INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I FASTOUT INT. AB (publ)
FÖRETRÄDESEMISSION sept – okt 2016

Definitioner
Med ”FastOut” eller ”Bolaget” avses moderbolaget FastOut Int. AB
(publ) med organisationsnummer 559019-5748 samt dotterbolaget
FastOut AB med organisationsnummer 556176-1809. Med
”Euroclear”
avses
Euroclear
Sweden
AB
med
organisationsnummer 556112-8074.
Undantag från prospektskyldighet
Memorandumet har inte godkänts eller granskats av
Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver
att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet
avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt
har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte
överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission.
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av
innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Friskrivning
Memorandumet innehåller information som har hämtats från
utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt.
Även om FastOut anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen
oberoende
verifiering
gjorts,
varför
riktigheten
eller
fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i
memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa
tabeller inte synes summera korrekt.
Revisors granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter
införlivade genom hänvisning har ingen information i
memorandumet reviderats av Bolagets revisor.

hemsida
hemsida

AktieTorget
Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa
AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen
ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden
erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla
omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Distributionsområde
Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana
begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.
Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot
regler i sådant land.

Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag
som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS
Finans
AB,
som
är
ett
värdepappersbolag
under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTFplattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är
noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s.k.
reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer
endast på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt
noteringsavtal.

Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt
www.fastout.com
samt
på
www.aktietorget.se.

på FastOuts
AktieTorgets

Framåtriktad information
Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är
gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande
marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa
uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av
memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva
bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under
avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning över de faktorer
som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av
Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är
tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som anslutna till
NASDAQ Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja
aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga
bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på
AktieTorget
går
att
följa
på
AktieTorgets
hemsida
(www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på
hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa
på Text-TV och i dagstidningar.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen beslutade den 31 augusti 2016, med stöd av bemyndigande på bolagsstämman den 14 september 2015, om nyemission av aktier med
företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 15 september 2016 var registrerade aktieägare i Bolaget. Innehav av sex (6) aktier ger
rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie, till kursen 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 20 sept – 4 okt 2016.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med högst 402 163,60 kronor genom nyteckning av
högst 8 043 272 aktier. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 10 456 254 kronor före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas vid fulltecknad emission att uppgå till cirka 1 200 000 kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100
procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka
62,7 MSEK.
Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 14,29 procent av
kapitalet och cirka 14,29 procent av rösterna i Bolaget. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan
teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Se ”Villkor och Anvisningar” för fullständig beskrivning. Aktieägare som väljer
att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.
Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna nya aktier i
Bolaget i nyemissionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningsperiod:
Teckningskurs:
Emissionsvolym:
Avstämningsdag:
Antal aktier innan emission:
Handel med teckningsrätter:
Handel med BTA:
Företrädesrätt:
ISIN-kod aktien:
ISIN-kod TR:
ISIN-kod BTA:
Teckningsanmälan insändes till:

20 september 2016 – 4 oktober 2016
1,30 kronor per aktie
10 456 254 kronor
15 september 2016
48 259 635 aktier
20 - 30 september 2016
Från 20 september 2016 till dess att Bolagsverket har registrerat
emissionen
Sex (6) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna en (1) ny aktie
SE0007525738
SE0008992473
SE0008992481
Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se

Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor

ANSVAR
Styrelsen för FastOut Int. AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som
styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 14 september 2016

THOMAS EDSELIUS (styrelseordförande)

ALEXANDER GREIDINGER (styrelseledamot och VD)

HÅKAN LINDGREN (styrelseledamot)

BJÖRN MANNERQVIST (styrelseledamot)
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FASTOUT HAR SOM AMBITION ATT MAPPA UPP VÄRLDEN
MED 360° INTERAKTIVA DRÖNARYER OCH BLI VÄRLDENS
STÖRSTA IT-PLATTFORM SOM KOPPLAR SAMMAN LOKALA
PROFESSIONELLA DRÖNARPILOTER MED KUNDER.
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RISKFAKTORER
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier
minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte
sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte
uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets
verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets
egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande
verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en
bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är
ägande av aktier alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information
som ges i memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida
utveckling.

BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Produkter och tjänster
Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och försäljning av ITtjänster. Det kan vara svårt att utvärdera FastOuts
försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller
delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget
erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter
vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst.
FastOuts värde är till stor del beroende av eventuella framgångar
för Bolagets IT-tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed
aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Operativa risker
FastOut är en molnbaserad mjukvara som erbjuds genom antingen
ett abonnemang på en tjänst eller engångsanvändning. Mjukvaran
är utvecklad under cirka två års tid. Det finns alltid risk för buggar i
systemet även om de med tiden blir färre då de kontinuerligt
korrigeras. Buggar kan i värsta fall göra att data för kunder
försvinner eller blir felaktig. Dessa risker upplyses kunderna om
och de finns reglerade i alla abonnemangsavtal med kunderna. Det
finns risker att hårdvara kraschar och att leverans av tjänsten blir
påverkad. FastOut driftas på ett flertal servrar i moderna
serverhallar och på flera olika geografiska platser för att minimera
riskerna för stillestånd. Även detta upplyses kunderna om och det
finns reglerade i alla avtal med kunderna.

Finansiering och framtida kapitalbehov
Bolagets styrelse anser att likviditeten som inbringar Bolaget i
samband med nyemissionen kommer att räcka minst 12 månader
framåt. FastOuts utveckling av IT-tjänster innebär ökande
kostnader
för
Bolaget.
Eventuella
förseningar
i
produktutvecklingen kan komma att innebära att kassaflöde
genereras senare än planerat. Bolaget kan, beroende på
verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare
kapital för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla
tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte
kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets
verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget
inte kan verkställa sin framtidsplan.

Målsättningar
Det finns risk att FastOuts målsättningar inte kommer att uppnås
inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än
planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan
påverka FastOuts verksamhet negativt.

ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare
bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Historik
FastOut har kort verksamhetshistorik då Bolaget grundades 2013.
Detta ska beaktas vid investering i aktien.

Integritetsskydd
FastOut använder sig av en nyetablerad teknik och rättsläget för
tekniken är ännu inte helt klarlagt. Företeelsen att man tar bilder
med hjälp av drönare är nytt och att man på låg höjd kan generera
bilder kan vara riskfullt och kan därmed komma att bli ifrågasatt
när det gäller integritetsskydd.

Nyckelpersoner och medarbetare
FastOut är ett litet och kunskapsintensivt företag och Bolagets
nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och
tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust
av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka
framtida lanseringar av IT-tjänster och därmed även Bolagets
resultat.

Sekretess
FastOut är beroende av att även sådana företagshemligheter som
inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas,
bland annat information om uppfinningar som ännu inte
patentsökts. Även om FastOuts befattningshavare och
samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns
det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter
sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada
FastOut, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt.

Begränsade resurser
FastOut är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller
ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna
utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser
disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att
FastOut misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed
drabbas av finansiellt strukturella problem.

Övriga risker
Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand,
traditionella försäkringsrisker och stöld.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Leverantörer och tillverkare
FastOut har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det
föreligger en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt
samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på
verksamheten. Det finns även en risk att FastOuts leverantörer och
tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och
högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader,
handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och
aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som
står utom Bolagets kontroll.
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Konkurrenter
Branschen för utveckling av nya IT-tjänster är hårt
konkurrensutsatt. Källkoden är skyddad, dock finns det en risk för
andra aktörer att utveckla liknande IT-plattformer.

Utvecklingskostnader
FastOut kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla
produkter
inom
sitt
verksamhetsområde.
Tidsoch
kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på
förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad
produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Politiska risker
Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika länder.
Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar,
växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas
även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra
länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet och resultat.

investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med
stark ägandekoncentration.

Likviditetsbrist i marknaden för FastOut-aktien
Likviditeten i FastOuts aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt
att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och
likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja
större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien
påverkas negativt för aktieägarna.

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i FastOut är förknippad med risk. Det finns inga
garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling.
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker som
räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre
konjunkturella förändringar. Aktiemarknaden präglas även till stor
del av psykologiska faktorer. En aktie som FastOut kan påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin
natur många gånger kan vara problematiskt att förutse och skydda
sig mot.

