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Undertecknad styrelseledamot i R. Infrastructure AB intygar harmed dels att denna 
kopia av arsredovisningen och revisionsberattelsen overensstammer med originalet, 
dels att resultat- och balansrakningen faststallts pa arsstamma 2021-07-01. 
Stamman beslot att ocksa godkanna styrelsens forslag till vinstdisposition. 

Lidkoping 1 juli 2021 

/£/;;;/ 
Niclas Thiel 
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R. Infrastructure Holding AB 

Org nr 559228-2437 

F orvaltningsberattelse 

Allmant om verksamheten 
Bolaget, med organisationsnummer 559228-2437 och sate i Stockholm, bedriver verksamhet 
bestaende av koncernledning och andra koncerngemensamma tjanster samt forvaltning av aktier i 
dotterforetag. 

Bolaget ar ett helagt dotterbolag till R. Infrastructure Holding AS som ingar i en koncern dar 
SRH BridgeCo AS upprattar koncernredovisning for den storsta koncernen. 

Utveckling av foretagets verksamhet, resultat och stallning 
Ekonomisk oversikt 2020 
Nettoomsattning 
Res efter finansnetto 6 308 
Soliditet % 11 % 
Antal anstallda 
Definilioner: se nol 

Vasentliga handelser under rakenskapsaret 
Bolaget startade i november 2019 och har forlangt redovisningar 2019-11-25--2020-12-31 
Bolaget har aven under aret bytt namn fran Goldcup 19709 AB till R. Infrastructure Holding AB 
I december 2019 gemomfordes ett forvarv av dotterbolaget ViaCon Holding AB (tidigare Saferoad V 
Holding AB). Forvarvet genomfordes koncerninternt och i samband med detta genomfordes aven en 
nyemission. 

Forvantad framtida utveckling samt vasentliga risker och osakerhetsfaktorer 
Nagra forandringar av verksamhetsinriktningen forvantas inte under 2021. 

Foretagets ledning utvarderar standigt Coronasituationen. For narvarande har ledningen inte 
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noterat nagot som tyder pa att ViaCon Invest AB har paverkats eller kommer att paverkas negativt av 
densamma. Denna slutsats baseras pa den information som var tillganglig vid undertecknandet 
av denna arsredovisning och effekterna av framtida handelser kan skilja sig fran ledningens 
bedomning. 

Eget kapital 

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
Aktie Overkursfond Bal.res 

kapital ink/ arets 

resultat 

lngaende balans 

lnsattning aktiekapital 50 

Nyemission 104 190 

Arets resultat -40 324 

Vid arets utgang 50 104 190 -40 324 

Forslag till disposition av foretagets vinst 
Styrelsen foreslar att fritt eget kapital disponeras enligt foljande (tkr): 

Balanseras i ny rakning 63866 
Summa 63 866 

Summa 

eget 

kapital 

50 

104 190 

-40 324 

63 916 

Vad betraffar resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och balansrakningar / 
med tillhorande noter. "'· 
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Org nr 559228-2437 

'° Resultatrakning rr; 
r-- Be/opp i tSEK Not 2020 M 
rr; -r- Nettoomsattning 0 ...... 
N 
0 Rore/sens kostnader N 

Ovriga externa kostnader 
Rorelseresultat 

Resuttat fran finansietla poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 2 48 515 
Rantekostnader, koncernforetag -42 207 

Resultat efter finansiella poster 6 308 

B okslutsdisposition er 
Koncernbidrag, lamnade -46 300 

Resultat fore skatt -39 992 

Skatt pa arets resultat 3 -332 

Arets resultat -40 324 < 
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Org nr 559228-2437 

r--- Balansrakning 
ff) 

Be/opp i tSEK Not 2020-12-31 r---
r<) 

TILLGANGAR ff) 

r---
0 

Anlaggningstillgangar N 
0 
N Finansiella anlaggningstillgangar 

Andelar i koncernforetag 4 585 862 

585 862 

Summa anlaggningstillgangar 585 862 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernforetag 

Kassa och bank 
Kassa och bank 50 

50 

Summa omsattningstillgangar 50 

SUMMA TILLGANGAR 585 912 

Balansrakning 
Be/opp i tSEK Not 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (100 000 aktier) 50 
50 

