000 aktier till försäljning. Huvudaktieägarna
kommer efter Erbjudandet att ha en ägarandel motsvarande 47 procent av Bolagets kapital
och röster.

Uttalande från huvudaktieägarna
Huvudaktieägarna Daniel Soussan och Richard Båge, styrelsen och övriga ledande
befattningshavare har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Avanza avyttra
någon del av sitt ägande under en tidsperiod om minst sex månader från och med första
handelsdagen. Huvudaktieägarna har för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och
långsiktigt kvarstå som ägare i Insplanet.

Bemyndigande
Bolagsstämman den 9 mars 2006 bemyndigade styrelsen att längst intill tiden för nästa
års bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2 000 000 aktier. Betalning för aktierna skall
kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Deltagande i bolagsstämma
För att ha rätt att deltaga i bolagsstämma i Insplanet måste aktieägare dels vara införd i
Bolagets aktiebok på avstämningsdagen, dels ha anmält sig till bolagsstämman senast
den dag som angivits i kallelsen.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i dels Post- och Inrikes Tidningar
och i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där
beslut om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall ske tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast
sex veckor och senast två veckor före stämman.

Utdelningspolicy
Insplanet har historiskt ej lämnat någon utdelning. Styrelsen för Insplanet AB (publ) har
antagit en utdelningspolicy som fastställer att styrelsen till framtida årsstämmor skall
föreslå en utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten, med förbehåll för
bolagets kapitalbehov och med beaktande av förväntade framtida förändringar i bolagets
finansiella ställning.



Bolagsstyrning
Bolaget följer för närvarande ej Svensk kod för bolagsstyrning
(SOU 2004:130). Endast bolag noterat på börsen och med ett
börsvärde över 3 000 MSEK behöver följa bolagskoden.

Styrelsearbetet
Bolagets styrelse består av sex ledamöter valda av årsstämman.
Styrelsen har under räkenskapsåret 2005 haft fem ordinarie
styrelsemöten.

Styrelsen behandlade vid dessa möten de ordinarie ärenden som
förelåg vid respektive möte enligt fastställd arbetsordning, såsom
budget, årsbokslut, delårsrapporter och affärsläge m.m.. Därutöver
behandlades övergripande frågor rörande exempelvis
tillväxtstrategi, förvärv, strategisk inriktning och varumärket.
Styrelsen har idag ej etablerat en kompensationskommitté som
bereder ärenden för beslut i styrelsen. I Insplanet finns ingen
utsedd revisionskommitté.

De årsstämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget
fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Det
finns inga andra avtal mellan Bolaget och ledamöterna t.ex. någon
form av underkonsultavtal.

Några särskilda bestämmelser avseende förvaltnings-, lednings-
eller kontrollorgan finns inte i Insplanets bolagsordning.

Styrelsesammansättning
Avsikten är att vid varje årsstämma föreslå nästkommande års
styrelsesammansättning.

Styrelseledamöter

n Göran Lindén 

Styrelseordförande. Född 1944. Har varit VD i Swedish Match,

Fortos AB, BCP AB, ABBA AB samt vVD i Procordia och suttit i

koncernledningen för Volvo.

Övriga styrelseuppdrag: Procordias Pensionsstiftelse, Gurlitta

AB, Flodens Filter AB, Retail House OY, Västanå Slott AB,

Wicanders Förvaltnings AB, Cycleeurope AB, Pricer AB, Alpha

Sweden AB, Plockmatic International AB.

Ordförande i Insplanet sedan: 1999. 

Aktieinnehav: 138 669 aktier.

Utbildning: fil.kand. ekonomi, Stockholms Universitet.

Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

n Göran Stern

Ledamot. Född 1945. Försäkringsmäklare Direct

Försäkringsmäklarna AB, grundare av Direct Försäkringsmäklarna.

Övriga styrelseuppdrag: Stern Partner Assurans AB, AB Pgf

Försäkring, Sfk svensk Förvaltningskonsult AB.

Ledamot i Insplanet sedan: 2000. 

Aktieinnehav: 466 153 aktier.

Utbildning: Marknadsekonom, Påhlmans Handelsinstitut,

Distriktschefsutbildning Skandia, Egen företagare 1987 och framåt.

Kontorsadress: Direct Försäkringsmäklarna, Karlavägen 108, 

115 26 Stockholm.

n Richard Båge

Ledamot. Född 1971. Mediaplanet International AB, grundare

Insplanet AB (publ) och Mediaplanet International AB (publ)

Övriga styrelseuppdrag: Mediaplanet International AB, Båge &

Sjöberg AB, Richard Båge AB.
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STYRELSE, PERSONER I LEDANDE
BEFATTNING OCH REVISORER 

1        2          3         4       5       6

1. Nicklas Storåkers
2. Lars Reinius
3. Göran Lindén
4. Daniel Soussan
5. Richard Båge
6. Göran Stern



Ledamot i Insplanet sedan: 1999. 
Aktieinnehav: 3 210 329 aktier.
Utbildning: Marknadsekonom Berghs School of Communication
Kontorsadress: Mediaplanet Ltd, Winchester House, 7th floor,
259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA.

n Lars Renius
Ledamot. Född 1957. Nordenchef Samsung Electronics IT Products.
Övriga styrelseuppdrag: Renius Consulting AB, True North AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 2003. 
Aktieinnehav: 194 286 aktier.
Utbildning: Civilingenjör V på KTH.
Kontorsadress: Samsung Electronics Nordic AB, 
Kanalv. 10A, 194 27 Upplands-Väsby.

n Nicklas Storåkers
Ledamot. Född 1974. VD Avanza.
Övriga styrelseuppdrag: Svenska Fondhandlareföreningen
Ledamot i Insplanet sedan: 2003. 
Aktieinnehav: 378 023 aktier m. familj.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Juristlinjen, Stockholms Universitet.
Kontorsadress: Bankaktiebolaget Avanza, Klarabergsgatan 60,
111 21 Stockholm.