Risker associerade med företagsförvärv
FastOut kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det
föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas,
avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma
Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets
framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

AKTIERELATERADE RISKER
Ägare med betydande inflytande
I samband med noteringen på AktieTorget 2016 kom ett fåtal av
Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av
samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för
sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande
på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna,
däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter
och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning
av samtliga eller i stort sett alla FastOuts tillgångar samt andra
företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll
kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen
än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare
fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om
transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den
höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom

Utebliven utdelning
Till dags dato har FastOut beslutat att samtliga aktier berättigar till
utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En
investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida
utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar
kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som
verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av
det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en
höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktien och
ägarförhållanden, Utdelningspolicy”.

Fluktuationer i aktiekursen för FastOut-aktien
Aktiekursen för FastOut kan i framtiden komma att fluktuera
kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer,
den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens
intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet
reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid
är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos
enskilda bolag.
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VD HAR ORDET
Efter 8 månader som VD för drönarföretaget FastOut är det
kundernas reaktioner som är det mest slående och
tillfredsställande. Jag vågar säga att våra tjänster och produkter
alltid får ett positivt mottagande. Vår plattform för 360° drönarvyer
fyller ett uppenbart och efterfrågat behov på marknaden. Därför är
det också med starkt självförtroende och tillförsikt vi nu tar in drygt
10 miljoner i en helt garanterad företrädesemission.
FastOut är ett ungt och snabbväxande företag med stora
ambitioner på befintliga marknader som Sverige, Norge och
Finland, men också med en ambitiös plan att växa snabbt till andra
länder och regioner. Med ett kapitaltillskott ökar vår handlingsfrihet
att fatta offensiva beslut vid rätt tillfälle, oavsett om det gäller
etablering i ett nytt land eller att expandera till en ny bransch på
befintlig marknad. Vi är inne i ett positivt momentum och drivs
vidare av framgångarna hittills.

tiden utvecklas för en snabbrörlig bransch och marknad, som varje
månad hittar nya applikationsområden.
Virtual reality (VR) är om möjligt ännu hetare än drönare och
FastOut har nyligen tillsammans med Vasakronan, som är Sveriges
största fastighetsbolag, utvecklat ett nytt VR-koncept för
toppmodern och snabb visning av fastigheter där användare kan
hoppa mellan utsiktspunkter i närområdet till interiörer.
Nu handlar det om att våga öka takten ytterligare med hjälp av
investerare som tror på FastOut och vill vara med på resan!

Stockholm den 14 sept 2016

FastOut
har
redan
mycket
god
penetration
i
fastighetsmäklarsegmentet, där vi har tecknat avtal med 8 av de 11
största mäklarföretagen. Vi har även ett växande antal kunder inom
kommersiella fastigheter, bygg och anläggning samt
turistindustrin. Fler områden analyseras för att vi ska kunna erbjuda
våra skräddarsydda tjänster till andra branscher.
Vi är nu mitt uppe i att lansera FastOut i Finland och Norge, där vi i
båda fallen jobbar med starka mediapartners i form av Alma Media
och Schibsted. Det är en modell för nya marknader som vi tror på,
vilket skapar möjlighet till en snabb utrullning och ger oss en tydlig
konkurrensfördel. Vi börjar i varje ny marknad med att mappa upp
de större städerna med 360° drönarvyer vilket skapar ett intresse
och bygger nätverk av piloter. Dessa vyer distribueras sedan via
våra mediapartners som har både trafik och kundbas.
Bemötandet vi får bekräftar det uppenbara i att drönare är hett och
snabbväxande. Och FastOut är klar marknadsledare inom
drönarfoto med en avancerad och effektiv IT-plattform som hela
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GARANTITECKNING
EMISSIONSGARANTIER MED ERSÄTTNING
Emissionen är garanterad upp till 10 456 254 kronor, fördelat på
7 000 000 kronor av emissionsgarantier med ersättning samt
3 456 254 kronor genom emissionsgarantier utan ersättning, vilket
motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till
garanterna är 5 (fem) procent på garanterat belopp och erläggs
kontant.