Fritt eget kapital 

Overkursfond 104 190 
Balanserat resultat 
Arets resultat -40 324 

63 866 

63 916 

Langfristiga skulder 
Skulder till koncernforetag 7 434122 

434 122 

Kortfristiga skulder 
Skulder till koncernforetag 87 542 
Aktuell skatteskuld 332 

87 874 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 585 912 h 
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00 Kassaflodesanalys rl'l 
r-- Belopp i tSEK 2020 
f/') 
rl'l -r- Den lopande verksamheten 
0 ...... Resultat efter finansiella poster 6 308 N 
0 Justering for poster som inte ingar i kassaflodet 9 -6 308 
N 

Betald inkomstskatt 
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore 
forandringar av rorelsekapital 

Forandringar i rorelsekapital 
Okning(-)/Minskning( +) av rorelsefordringar 
Okning(+)/Minskning(-) av rorelseskulder 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Forvarv av finansiella tillgangar -585 862 
Kassaflode fran investeringsverksamheten -585 862 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna Ian 481 672 
Nyemission 104240 
Kassaflode fran finansieringsverksamheten 585 912 

Arets kassaflode 50 
Likvida medel vid arets borjan 

Likvida medel vid arets slut 50 f::. 
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Org nr 559228-2437 

Noter 
Be/opp i tSEK om inget annat anges 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens 
allmanna rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges 
nedan. 

Utlandsk valuta 
Monetara poster i utlandsk valuta raknas om till balansdagens kurs. lcke-monetara poster raknas 
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfallet. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omrakning av monetara poster 
redovisas i resultatrakningen det rakenskapsar de uppkommer. 

Skatt 
Skatt pa arets resultat i resultatrakningen bestar av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt ar inkomstskatt for innevarande rakenskapsar som avser arets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare rakenskapsars inkomstskatt som annu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
ar inkomstskatt for skattepliktigt resultat avseende framtida rakenskapsar till foljd av tidigare 
transaktioner eller handelser. 

Kassaflodesanalys 
Kassaflodesanalysen upprattas enligt indirekt metod. Del redovisade kassaflodet omfattar endast 
transaktioner som medfor in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar foretaget, forutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker eller andra kreditinstitut samt kortfristiga placeringar som ar noterade pa en 
marknadsplats och har en kortare loptid an tre manader fran anskaffningstidpunkten. 
Forandringar i sparrade medel redovisas i investeringsverkasamheten. 

lntakter 
Det inflode av ekonomiska fordelar som foretaget erhallit eller kommer att erhalla for egen rakning 
redovisas som intakt. lntakter varderas till verkliga vardet av det som erhallits eller kommer att 
erhallas, med avdrag for rabatter. 

Uppskattningar och bedomningar 
Bolaget har inte gjort nagra bedomningar som har en betydande effekt pa redovisadebelopp i ars
redovisningen 

Bolaget har inte gjort nagra antaganden som har en betydande effekt pa redovisadebelopp i ars
redovisningen 

Koncernbidrag och aktieagartillskott 
Koncernbidrag som erhallits/lamnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultatrakningen. 
Det erhallna/lamnade koncernbidraget har paverkat foretagets aktuella skatt. /. 
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Not2 Ranteintakter och liknande resultatposter 

Valutakursdifferenser, orealiserade 

Not3 Skatt pa arets resultat 

Aktuell skattekostnad 

Avstamning av effektiv skatt 

Resultat fore skatt 

Skat! enligt gallande skattesats for moderforetaget 
Ej avdragsgilla kostnader 
Redovisad effektiv skatt 

Not4 Andelar i koncernforetag 

Ackumulerade anskaffningsvarden 
Vid arets borjan 
Nyanskaffningar 
Vid arets slut 

Redovisat varde vid arets slut 

Spec av foretagets innehav av andelar i koncernforetag 

Dotterforetag I Org nr I Sate 

ViaCon Holding AB, org nr 556826-4062, 
Stockholm, Sverige 

Not 5 Disposition av vinst 

Forslag till disposition av foretagets vinst 

Antal 
andelar 

126 263 

Procent 

21,4% 

0,0% 

0,8% 

Andel 
i%i) 

100 

Styrelsen foreslar att fritt eget kapital disponeras enligt foljande (tkr): 