n Daniel Soussan
Ledamot. Född 1972. Verkställande direktör, grundare Insplanet AB (publ).
Övriga styrelseuppdrag: Daniel Soussan AB, Mediaplanet
International AB, Tandläkarpraktiken i Sverige AB.
Ledamot i Insplanet sedan: 1999. 
Aktieinnehav: 3 710 262 aktier.
Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Stockholms Universitet.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

Personer i ledande befattning 

n Daniel Soussan
Verkställande direktör. Född 1972.
Anställd sedan: 1999.
Antal aktier: 3 710 262.
Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Stockholms Universitet.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

n Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD. Född 1972.
Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Stockholms Universitet.
Anställd sedan: 2006.
Antal aktier: 0.
Antal optioner: 55 0001.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

n Peter Lundén
Försäljningschef. Född 1975.
Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Mitt Universitetet, Sundsvall.
Anställd sedan: 2001.
Antal aktier: 0.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

n Johan Andersson
IT-chef. Född 1973.
Utbildning: Gymnasieutbildning Samhällsvetare.
Anställd sedan: 1999.
Antal aktier: 347 314 aktier.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.

n Christian Ridderstolpe
Affärsutvecklingschef. Född 1973.
Utbildning: Humaniora, Örebro universitet.
Anställd sedan: 2000.
Antal aktier: 173 662 aktier.
Kontorsadress: Grevgatan 34, 115 34 Stockholm.
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1           2          3        4         5

1. Johan Andersson
2. Henrik Ingvarsson
3. Christian Ridderstolpe
4. Daniel Soussan
5. Peter Lundén

1 Utställda av Daniel Soussan AB orgnr: 556684-5839 och Richard Båge AB orgnr: 556694-1323.

 



Övriga upplysningar avseende styrelse och personer i
ledande befattning
Ingen av styrelseledamöterna eller personer i ledande befattning i
Bolaget har dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit inblandade
i konkurser och likvidationer av bolag under de senaste fem åren.
Det förekommer inga anklagelser och/eller sanktioner från i lag
eller förordning bemyndigade myndigheter mot någon person i
Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan under de
senaste fem åren och inte heller har någon person i Bolagets
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan förbjudits av domstol att
ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande
funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.

Nicklas Storåkers, ledamot i styrelsen för Insplanet AB (publ) är
även VD för Avanza. Avanza agerar finansiell rådgivare i
Erbjudandet och kommer att verka som Bolagets sponsor på Nya
Marknaden. Styrelsen i Avanza fattade, utan deltagande från
Nicklas Storåkers, beslut om att engagera sig som finansiell
rådgivare i Erbjudandet. Styrelsen i Insplanet AB (publ) har, utan
deltagande av Nicklas Storåkers, fattat beslut om att upphandla
tjänsterna finansiell rådgivare och sponsor från Avanza, i samband
med Erbjudandet. Vidare har Nicklas Storåkers förbundit sig att ej
sälja aktier inom sex månader efter anslutningen av Bolagets
aktier till Nya Marknaden.

Avseende styrelseledamöterna och personer i ledande befattning
föreligger inga andra intressekonflikter som har betydelse för
Erbjudandet än som angivits ovan. 

Det förekommer heller inga familjeband mellan medlemmarna av
Emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Ingen av
medlemmarna i Bolagets förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan
har slutit med Insplanet eller dess dotterbolag om förmåner efter
det att uppdraget avslutats.

Revisorer

Anders Ericsson (FAR) auktoriserad revisor på Ranby Björklund
Stockholm AB har varit vald revisor i Insplanet AB (publ) sedan
1999.

Anders Ericsson
Ranby Björklund Stockholm AB
Box 414
111 73 Stockholm
Tel: 08-535 268 00
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Styrelseledamöters uppdrag utöver vad som framgår styrelsepresentationen

Namn Nuvarande uppdrag Funktion Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Göran Lindén, ordförande Procordias Pensionsstiftelse
Gurlitta AB

Flodens Filter AB
Retail House OY

Västanå Slott AB
Castellum AB

Wicanders Förvaltnings AB
Pricer AB

Alpha Sweden AB
Plockkmatic International AB

Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ap Alterum
6:e AP-Fonden

ACT International AB

Göran Stern Sfk Svensk Förvaltningskonsult AB
Pgf Försäkring AB

Stern & Partner Assurans AB
Malega KB

Ordförande
Ordförande

Ledamot
Prokurist

Direct Försäkringsmäklarna AB
Sölpett AB

Fm System AB
Stern & Foberg Förvaltnings HB

Aktiepoolen i Stockholm HB
CGHR Försäkrings AB

Grindgårdsvägen Invest AB
Consilum AB

Gando Partner AB

Richard Båge Mediaplanet International AB Ledamot Våmfjärden AB
Försäkringstagarnas förening i Sverige AB

Lars Renius Renius Consulting AB
True North AB

Ledamot

Nicklas Storåkers Avanza AB
Svenska Fondhandlareföreningen

Ledamot
Ledamot

Owe Storåkers AB

Daniel Soussan Mediaplanet International AB 
Tandläkarpraktiken i Sverige AB

Suppleant
Suppleant

Försäkringstagarnas förening i Sverige AB



Allmänt
Insplanet AB (publ) org nr 556567-6227 bildades den 18 februari 1999
som Framfart 297 AB. Den nuvarande firman registrerades den 12
november 1999. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens säte är registrerat i Stockholm
med postadress Box 26 000, 100 41 Stockholm och besöksadress
Grevgatan 34, Stockholm, telnummer 08-510 000 00.

Enligt bolagsordningen är föremålet för Bolagets verksamhet att
genom dotterbolag bedriva försäkringsförmedling och
informationsgivning inom försäkring. Bolaget skall även bedriva
teknikutveckling av försäkringsadministrativa system samt
försäljning av konsulttjänster relaterade till försäkringar och
annonstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Tillämplig lagstiftning
Insplanets verksamhet regleras till stor del av lag (2005:405) om
försäkringsförmedling som trädde ikraft den 1 juli 2005. Den nya
lagen kräver att den som vill förmedla försäkringar som icke-
anknuten försäkringsförmedlare skall ansöka om tillstånd hos
Finansinspektionen. För att få tillstånd ställer lagen upp ett antal krav
på såväl bolaget som dess ledning och anställda. Bl.a. krävs att
bolaget har en ansvarsförsäkring, att dess ledning och personal har
erforderlig kompetens samt att bolaget har ett system för att hantera
klagomål från kunderna. Lagen ställer även krav på den information
som skall lämnas till kunden innan ett försäkringsavtal ingås.
Finansinspektionen utövar tillsyn över de bolag som har fått tillstånd
och har till uppgift att ingripa för det fall reglerna överträds.

