Två versioner av uppslagsordet 'Bra Böcker AB' i NE, men fortfarande fel. Kommentarer
av Johan Schlasberg.

NE är vilseledande om 'Bra Böcker AB' - trots redigering 2019.
Den 11 januari 2019 skickar jag ett mejl till Philip Larsson, koncernjurist i IMP, i ett ärende
om granskning av marknadsföringen av uppslagsverket NE. I mejlet fanns en en länk till
http://bibb.se/avhandling/om-ne-nationalencyklopedin-ab/
Texten på webbsidan beskriver tydligt och med referenser, att det ursprungliga bolaget Bra
Böcker AB likviderades år 2000. Som en direkt följd av mitt mejl ändrade NE texten om Bra
Böcker AB i uppslagsverket till en version som här hämtats den 19 januari 2019. Se nedan.
Den ursprungliga versionen visas först.
Det är oklart varför man i NE vid en uppdatering snarare tillför felaktigheter än ändrar de som
fanns från början. Jämför framför allt det andra stycket i de bägge versionerna.

I versionen från 2019.01.19 anges att Bra Böcker AB från 2001 ingick i
Cydoniakoncernen som ett dotterbolag till NE Nationalencyklopedin AB. Detta är
felaktigt då Bra Böcker AB (556613-0711) förvärvades av NE Nationalencyklopedin AB
2012.01.11 enligt årsredovisningen 2011.09.01-2012.08.30.
Man kan dessutom notera att bolaget förvärvades för 8.476 MSEK, ett pris som vida
översteg bolagets värde. Vad som styrker detta är att bolagets värde i ÅR 2013/2014
nedskrevs med 8.425 MSEK. Orsakerna till denna något kreativa bokföring ska inte
kommenteras vidare här.
Det grundläggande felet att man skriver om två separata bolag som om de vore
samma bolag kvarstår.
Bolaget Bra Böcker AB (556613-0711) upphörde inte, men bytte namn till Bookalicious
AB. I normalt språkbruk säger man inte att Bra Böcker 1994 fusionerades in i IMP när
transaktionen vara att IMP köpte Bra Böcker AB och behöll det som en separat bolag.
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Bra Böcker AB
Bra Böcker AB, Malmö, bokförlag grundat 1965 i en källarlokal i Helsingborg av Rolf
Janson.
År 1967 ﬂyttades verksamheten till ett förlagshus i Höganäs. Utgivningen har varit inriktad på
skönlitteratur, faktaböcker och uppslagsverk, och bokklubbsverksamheten var under 1970- och
80-talen mycket omfattande. Förlaget har givit ut bl.a. Bra Böckers Lexikon och

Nationalencyklopedin.
År 1994 fusionerades Bra Böcker med den internationella förlagskoncernen International Masters
Publishers AB (IMP), Malmö, och sedan 1999 bedrivs verksamheten i Malmö. Från och med 2001
ingår förlaget i Cydoniakoncernen.

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bra Böcker AB.
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/braböckerab (hämtad 2019
0112)

---------------------------------------__
Kommentar infogad av Johan Schlasberg som ej finns i artikeln i NE.
Ovanstående text i NE är felaktig. Det av IMP förvärvade företaget Bra Böcker AB likviderades 2000. Ett annat bolag i IMP omdöptes
2002 till Bra Böcker AB. Detta bolag såldes 2014 externt och namnändrades senare till Bookalicious AB.
Se http://www.bibb.se/avhandling/om-ne-nationalencyklopedin-ab/ -

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bra-b%C3%B6cker-ab

1/1

2019-01-19

Bra Böcker AB - Uppslagsverk - NE.se

Bra Böcker AB
Bra Böcker AB, Malmö, bokförlag grundat 1965 i en källarlokal i Helsingborg av
Rolf Janson.
År 1967 ﬂyttades verksamheten till ett förlagshus i Höganäs. Utgivningen var inriktad på
skönlitteratur, faktaböcker och uppslagsverk, och bokklubbsverksamheten var under 1970och 80-talen mycket omfattande. Förlaget gav ut bland annat Bra Böckers Lexikon och

Nationalencyklopedin.
År 1994 fusionerades Bra Böcker med den internationella förlagskoncernen International
Masters Publishers AB (IMP), Malmö, och från 1999 bedrevs verksamheten i Malmö. Från
2001 ingick Bra Böcker i Cydoniakoncernen som ett dotterbolag till NE
Nationalencyklopedin AB. Förlaget såldes 2014 till Stockholm Text Publishing AB, varefter
Bra Böcker AB upphörde.

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bra Böcker AB.
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/braböckerab (hämtad
20190119)
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