Balanseras i ny rakning 

Not6 

Antal A-aktier 
kvotvarde 

Antal aktier och kvotvarde 

Summa 

2020 

48 515 
48 515 

2020 

-332 
-332 

2020 
Be/opp 

-39 992 

8 558 

-8 890 

-332 

2020-12-31 

585 862 
585 862 

585 862 

2020-12-31 
Redovisat 

varde 

585 862 

585 862 

63 866 

63 866 

2020-12-31 
50 100 

\t 
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Not 7 Langfristiga skulder 
Samtliga langfristiga skulder forfaller mellan 2-4 ar fran balansdagen 

Not 8 Stallda sakerheter och eventualforpliktelser 

Stallda sakerheter 
For koncerntoretag, intresseforetag och gemensamt styrda faretag 
Aktier 
Summa stallda sakerheter 

2020-12-31 

585 862 
585 862 

I september 2018 forvarvades FSN Capital 100% av aktierna i Saferoad Holding AS-koncernen for 
ca 1,9 miljarder norska kronor genom S'RH lnvestco AS. Forvarvet av aktierna och refinansiering av 
de tidigare finansieringsavtalen med Danske bank och Nordea, finansierades genom eget kapital samt 
nya finansieringsavtal med DNB samt GSO Capital. GSO Capital har beviljat ett finansieringsavtal 
pa 975 miljoner norska kronor och 100,5 miljoner euro, dessa avtal forfaller under 2025. DNB har 
beviljat ett finansieringsavtal pa 300 miljoner norska kronor samt finansiell leasing uppgaende till 
60 miljoner norska kronor, dessa avtal forfaller under 2023. 

De nya finansieringsavtalen med DNB och GSO Capital har ingatts av SRH lnvestco AS. R. Infra
structure Holding AB har accepterat och borgat(proprieborgen) for finansieringsavtalen med DNB och 
GSO Capital. R. Infrastructure Holding ABs borgensatagande begransas ("limitation language") 
enligt reglerna i aktiebolagslagen 17 kapitel paragraf 1-4 om vardeoverforingar och 
Aktiebolagslagens 21 kapitel paragraf 5 avseende Ian m.m. fran bolaget. 

Not9 

Valutaeffekter 

Ranta 

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet m m 

2020 

-47 550 

41 242 
-6 308 

Not 10 Koncernuppgifter 
Bolaget som utgor moderforetag i en underkoncern, upprattar ej koncernredovisning med hanvisning 
till reglerna i Arsredovisningslagen 7 kap. 2 §. 

Bolaget ar helagt dotterbolag till R. Infrastructure Holding AS, org nr 923 991 484 med sate i Oslo. 
Moderforetaget ingar i en koncern dar SRH lnvestco AS, org nr 920 62 5525 med sate i Oslo, 
upprattar koncernredovisning for koncernen. 

Det utlandska moderforetagets koncernredovisning finns alt tillga hos SRH BridgeCo AS 

Not 11 
Soliditet: 

Nyckeltalsdefinitioner 
Total! eget kapital / Totala tillgangar l 
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Not 12 Handelser efter balansdagen 
Efter lite mer an ett ar med spridning av Coronavirus i varlden kan ledningen som standigt utvarderar 
situationen konstatera att det inte finns nagot som tyder pa att R. Infrastructure AB, har paverkats eller 
kommer att paverkas negativt av Coronasituationen. Denna slutsats baseras pa den information som 
var tillganglig vid undertecknandet av denna arsredovisning och effekten av framtida handelser kan 
skilja sig fran ledningens bedomning. 

Lidkoping den 2021 

Niclas Thiel 
Ordforande 

Var revisionsberattelse har lamnats den 2021 

Ernst & Young AB 

Staffan Landen 
Auktoriserad revisor 
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Org nr 559228-2437 

Not 12 Handelser efter balansdagen 
Efter lite mer an ett ar med spridning av Coronavirus i varlden kan ledningen som standigt utvarderar 
situationen konstatera att det inte finns nagot som tyder pa att R. Infrastructure AB, har paverkats eller 
kommer att paverkas negativt av Coronasituationen. Denna slutsats baseras pa den information som 
var tillganglig vid undertecknandet av denna arsredovisning och effekten av framtida handelser kan 
skilja sig fran ledningens bedi:imning. 