Insplanet har genom Insplanet Försäkringsförmedling AB erhållit
tillstånd av Finansinspektionen att bedriva
försäkringsförmedlingsverksamhet. Tillstånd har även sökts för
Auro Försäkring AB att bedriva försäkringsförmedling. Bolaget
anser att Auro Försäkring AB uppfyller de krav som ställs i den nya
lagstiftningen och förväntar sig att bolaget får sitt godkännande
under maj månad 2006. I det fall Auro Försäkring AB ej blir
beviljade ett tillstånd planeras den tillståndspliktiga verksamheten
i Auro Försäkring AB att flyttas till Insplanet Försäkringsförmedling
AB.

Väsentliga avtal
Som ett led i den ordinarie verksamheten har Bolaget ingått
samarbetsavtal med ett antal försäkringsgivare avseende
förmedling av försäkringar till konsumenter. Enligt ledningens
bedömning är inte villkoren i dessa avtal avvikande från vad som
är vanligt förekommande i branschen. Enligt ledningens
bedömning är inte heller något enskilt avtal av väsentlig betydelse
för Bolagets verksamhet i sin helhet.

Transaktioner med närstående
Bolaget ingick 31 december 2005 ett avtal med ägarna till Auro
Försäkring AB (556562-4564), om förvärv av samtliga aktier i Auro

Försäkring AB. Auro ägdes av Martin Stankiewicz, Daniel Soussan
och Richard Båge. Överenskommen köpeskilling uppgick till 2,75
MSEK och betalning erlades genom utställande av revers från
Bolaget. Styrelsen anser att förvärvet skedde till marknadsvärde
och det noterades att Daniel Soussan och Richard Båge inte var
delaktiga i beslut om förvärvet.

Bolaget har även ingått avtal med Försäkringstagarnas Förening
AB ("FTF") som ägdes av Daniel Soussan och Richard Båge fram till
och med den 31 mars 2006 då företaget såldes till en extern part.
Samarbetet syftar till att hjälpa privatpersoner att spara pengar
inom bl a försäkringar varvid Bolagets kunder erbjuds medlemskap
i föreningen som ger rätt till rabatter på premier hos vissa
försäkringsbolag. Insplanet erhöll under 2005 betalning från FTF
uppgående till 61 TSEK.

Bolagsstyrning
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets
organisation och förvaltningen av dess affärer.
Styrelseledamöterna väljs och entledigas på bolagsstämma.
Bolaget avser att i övrigt följa vid var tid tillämpliga regler om
bolagsstyrning.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget varken är eller har varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden. Ledningen känner inte till någon
existerande eller förväntad tvist som kan ha väsentlig negativ
effekt på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Försäkringar
Bolaget innehar företagsförsäkring vars försäkringsbelopp enligt
ledningen är adekvata för den verksamhet som Bolaget bedriver.
Koncernen innehar erforderlig ansvarsförsäkring i enlighet med lag
om försäkringsförmedling.

Varumärken 
Bolaget bedriver verksamheten under varumärket Insplanet.
Bolaget har registrerat varumärket insplanet.com i Sverige och har
ansökt om registrering av varumärket Insplanet i EU och Norge.
Domännamnet Insplanet har registrerats under toppdomänerna .se,
.com, .net, .org, .info, .biz, .dk, .co.uk, .ro och .de.

Aktieägaravtal
Såvitt ledningen känner till föreligger inget aktieägaravtal eller
dylikt mellan någon av aktieägarna.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Insplanets bolagsordning samt alla rapporter, historisk finansiell
information och utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på
Bolagets begäran samt historisk finansiell information för Bolaget
finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget för inspektion under
prospektets giltighetstid. Information avseende Bolaget finns även
tillgänglig på Bolagets hemsida www.insplanet.se.
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Valutapolitik
Insplanet har i huvudsak sina intäkter och kostnader i den egna valutan och har därför
begränsad exponering för valutafluktuationer. Koncernen redovisar koncernens resultat-
och balansräkning i SEK. 

Investeringar 

2003-2004
Insplanet bedriver ingen investeringsintensiv verksamhet och inga väsentliga investeringar
har genomförts under 2003 och 2004.

2005
Insplanet förvärvade per 2005-12-31 Auro Försäkring AB. Köpeskillingen uppgick till 2,75
MSEK. Auro Försäkring riktar in sig på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Bolaget
erbjuder fordons- (bil, husvagn, husbil och släpvagn) och boendeförsäkringar (hem, villa
och fritidshus) till privatpersoner. InterHannover är försäkringsgivare till Auro Försäkring
AB.

Insplanet är den största distributören av Auros produkter. Insplanet erhåller
beståndsprovision från Auro. Insplanets styrelse beslutade att förvärva Auro för att kunna
erbjuda ett självständigt försäkringsvarumärke mot privatmarknaden och för att kunna
använda Auros varumärke för lansering av nya försäkringsprodukter som Insplanet kan
komma att utveckla.

Insplanet har för närvarande inga pågående investeringar. Ledningen i Insplanet har inte
heller beslutat om några huvudsakliga framtida investeringar.

Legal struktur
Samtliga juridiska personer är namngivna nedan och har sitt säte i Stockholm.
Moderbolagets, Insplanet AB (publ), ägarandelar avser 100% av både kapital och röster.
Verksamheten i de tre dotterbolagen står angivet under respektive företag.

Ersättningar till Styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare

Styrelsens ledamöter har hittills inte erhållit något styrelsearvode eller andra förmåner
från Bolaget. På årsstämman den 9 mars beslöts att arvodet till ledamöterna för
innevarande mandatperiod skall vara 135 TSEK, varav ordföranden Göran Lindén erhåller
35 TSEK. Ingen ersättning för styrelsearbete utgår för personer verksamma i bolaget.