FastOut har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell
nedan.
Garantiteckningen
har
inte
säkerställts
via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant

Datum för
avtal

Göran Månsson
Karin Södervall
Inna Jansson
Josefine Christiernsson
Stockholms Bergteknik AB
Investoria of Sweden AB
Gösta Jansson
Vidja Invest AB
SUMMA

2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31
2016-08-31

Garanterat
belopp
4 000 001
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
250 000
249 999
7 000 000

Äger sedan
tidigare
antal aktier
25 850
-

EMISSIONSGARANTIER UTAN ERSÄTTNING
FastOut har erhållit emissionsgarantier om 3 456 254 kronor,
motsvarande cirka 33 procent av den initiala emissionsvolymen.
Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och
Bolaget. Ingen garantiprovision utgår för teckningsgarantierna.
Emissionsgarantierna
har
dock
inte
säkerställts
via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant
(utan ersättning)

Datum för
avtal

New Equity Venture AB
NS Ventures AB
SUMMA

2016-08-31
2016-08-31

Garanterat
belopp
1 956 254
1 500 000
3 456 254

Äger sedan
tidigare
antal aktier
6 287 965
17 687 156
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BAKGRUND OCH MOTIV
BAKGRUND

MOTIV

Drönarföretaget FastOut har sedan det bildats utvecklat en
avancerad IT-plattform som riktar sig primärt mot mäklare,
kommersiella fastigheter, bygg och anläggning, turism samt
media. FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360°
interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som
kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder.

FastOut har under våren haft stora framgångar med att både
expandera verksamheten till nya geografiska marknader och till
nya branscher. Långsiktiga samarbetsavtal med stora
mediaaktörer som Schibsted i Norge och Alma Media i Finland är
kvitton på stor efterfrågan på Bolagets tjänster men visar också att
vi erbjuder något unikt som har en stor kundnytta.

Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt
beställa drönaruppdrag och få tillgång till bildbanken med 360°
drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika ITplattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande
tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och
marknadsföring. Med en modell som baseras på delningsekonomi
finns ett stort incitament för piloter att ansluta sig till FastOuts
community.

Vi är övertygade om att FastOuts tjänster ligger helt rätt i tiden. Den
kraftiga framväxten av drönarindustrin med kringliggande tjänster
och Virtual Reality, som är extremt hett inom många branscher gör
att FastOut jobbar i ett starkt momentum i marknaden.

Bolaget har, sedan det noterades på AktieTorget, erhållit ett flertal
viktiga ramavtal inom mäklarsegmentet vilket betyder att Bolaget
i dagsläget samarbetar med 8 av de 11 största mäklarkedjorna i
Sverige. Våren 2016 fick FastOut in en av Nordens ledande byggoch anläggningsföretag som kund, vars kundsegment också är
nytt för Bolaget.

För att kunna hålla våra offensiva expansionsplaner har Bolaget
beslutat att genomföra en kapitalanskaffning. Bolaget genomför
en företrädesemission om 10 456 254 kronor före
emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1 200 000
kronor.
Hela
emissionsbeloppet
är
säkrat
genom
garantiåtaganden.

Maj 2016 lanserade FastOut en mobilapp för drönarpiloter. Via
appen kan piloterna både ta kundunika uppdrag men också mappa
av ett större geografiskt område. Appen som är anpassad till några
av världens mest populära drönarmodeller kan styra drönaren till
att automatiskt ta panoramavyer enligt en viss standard. Bolaget
lanserade även sin IT-plattform i två nya länder; Finland och Norge,
vilket har varit i linje med Bolagets strategi och även tidigare utfört
än väntat.

Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig
verksamhet för den kommande tolvmånadersperioden samt för att
främst etablera verksamheten på nya geografiska marknader (med
tillhörande utbyggnad av bildbank) och i nya branscher.

Det ska vi utnyttja genom att öka expansionstakten ytterligare,
både genom att hitta nya geografiska marknader och nya
branscher.