Lidkoping den 1ojt 2021 

.... -0 -- ..;4 ,,,--.-

//~~ ~/ 
Niclas Thiel 
Ordforande 

Ulrik Smith 

Var revisionsberattelse har lamnats den !lv/b 2021 

E~~~ 
Staffan Landen 
Auktoriserad revisor 
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Building a better 
working world 

Revisionsberattelse 
Till bolagsstiimman i R. Infrastructure Holding AB, org.nr 559228-2437 

~appori om arsredovisningen 

Uttalandan 

Vi har utfort en rev1s1on av arsredovisningen for R. 
Infrastructure Holding AB for rakenskapsaret 2019/2020. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppriittats i enlig
het med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga 
avseenden riittvisande bild av R. Infrastructure Holding ABs 
finansiella stallning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflode for aret enligt ars
redovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Vi tillstyrker diirfor att bolagsstiimman faststiiller resultat
rakningen och balansriikningen. 

Grund for uttatanden 

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revisoms 
ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till R. Infrastructure 
Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt 
fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Styrelsens ansva, 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 
upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna 
kontroll som de bedomer ar nodvandig for alt uppratta en ars
redovisning som inte innehaller nagra viisentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av bolagets formaga att fortsatta verksamheten. 
De upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan 
paverka formagan att fortsatta verksamheten och att anvanda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, 
upphora med verksamheten eller inte har nagot realistiskt 
alternativ till att gora nagot av detta. 

Revlsoms ansvar 
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om att ars
redovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga fel· 
aktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag, och att lamna en revisionsberattelse som innehaller 
vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, 
men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en 
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan 
uppsta pa grund av oegentligheter eller mis stag och anses var a 
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviin
tas paverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar med 
grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anviinder vi professionellt 
omdome och har en professionellt skeptisk instiillning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga felaktig
heter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentlig
heter eller misstag, utformar och utfor gransknings
atgarder bland annal utifran dessa risker och inhamtar 
revisionsbevis som iir tillrackliga och andamalsenliga for 
att utgora en grund for vara uttalanden. Risken for att inte 
upptiicka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentlig· 
heter ar hogre an for en vasentlig felaktighet som beror pa 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig 
information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en forstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse for var revision for att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till om
standigheterna, men inte for att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen. 

• utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhorande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om Jampligheten i att styrelsen anvander 
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arsredo
visningen. Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de in
hamtade revisionsbevisen, om det finns nagon vasentlig 
osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller for
hallanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i 
revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upp· 
lysningarna i arsredovisningen om den vasentliga 
osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar otill· 
rackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Vara 
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram 
till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida 
hiindelser eller forhallanden gora att ett bolag inte langre 
kan fortsatta verksamheten. 

• utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen 
och innehallet i arsredovisningen, daribland upplys
ningarna, och om arsredovisningen aterger de under
liggande transaktionerna och handelserna pa ett salt som 
ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. 
Vi maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifiera\!~ 
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Building a better 
working world 

Rapport om amdra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 

Uttafanden 

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en 
revision av styrelsens forvaltning for R. Infrastructure Holding 
AB for rakenskapsaret 2019/2020 samt av forslaget till 
dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt 
fiirslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens leda
moter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 

Vi har utfort revisionen en ligt god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till R. Infrastructure 
Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt 
fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Stvrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till disposi· 
tioner betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag till 
utdelning innefattar detta bland annal en bedomning av om 
utdelningen ar forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen 
av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlopande bedoma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation ar utformad sa att bokforingen, 
medelsforvaltningen och bolagets ekonom iska angelagenheter 
i ovrigt kontrolleras pa ett betryggande satt. 

Revlsorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed 
vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis 
for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende: 

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon for
summelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om 
detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget 
ar forenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti 
for att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som 
kan foranleda ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
forslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte ar 
forenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
anvander vi professionellt omdome och har en professionellt 
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av 
forvaltningen och forslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller forlust grundar sig framst pa revisionen av raken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfors 
baseras pa var professionella bedomning med utgangspunkt i 
risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar gransk
ningen pa sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar 
vasentliga for verksamheten och dar avsteg och overtradelser 
skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation. Vi gar 
igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for vi\rt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande 
om styrelsens fiirslag till dispositioner betraffande bolagets 
vinst eller for lust har vi granskat om forslaget ar forenligt med 
aktiebolagslagen. 

Goteborg den Jo I 6 2021 

You:lJ / 
taffan Lan'in.,:r~ 

Auktoriserad reviser 
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