Legal struktur

Insplanet AB (publ)
556567-6227

Insplanet Försäkrings AB
556681-4025

Auro Försäkring AB
556562-4564

100 % 100 % 100 %

Insplanet
Försäkringsförmedling AB

556699-1179

Försäljning och kund-
administration av försäkrings-
produkter under varumärket Auro
där InterHannover är
försäkringsgivare.

Servicebolag. Avtalspart med
försäkringsbolagen.

All försäkringsförmedlings-
verksamhet bedrivs i detta
bolag.
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Ersättning till verkställande direktören fastställs av styrelsen, ersättning till övriga ledande
befattningshavare fastställs av verkställande direktören. Ersättningen till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av en grundlön samt rörlig
ersättning och övriga förmåner, pensionsersättning utgår ej.

Anställningsavtalet för verkställande direktören kan sägas upp på sex månader, för övriga i
ledningsgruppen kan anställningsavtalet sägas upp på mellan två till fyra månader,
oberoende av vilken part som säger upp avtalet. Ersättning utgår under uppsägningstiden.
Inga andra avtal om avgångsvederlag eller andra ersättningar finns för verkställande
direktören samt övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till revisor
För 2005 utgick ersättning om 35 000 kr till bolagets revisor, för innevarande år utgår
ersättning enligt godkänd räkning.

Ersättningar till moderbolagets styrelse, VD och andra ledande befattningshavare under
räkenskapsåret fördelar sig enligt följande

2005-01-01 – 2005-12-31 

Belopp i TSEK
Lön

Arvode  
Bonus

Tantiem 
Övriga

förmåner
Pensions
kostnad 

Styrelseordförande 0 - - -

Övriga ledamöter 0 - - -

Verkställande direktör 420 - - -

Övriga ledande befattningshavare 1 112 - - -

2004-01-01 – 2004-12-31 

Belopp i TSEK
Lön

Arvode  
Bonus

Tantiem 
Övriga

förmåner
Pensions
kostnad 

Styrelseordförande 0 - - -

Övriga ledamöter 0 - - -

Verkställande direktör 421 - - -

Övriga ledande befattningshavare 992 - - -

Aktie- och optionsinnehav av moderbolaget styrelse, VD och andra ledande befattningshavare

Aktier (antal)

Styrelseordförande 138 669

Verkställande direktör 3 710 262   

Andra styrelseledamöter 4 248 791

Andra ledande befattningshavare 520 976   

Totalt 8 618 698



Insplanet AB (publ)
556567-6227

§ 1
Bolagets firma är Insplanet AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag
bedriva försäkringsförmedling och informationsgivning inom
försäkring. Bolaget skall även bedriva teknikutveckling av
försäkringsadministrativa system samt försäljning av
konsulttjänster relaterade till försäkringar och annonstjänster samt
därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och
högst fyramiljoner (4 000 000) kronor.

§ 5
Bolaget skall kunna utge lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en
eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna
skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i
Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till
bolaget senast kl 17.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen;

7. beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och 

balansräkningen samt, i förekom¬mande fall, 
koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen,

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

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören;

8. fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
9. val av styrelse samt, när så erfordras, revisorer och eventuella

revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämma den 9 mars 2006.
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Allmän information

Bolaget bildades 1999, räkenskapsår är 1/1 till 31/12. Nedan följer räkenskaper för åren

2003-2005. Uppgifterna har tagits ur de aktuella årsredovisningarna i första hand samt

kompletterats med information som ej varit tillgänglig i årsredovisningarna. Under 2005

bildades Insplanet Försäkrings AB (556681-4025) innan dess fanns ej ett koncernförhållande.

Dotterbolaget Insplanet Försäkringsförmedling AB, org nr 556699-1179, bildades den 31

januari 2006.

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2006

Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt

> Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK.

> Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 2 949 (-144) TSEK.

> Nytecknad premievolym ökade med 84 procent till 57 (31) MSEK. 74 procent av 

nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande. 

> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick per 2006-03-31 till 

47 500 stycken försäkringar, med en premievolym på 142 MSEK. Den genomsnittliga 

årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.

> Antalet sålda försäkringar ökade med 77 procent till 14 700 (8 300) stycken.

> Antalet Internetförfrågningar ökade med 33 procent till 55 600 (41 800) stycken.

> Antalet nya kunddepåer som öppnades under första kvartalet var 33 400 (25 300) 

stycken. Det totala antalet kunddepåer uppgår per 2006-03-31 till drygt 415 000 (295 

900) stycken.

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom

konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med

en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt

försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227

Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00

Box 26 000 Fax: 08-510 000 01

100 41 Stockholm www.insplanet.com
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Verksamheten under första kvartalet

Väsentliga händelser under första kvartalet 2006
Insplanet har slutit samarbetsavtal med försäkringsbolaget
Sveland Försäkringar om att marknadsföra och sälja dess
produkter till Insplanets kunder. Avtalet omfattar hem-, villa-,
fritidshus och bilförsäkringsprodukter. Avtalet innebär att
Insplanets kunder nu kan jämföra och köpa produkter från nio olika
försäkringsbolag.

Den 31 december 2005 förvärvades Auro Försäkringar. De
administrativa funktionerna i Auros verksamhet har under första
kvartalet integrerats i Insplanet. Processen är slutförd och
funktionerna är nu fullt ut integrerade i Insplanets verksamhet.
Auro kommer även framgent att drivas som ett självständigt
dotterbolag.

En ny lag (2005:405) om försäkringsförmedling trädde i kraft 1 juli
2005. Lagen är tillämplig på all verksamhet som räknas som
försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling är numera en
tillståndspliktig verksamhet.

För att möta upp de nya kompetenskrav som ställs på
verksamheten har Insplanet utbildat all berörd personal gällande
den nya lagen. Den sista mars hade 54 medarbetare blivit
godkända enligt de krav som är ställda för att få arbeta som
försäkringsförmedlare.