FastOut lanserade nyligen ett virtual reality (VR)-koncept som
tagits fram tillsammans med Vasakronan, Sveriges största
fastighetsbolag. Detta för att ge kunderna möjligheten att uppleva
sina 360° vyer genom avancerade tourer med VR-glasögon, som
blixtsnabbt kan förflytta användaren mellan exteriör, interiör och
panorera över stora områden.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET I KORTHET
Den 31 augusti 2016 beslutade styrelsen att genomföra en fullt
garanterad företrädesemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare i Bolaget. Erbjudandet omfattar aktier till ett
belopp om totalt 10 456 254 kronor till emissionskursen 1,30 SEK
per aktie. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 402 163,60
SEK genom nyemission av högst 8 043 272 aktier.

AKTIE
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller FastOut Int. AB (publ).
Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är
denominerade i SEK.

TECKNINGSRÄTTER
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de innehar på avstämningsdagen. En
(1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt, sex (6) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I
TECKNINGSRÄTTER
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och
med den 20 september till och med den 30 september 2016.
Teckningsrätterna kommer handlas under kortnamnet FOUT TR.

TECKNINGSKURS
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie.
Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka
personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är
den 15 september 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktier
inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 13 september
2016. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till
deltagande i Erbjudandet är den 14 september 2016.

TECKNINGSPERIOD
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den
20 september till och med den 4 oktober 2016. Efter
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga
och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att,
utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot.
Styrelsen i FastOut har rätt att förlänga tecknings- och
betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av
teckningstiden fattas, kommer beslutet att offentliggöras senast
den 6 oktober 2016.

UTSPÄDNING
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i
Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 8 043 272 aktier,
vilket motsvarar cirka 14,29 procent efter Erbjudandet (beräknat
som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier eller
röster efter ett fulltecknat Erbjudande).

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN, I
HÄNSYN TILL ERBJUDANDET OCH
ANSÖKNINGSBLANKETTER
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd
avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear för Bolagets
räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i
Nyemissionen, erhåller följande dokument från Euroclear:






Detta informationsmemorandum
en emissionsredovisning med bifogad förtryckt
inbetalningsavi
en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld
inbetalningsavi
en anmälningssedel avsedd för teckning av aktier utan
företrädesrätt

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet
erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som kan
tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna
förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VPavi som redovisar registreringen av teckningsrätter på
aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i FastOut är förvaltarregistrerade
hos
bank
eller
annan
förvaltare
erhåller
varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning
och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.

TECKNING FÖR NYA AKTIER MED STÖD AV
TECKNINGSRÄTTER
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning senast den 4 oktober 2016 Teckning genom kontant
betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin
som medföljer emissionsredovisningen eller med den
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln
enligt följande alternativ:
1.
Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel
ska då ej användas.
2.
Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den
särskilda anmälningssedeln användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning
genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin
får därför inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner
Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda
ned den från FastOuts hemsida. I fylld anmälningssedel i
samband med betalningen ska skickas per post eller lämnas
på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission
tillhanda senast den 4 oktober 2016. Anmälningssedlar som
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa
leverans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att
insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1)
särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan avseende.
Partner Fondkommission AB
Ärende: FastOut
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se
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TECKNING AV NYA AKTIER UTAN STÖD AV
TECKNINGSRÄTTER
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma
period som teckningen av nya aktier med stöd av teckningsrätter,
det vill säga från och med den 20 september till och med 4 oktober
2016. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt”
ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på
adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner
Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda ned
den från FastOuts hemsida.
Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning av
nya aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som
anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission
tillhanda senast den 4 oktober 2016 kl. 15.00. Anmälningssedlar
som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa
leverans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända
en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan
avseende.
Observera att anmälan är bindande.

TILLDELNING
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens
högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska
tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske
till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande
till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte
kan ske genom lottning.

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING AV AKTIER UTAN
FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked
i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast tre (3)
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs
ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan.
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att
understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller
delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning
kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier
än vad anmälan avser.

och Australien eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att
teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission
enligt ovan för information om teckning och betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att
inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda
tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att
nyemissionen blir registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
vecka 44, 2016. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från
respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den
20 september till dess att Erbjudandet registrerats hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 44, 2016.

LEVERANS AV NYA AKTIER
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear
Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat
kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I
ERBJUDANDET
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast
omkring den 6 oktober 2016 kommer Bolaget att offentliggöra
utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom
ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Erbjudandet registrerats vid Bolagsverket under förutsättning att
de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.

ÖVRIG INFORMATION
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier
kommer FastOut ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig
eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att
lämnas utan beaktande. Erlagd emissionslikvid kommer då att
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika
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VERKSAMHETEN
Drönarföretaget FastOut är verksamt inom IT- och
mobilapplikationer. Bolaget skall bedriva, utveckla, äga och sälja
IT-relaterade produkter och tjänster.
FastOut grundades 2013 och har sedan dess utvecklat en ITplattform som riktar sig primärt mot mäklare, kommersiella
fastigheter, bygg och anläggning, turism samt media. Bolaget
lanserade IT-plattformen våren 2015 och via den globala
självbetjäningsplattformen
kan
kunder
enkelt
beställa
drönaruppdrag och få tillgång till bildbanken med 360° drönarvyer
som kan skräddarsys efter behov. I dagsläget finns FastOuts
plattform i tre länder; Sverige, Finland samt Norge och en mobilapp
för piloter i Sverige.

AFFÄRSMODELL
FastOut har intäkter från primärt fyra olika ben:
1.
2.
3.
4.

Kundunika drönaruppdrag
Beställningar av vyer från bildbank
Abonnemang och licensavgifter
Konsultuppdrag som t.ex. konvertering till VR.

FastOut licensierar delvis ut sin plattform i abonnemangsform
vilket ger god rörelsemarginal och långsiktiga intäkter. Plattformen
är global och skalbar vilket gör att anpassningar till nya marknader
utanför Sverige kan genomföras med små justeringar.

BAKGRUND

AFFÄRSIDÉ
Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt
beställa drönaruppdrag och få tillgång till bildbanken med 360°
drönarvyer som kan skräddarsys efter behov.
Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och
nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation
och marknadsföring.
Med en modell som baseras på delningsekonomi finns ett stort
incitament för piloter att ansluta sig till vårt community.

VISION
FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360°
interaktiva drönaryer och bli världens största IT-plattform som
kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder.

FastOut har sedan Bolaget bildades bedrivit sin verksamhet inom
IT- och mobilapplikationer. Idén föddes när Bolagets grundare såg
möjligheten att erbjuda mäklare en 360° drönarvy över deras
objekt. Sedan starten har bolaget gjort ett tydligt skifte från att vara
ett konsultbolag till att vara ett internetbolag med en global
marknad i sikte.
FastOut är pionjärer inom interaktiva 360° drönarvyer och bland de
första i världen att kombinera följande fyra tekniska innovationer:
- 360º drönarvy med intressepunkter.
- Global självbetjäningsplattform för piloter och kunder.
- Mobilapp där lokala drönarpiloter kan ansluta sig och ta uppdrag.
- Senaste API-tekniken för integrering.
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FastOut inkluderar en omfattande bildbank och antalet växer med
hjälp av anslutna drönarpiloter. Det är möjligt att beställa kundunika
vyer från en plats som kunderna själva väljer eller använda vyer
från bildbanken. Alla vyer kan skräddarsys efter kundernas behov.
Bolaget ger kunder nyttjanderätten för vyerna, men kunderna har
inte rätt att sälja vidare Bolagets bilder.

FRAMTIDA PRODUKTER

MOBILAPP

FastOut kommer att utveckla mobilappen så den kan stödja fler
modeller i framtiden.

Bolaget lanserade i maj 2016 en mobilapp i Sverige som i dagsläget
har över 80 piloter anslutna till sig. Mobilappen öppnar upp
möjligheten för lokala drönarpiloter att ansluta sig och ladda upp
egna bilder. Drönarpiloterna får betalt när deras vyer används och
för varje enskilt uppdrag. FastOuts bildbank kan på så vis
expandera i en betydligt högre takt.
Appen stöder drönarmodellerna DJI Phantom 4, DJI Phantom 3
Professional Advanced, DJI Inspire 1, Inspire 1 Pro samt kameran
DJI Osmo.