Med anledning av den nya lagen har Insplanet AB (publ) startat ett
nytt helägt dotterbolag, Insplanet Försäkringsförmedling AB. Det är
i detta bolag samt i Auro Försäkring AB som den tillståndspliktiga
verksamheten from 1 april kommer att bedrivas i. Bolaget har
skickat in ansökningar till Finansinspektionen och väntas bli
godkänd.

Förberedelserna för att anpassa verksamheten till den nya lagen
har tagit en del tid och fokus från försäljningen under kvartalet.
Den har även belastat bolaget med en del kostnader i huvudsak
hänförligt till utbildning av medarbetare. Dock väntas inte den nya
lagen påverka vare sig bolagets lönsamhet eller möjlighet att nå
uppsatta mål för verksamheten på lång sikt.

Marknad
Lönsamheten inom konsumentförsäkring är fortsatt god.
Försäkringsbolagen försöker behålla befintliga kunder på en allt
mer konkurrensutsatt konsumentförsäkringsmarknad. Premierna
ligger fortsatt relativt stilla och visar inga tydliga tecken på att
röra sig vare sig upp eller ner.

Allt fler aktörer söker sig in på den svenska
konsumentförsäkringsmarknaden, under andra kvartalet väntas ett
par banker starta upp egen verksamhet inom
försäkringsförmedling. Även ett antal utländska försäkringsbolag
förbereder en etablering i Sverige. Sammantaget bedömer
Insplanet att en ökad konkurrens gynnar bolaget på lång sikt även
om det kortsiktigt kan vara negativt och skapa konkurrens om
kunderna.

Intäkter
Intäkterna under perioden uppgick till 10 761 (3 425) TSEK vilket är
en ökning med 214 procent jämfört med föregående år. Drygt 90
procent av intäkterna är hänförliga till försäkringsförmedling och är
provisionsintäkter. Resterande 10 procent är hänförligt till konsult-
och marknadsföringsintäkter. Bolagets målsättning är att under
året utveckla produkter och tjänster som kan generera för bolaget
nya intäkter som inte är hänförliga till
försäkringsförmedlingsverksamheten. Det är framförallt
licensiering av bolagets försäkringssystem och utveckling av nya
produkter och tjänster som kan erbjudas till Insplanets 415 000
depåkunder.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 949 (-144) TSEK.
Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 27 (-4)
procent för kvartalet. Både rörelseresultat och rörelsemarginal
ligger i linje med bolagets förväntningar.

Nyförsäljning
Insplanet sålde under kvartalet ca 14 700 (8 300) försäkringar
vilket är en ökning med 77 procent jämfört med föregående år.
Mätt i premievolym uppgick nyteckningen till 57 (31) MSEK, vilket
är en ökning med 84 procent jämfört med föregående år. Av
nytecknad premievolym var 43 MSEK beståndsgrundande (76
procent).

Aktivt försäkringsbestånd
Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick
per 2006-03-31 till ca 47 500 stycken försäkringar med en
premievolym på 142 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen
på beståndet var10 procent vid kvartalets utgång.

Övrigt 
Antalet Onlineförfrågningar ökade med 33 procent till 55 600 (41
800) stycken. 

Antalet nya kunddepåer som öppnades under första kvartalet var
33 400 (25 300) stycken. Det totala antalet kunddepåer uppgår per
2006-03-31 till 415 000 (295 900) stycken. Insplanet gör en rad
olika marknadsaktiviteter för att öka kundinflödet ytterligare.
Under kvartalet har även bolaget initierat en rad tekniska projekt
för att förbättra existerande kundflöden. Bolaget räknar med att
dessa projekt kommer ge positiva effekter framförallt under senare
delen av året.

Utsikter
Insplanet kommer att fortsätta att arbeta fokuserat inom sak- och
personförsäkringsområdet. Insplanet räknar med att fortsätta
utvecklas starkt under resterande del av året.

Anställda
Medeltal anställda under perioden var 71 (45).

Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 241 (11) TSEK.
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Kassaflöde och finansiell ställning
Periodens kassaflöde uppgick under perioden till 2 182 (-197)
TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2
423 (-186) TSEK. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5
398 (553) TSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder.
Nettolikviditeten inklusive kortfristig revers till säljarna av Auro
Försäkringar uppgick till 3 198 (553) TSEK. Soliditeten uppgick till
62 (45) procent.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,20 (-0,01) SEK.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 885 (3 425)
TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 462 (-143) TSEK.
Investeringar uppgick till 450 (11) TSEK. Moderbolagets likvida medel
uppgick per balansdagen till 304 (553) TSEK. Det egna kapitalet uppgick
till 8 600 (1 658) TSEK, vilket gav en soliditet på 72 (45) procent.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste
publicerade årsredovisningen. Per den 1 januari 2006 är Auro
Försäkring AB konsoliderad i koncernredovisningen.
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Koncernens Resultaträkning
2006 2005 2005

Belopp i TSEK jan-mar jan-mar Helår

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 10 761 3 425 23 131

Summa intäkter 10 761 3 425 23 131

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 523 -664 -3 334

Personalkostnader -6 052 -2 713 -15 042

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -237 -192 -711

Summa rörelsens kostnader -7 812 -3 569 -19 086

Rörelseresultat 2 949 -144 4 045

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 5

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -1

Resultat före skatt 2 957 -143 4 048

Skatt -828 0 4 212

Periodens resultat 2 129 -143 8 260
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Koncernens Balansräkning
2006 2005 2005

Belopp i TSEK 31-mar 31-mar Helår

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 539 118 317

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 643 827 644

Goodwill 2 533 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 0 0 2 750

Uppskjuten skattefordran 3 384 0 4 212

Summa anläggningstillgångar 7 099 945 7 923

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 661 1 976 2 985

Fordringar hos koncernföretag 0 0 752

Övriga kortfristiga fordringar 77 0 188

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 546 181 1 730

Kassa och bank 5 398 553 3 216

Summa omsättningstillgångar 12 682 2 710 8 871

Summa tillgångar 19 781 3 655 16 794

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 10 519 330 aktier à 10 öre 1 052 1 052 1 052

Reservfond 210 210 210

Summa bundet eget kapital 1 262 1 262 1 262

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 8 800 540 540

Periodens resultat 2 129 -143 8 260

Summa fritt eget kapital 10 929 397 8 800

Summa eget kapital 12 191 1 659 10 062

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 332 332 273

Övriga kortfristiga skulder 3 959 629 4 047

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 3 299 1 035 2 412

Summa kortfristiga skulder 7 590 1 996 6 732

Summa eget kapital och skulder 19 781 3 655 16 794

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns i koncernen.
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Koncernens Kassaflödeanalys
2006 2005 2005

Belopp i TSEK jan-mar jan-mar Helår

Rörelseresultat 2 949 -144 4 044

Anskrivningar 237 192 711

Finansiell netto 8 1 4

Summa tillförda medel 3 194 49 4 759

Aktuell skatt 0 0 0

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfodringar -2 677 -209 -1 217

Förändring av övriga kortfristiga fordringar 1 048 -22 -2 512

Förändring av övriga kortfristiga skulder 858 -4 4 732

Rörelsens kassaflöde före investeringar 2 423 -186 5 762

Investeringsverksamheten

Materiella anläggningstillgångar -263 -11 -282

Immateriella anläggningstillgångar -130 0 -264

Förvärv av verksamheter 152 0 -2 750

Rörelsens kassaflöde efter investeringar 2 182 -197 2 466

Finansieringsverksamheten

Ökning /minskning av långfristiga skulder 0 0 0

Summa finansieringsverksamheten 0 0 0

Periodens kassaflöde 2 182 -197 2 466

Likvida medel vid årets början 3 216 750 750

Likvida medel vid periodens slut 5 398 553 3 216

Förändring av koncernens Egna Kapital
2006 2005 2005

Belopp i TSEK 31-mar 31-mar 31-dec

Ingående balans 10 062 1 803 1 803

Periodens resultat 2 129 -143 8 260

Eget kapital vid periodens slut 12 191 1 659 10 062
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Jämförelsetal koncernen
2006 2005 2005

Belopp i TSEK jan-mar jan-mar Helår

Rörelsemarginal, % 27% -4% 17%

Vinstmarginal, % 20% -4% 36%

Avkastning på sysselsatt kapital, % 19% -8% 139%

Avkastning på eget kapital, % 19% -8% 139%

Soliditet, % 62% 45% 60%

Eget kapital per aktie, SEK 1,16 0,16 0,96

Kassaflöde per aktie, SEK 0,21 -0,02 0,23

Resultat per aktie, SEK 0,20 -0,01 0,79

Antal utestående aktier, tusental 10 519 10 519 10 519

Genomsnittligt antal anställda 71 45 54

Finansiell Information

Delårsrapport, januari till juni, 22 augusti 2006.
Delårsrapport, januari till september, 7 november 2006. 
Bokslutskommuniké, januari till december, 20 februari 2007. 
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma): Avses hållas i maj 2007.

Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 10 april 2006.

Daniel Soussan
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av
Insplanets revisor.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan Henrik Ingvarsson
VD Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ) Insplanet AB (publ)
08-510 000 04 08-510 000 36
daniel.soussan@insplanet.com henrik.ingvarsson@insplanet.com

 



Räkenskaper 2003-2005

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Insplanet AB (publ),
organisationsnummer 556567-6227, får härmed avge årsredovisning
för verksamheten under räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. 

Verksamhetens art och utveckling
Bolagets verksamhet är inriktad på försäkringsförmedling mot
privatmarknaden. Bolaget bedriver även teknikutveckling av
försäkringsadministrativa system samt försäljning av
konsulttjänster relaterade till försäkringar och annonsförsäljning.

Väsentliga händelser under året
Insplanet uppvisade kraftig försäljningstillväxt under 2005 inom
sakförsäkring. Bolaget har nu på allvar etablerat sig som en
betydande aktör på svensk konsumentförsäkringsmarknad. För att
möta upp den allt större efterfrågan som finns på bolagets tjänster
och erbjudanden har Insplanet förstärkt organisationen med ett
antal nya medarbetare. Detta har i sin tur lett till att Koncernen
under året flyttat verksamheten till nya lokaler.

Insplanet startade under året Insplanet Försäkrings AB där all
försäkringsförmedling idag bedrivs. Detta då Insplanet AB (publ)
har till syfte att utveckla och renodla verksamheten ytterligare mot
annonsförsäljning, försäkringsrelaterade konsulttjänster och
utveckling av bolagets försäkringsadministrativa system (FAP).
Insplanet tror att marknaden kommer mattas av och att allt större
intresse för bolagets affärssystem kommer visa sig under 2006.
Detta har lett till att bolaget rekryterat ytterligare programmerare.

Insplanet har under året slutit avtal med två försäkringsgivare
inom personförsäkringsområdet. Detta har möjliggjort att Insplanet
nu kan erbjuda liv-, barn-, olycksfall- och inkomstförsäkringar till
bolagets kunder. Bolaget räknar med en stark
försäljningsutveckling under 2006 inom personförsäkringsområdet
och då i synnerhet inom segmentet inkomstförsäkringar. Den 31
december förvärvade Insplanet AB (publ) Auro Försäkring AB
(556662-4564).

Svensk försäkringsmarknad har under året stått för stora
förändringar. Den 1 juli 2005 inträdde en ny lag om
försäkringsförmedling i Sverige. Den kommer att medföra
förändringar för Insplanets verksamhet under 2006. Bland annat
kommer Insplanet att ligga under Finansinspektionens tillsyn vilket
ställer ökade krav på kompetens och rådgivning hos de anställda.

Förväntad framtida utveckling
Under 2006 förväntas Insplanet fortsätta växa inom samtliga
affärsområden. Allt fler aktörer kommer in på den svenska
marknaden och erbjuder sina försäkringsprodukter. Insplanet är en
naturlig distributionskanal för merparten av dessa. Den ökade
konkurrensen medför ökad rörlighet och prispress på marknaden.
Bolagets bedömning är att premieutvecklingen under 2006 väntas
stagnera eller till och med sjunka inom
konsumentförsäkringsområdet.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående
vinstmedel:

SEK
Balanserat resultat 5 514 766 
Årets vinst 3 285 099 

8 799 865

disponeras enligt följande:

SEK
Balanseras i ny räkning 8 799 865 

8 799 865

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt upprättad
koncernbalansräkning till 8 799 865 kronor. Någon avsättning till
bundet eget kapital föreslås ej. Vad beträffar Insplanets resultat
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkningar
KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK Not 2005 2005 2004 2003

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 23 131 7 027 13 474 9 650

Summa intäkter 23 131 7 027 13 474 9 650

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1 -3 334 -3 228 -3 231 -2 751

Personalkostnader 2 -15 042 -5 957 -8 996 -5 715

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -711 -711 -739 -658

Summa rörelsens kostnader -19 086 -9 896 -12 965 -9 125

Rörelseresultat 4 045 -2 871 509 525

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 7 7

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1 0 -1

Resultat före skatt 4 048 -2 867 516 531

Årets skattekostnad 3 4 212 6 152 0 0

Årets resultat efter skatt 8 260 3 285 516 531
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Balansräkningar
KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK Not 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 317 317 134 207

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 5 644 644 992 920

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 2 750 2 850 0 0

Uppskjuten skattefordran 3 4 212 4 212 0 0

Summa anläggningstillgångar 7 923 8 023 1 126 1 127

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 985 219 1 768 0

Fordringar hos koncernföretag 7 752 4 184 0 0

Övriga kortfristiga fordringar 188 188 2 36

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 8 1 730 680 157 1 667

Kassa och bank 3 216 110 750 475

Summa omsättningstillgångar 8 871 5 381 2 676 2 178

Summa tillgångar 16 794 13 404 3 802 3 305

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 10 519 330 aktier à 10 öre 1052 1 052 1 052 1 052

Reservfond 210 210

Summa bundet eget kapital 1 262 1 262 1 052 1 052

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 540 5 515 234 -297

Årets resultat 8 260 3 285 516 531

Summa fritt eget kapital 8 800 8 800 751 234

Summa eget kapital 10 062 10 062 1 803 1 286

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 273 273 257 83

Övriga kortfristiga skulder 4 047 2 795 645 310

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 412 274 1 098 1 626

Summa kortfristiga skulder 6 732 3 342 2 000 2 019

Summa eget kapital och skulder 16 794 13 404 3 802 3 305

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalyser
KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005 2004 2003

Rörelseresultat 4 044 -2 871 509 525

Avskrivningar 711 711 739 658

Finansiellt netto 4 4 7 6

Summa tillförda medel 4 759 -2 156 1 255 1 190

Aktuell skatt 0 0 0 0

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -1 217 1 549 -1 768 38

Förändring av övriga kortfristiga fordringar -2 511 -4 893 1 545 -1 593

Förändring av övriga kortfristiga skulder 4 732 1 342 -19 1 023

Rörelsens kassaflöde före investeringar 5 762 -4 158 1 012 657

Investeringsverksamheten

Matteriella anläggningstillgångar -282 -282 -67 -99

Immateriella anläggningstillgångar -264 -264 -670 -670

Dotterbolag -2 750 -2 850 0 0

Rörelsens kassarflöde efter investeringar 2 466 -7 554 275 -112

Finansieringsverksamheten

Ökning /minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 6 914 0 0

Summa finansieringsverksamhet 0 6 914 0 0

Årets kassaflöde 2 466 -640 275 -112

Likvida medel vid årets början 750 750 475 587

Likvida medel vid årets slut 3 216 110 750 475
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd.

Valuta
Alla belopp anges i TSEK om ej annat anges.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden om inget
annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande.

Materiella anläggningstillgångar:
Datorer 3år
Inventarier 5år

Immateriella anläggningstillgångar:
Balanserade utvecklingskostnader 3år

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning
Provisioner från nyteckning av försäkringar intäktsförs i takt med att de upparbetas.
Beståndsprovisioner intäktsförs så snart de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket i
allmänhet är först när de utbetalats.

Koncernredovisning

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
RR1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden.

Grunden för klassificering som dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar Insplanet AB (publ) (moderbolaget) samt Insplanet
Försäkrings AB (556681-4025). Insplanet AB (publ) förvärvade den 31 december 2005 Auro
Försäkring AB (556662-4564). Auro Försäkringar omfattas ej av koncernredovisningen då
erforderliga räkenskaper ej varit tillgängliga, vilket är i avvikelse från RR1:00. Auro
kommer från och med 1 januari 2006 att omfattas i koncernredovisningen.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Inga inköp eller försäljningar har skett emellan konsoliderade bolag inom koncernen. Av
koncernens försäljning utgör ca 2,2 MSEK försäljning till Auro Försäkring AB (556662-
4564) varav moderbolagets del var 0,7 MSEK.

Skatt
Koncernen har en ackumulerad skattemässig förlust per den 31 december 2005 på omkring
15,1 MSEK. En försiktig bedömning av resultatet för den kommande treårsperioden pekar
på ett positivt resultat. I bokslutet per den 31 december 2005 har därav en uppskjuten
skattefordran om ca 4,2 MSEK aktiverats. Detta motsvarar 28% schablonskatt på
kommande års resultat.



Noter till Insplanet AB (publ):s resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser

NOT 1 ERSÄTTNING TILL REVISOR

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron för andra
grupper än nedanstående undantas från redovisningen med
hänvisning till undantagsregeln i lagen.

Könsfördelning
Styrelsen består av sex personer varav 100% är män.
Ledningen består av fyra personer varav 100% är män.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005 2004 2003

Revision, Ranby Björklund AB 35 20 15 15

Övriga uppdrag 0 0 0 0

35 20 15 15

KONCERNEN MODERBOLAGET

Medelantalet anställda 2005 2005 2004 2003

Kvinnor 7 3 3 3

Män 47 20 22 19

Totalt 54 23 25 22

KONCERNEN MODERBOLAGET

Personalkostnader (belopp i TSEK) 2005 2005 2004 2003

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 420 420 421 420

varav pensionskostnader 0 0 0 0

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 10 995 4 183 6 094 4 355

varav pensionskostnader 21 21 0 0

Sociala avgifter 3 638 1 447 2 307 1 514

Totalt 15 052 6 050 8 821 6 289

Moderbolaget 2005 2004

Sjukfrånvaro män 2,2% 2,0%

< 29 år 5,3% 2,3%

Samtliga anställda 4,0% 2,3%

Räkenskaper



NOT 3 SKATTEINTÄKT OCH SKATTEFORDRAN
Utifrån styrelsens bedömning av bolagets intjäningsförmåga den
kommande treårsperioden har moderbolaget aktiverat en
skattefordran om 4212 TSEK, fordran avser de kvarvarande
underskottsavdragen som bolaget innehar. Av årets skatt om
+6152 TSEK är +795 TSEK hänförligt till årets resultat och +5356
TSEK är hänförligt till underskottsavdrag från tidigare år.

NOT 4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 5 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktiverade utvecklingskostnader
Företaget aktiverar utvecklingskostnader för det Internetbaserade
försäkringsmäklar- och försäkringsförmedlingssystemet FAP. Under
2005 har 50% av lönekostnaderna för utvecklingen av FAP
aktiverats, för år 2004 och 2003 har aktivering skett med 67%.

NOT 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
Insplanet AB (publ) förvärvade den 31 december 2005 AB Auro
Försäkring AB (556662-4564). Auro Försäkringar omfattas ej av
koncernredovisningen då erforderliga räkenskaper ej varit
tillgängliga. Auro kommer från och med 1 januari 2006 att
omfattas i koncernredovisningen. I koncernbalansräkningen är
Auro upptaget under andelar i koncernföretag till bokfört värde 
2 750 TSEK.
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Räkenskaper

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 6 082 6 082 5 412 4 741

Årets inköp 264 264 670 670

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 346 6 346 6 082 5 412

Ingående avskrivningar -5 090 -5 090 -4 492 -3 690

Årets avskrivningar enligt plan -611 -611 -599 -532

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 701 -5 701 -5 090 -4 492

Utgående restvärde enligt plan 644 644 992 920

KONCERNEN MODERBOLAGET

Inventarier (belopp i TSEK) 2005 2005 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 760 760 694 595

Årets inköp 282 282 67 99

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 043 1 043 760 694

Ingående avskrivningar -626 -626 -487 -360

Årets avskrivningar enligt plan -100 -100 -140 -126

Utgående ackumulerade avskrivningar -726 -726 -626 -487

Utgående restvärde enligt plan 317 317 134 207



NOT 7 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
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Räkenskaper

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005

Insplanet Försäkring AB - 4 184

Auro Försäkring AB 752 -

752 4 184

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005 2004 2003

Förutbetalda hyror 316 316

Övriga förutbetalda kostnader 160 160 157 27

Upplupna provisionsintäkter 934 1 640

Övriga upplupna intäkter 320 204

1 730 680 157 1 667

KONCERNEN

Belopp i TSEK Aktiekapital Reserv fond Överkursfond Fria reserver Årets resultat Summa

2004-12-31 1 052 234 516 1 803

Disp. av föregående års resultat 210 306 -516 0

Årets resultat 8 260 8 260

2005-12-31 1 052 210 540 8 260 10 062

MODERBOLAGET

Belopp i TSEK Aktiekapital Reserv fond Överkursfond
Balanserat

resultat Årets resultat Summa

2002-12-31 1 052 1 085 -1 382 755

Disp. av föregående års resultat -1 085 -297 1 382 0

Årets resultat 531 531

2003-12-31 1 052 -297 531 1 286

Disp. av föregående års resultat 531 -531 0

Årets resultat 516 516

2004-12-31 1 052 234 516 1 803

Disp. av föregående års resultat 210 306 -516 0

Erhållna koncernbidrag 6 914 6 914

Skatt på koncernbidrag -1 940 -1 940

Årets resultat 3 285 3 285

2005-12-31 1 052 210 5 515 3 285 10 062

KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2005 2005 2004 2003

Upplupna löner inklusive sociala avgifter 2 300 192 692 873

Övriga upplupna kostnader 112 81 405 753

2 412 274 1 098 1 626
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Revisionsberättelser

Räkenskaperna för åren 2003-2005 har varit föremål för lagstadgad revision. Bolagets revisorer
har avlämnat revisionsberättelser. Dessa revisionsberättelser har inte innehållit några
anmärkningar eller kommentarer som avviker från standarden för revisionsberättelser.

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter

Till styrelsen i Insplanet AB (publ)
Orgnr. 556567-6227

Jag har granskat de finansiella rapporterna för Insplanet AB (publ) på sidorna 44-51, som
omfattar balansräkningen per den 31 december 2003, 31 december 2004 och 31 december
2005 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dessa år samt ett sammandrag av
väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram
och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med Årsredovisningslagen samt
allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR och enligt kraven i
prospektdirektivet för införande i EG-förordningen 809/2004. Denna skyldighet innefattar
utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram
och på lämpligt sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter,
oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har
utfört min revision i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär
att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR:s förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att
utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar
i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på min bedömning
av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på
oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är
relevant för bolagets framtagande och presentation av de finansiella rapporterna som en
grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter
men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innebär också att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att
utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande

Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med
Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden
och FAR av Insplanets resultat, ställning och kassaflöde per 31 december 2003, 31
december 2004 och 31 december 2005.

Stockholm den 4 maj 2006

Anders Ericsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSER
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Adresser

Insplanet
Grevgatan 34
100 41 Stockholm

Finansiell Rådgivare
Bankaktiebolaget Avanza
Klarabergsgatan 60, 3 tr 
111 21 Stockholm

Kontoförande Institut
VPC AB
Box 7822
103 87 Stockholm

ADRESSER



Insplanet är idag Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden.
Insplanet startades för att hjälpa privatpersoner att lättare kunna jämföra och byta

försäkringsbolag. Affärsnyttan för privatpersoner är stor eftersom många
privatpersoner upplever försäkringar som komplext och svåröverskådligt. Sedan

starten har Insplanet hjälpt mer än 400 000 privatpersoner att se över sina
försäkringar och tecknat över 120 000 försäkringar.

 