FastOuts unika IT-plattform gör det möjligt att bygga effektiva och
nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation
och marknadsföring. Bolaget ser sin produkt i andra branscher än
de som nämnts och IT-plattformen kan då medföra en viss
anpassning att tillämpas till rätt område.

KONCERNSTRUKTUR
FastOut Int. AB med org. nr. 559019-5748 är moderbolag i en
koncern som även omfattar dotterbolaget FastOut AB med org. nr.
556176-1809. FastOut AB ägs till 100 procent av moderbolaget och
moderbolaget verkar per dags dato som holdingbolag och
dotterbolaget är verksamhetsbolag med verksamhet inom IT- och
mobilapplikationer. Koncernen bildades 2015-09-14.

ORGANISATION OCH PERSONAL

VIRTUAL REALITY-TEKNIK
FastOut arbetar med att göra alla sina vyer tillgängliga för VRteknik, som är ett kraftigt växande område. Detta för att ge
kunderna möjligheten att uppleva sina 360° vyer genom
avancerade tourer med VR-glasögon, som blixtsnabbt kan förflytta
användaren mellan exteriör, interiör och panorera över stora
områden. Ett användningsområde kan till exempel vara att snabbt
få överblick och detaljkoll på en turistanläggning som ska besökas.
Utvecklingsarbetet med första generationens VR-produkt
lanserades tillsammans med Vasakronan, som är Sveriges största
fastighetsbolag.

Bolaget har idag 22 medarbetare varav 8 är anställda på
Stockholmskontoret.

HISTORISK ÖVERSIKT
2010

Grundarna fick upp intresset för drönare och såg
potentialen att använda fotografierna för avsikt att låta
mäklare lyfta fram geografiska lägen till deras objekt.

2011

En av grundarna jobbade på fritiden med drönare och
fotografering och hade direktkontakt med kunder och
fotograferade efter behov.

2013

FastOut bildades under hösten och generering av bilderna
togs genom privata kontaktnät samt direktkontakt mot
mäklare.

KUNDER
De kundgrupper som FastOut vill erbjuda sin IT-plattform är bred,
dock riktar den sig primärt mot mäklare, kommersiella fastigheter,
bygg och anläggning, turism samt media. Bolaget har ett flertal
kunder som är ledande aktörer i mäklarbranschen, bland annat
Fastighetsbyrån,
Notar,
Mäklarhuset,
HusmanHagberg,
Mäklarringen, Länsförsäkringar med flera.

Bolaget bedrev sin verksamhet på konsultbasis till att bli ett
IT-bolag.

2014

Bolaget har en färdig integration med en ledande aktör inom kartor
och navigering i Sverige och det är hitta.se. FastOut har ett avtal
med hitta.se som gjordes under våren 2015 och där har Bolaget
gjort en API-integration där kunder till hitta.se också har möjlighet
att beskåda drönarvyer utöver deras gatu- och satellitbilder. Dessa
drönarvyer är implementerade från FastOuts bildbank.

Första utkastet om en IT-plattform där en bildbank skulle
vara central började utvecklas.
Blocket tecknar ett längre avtal med Bolaget.

2015

IT-plattformen lanseras under våren.
Hitta.se, som är en ledande aktör inom kartor och
navigering, inleder ett samarbete och Bolaget gör en
omfattande API-integration till kund.

MARKNAD
I dagsläget har Bolaget kunder inom mäklarbranschen,
kommersiella fastigheter, bygg och anläggning, turism samt media
för att nämna några. Så marknaden är bred och inom olika
branscher erbjuder vi olika typer av produkter för att ge maximal
kundnytta.

Bolaget beslutade på extra bolagsstämman i september att
ansöka om att notera Bolagets aktier på handelsplatsen
AktieTorget.

2016

KONKURRENTER

Bolagets aktier listas på handelsplatsen AktieTorget i
januarimånad.
Bolaget lanserar en mobilapp för drönarpiloter.

I Sverige har FastOut inga konkurrenter, och Bolaget har inte hittat
något annat företag som försöker göra en Internationell satsning
med samma modell som FastOut erbjuder. Modellen är inte
skyddad, vilket medför att det är fritt för andra aktörer att utveckla
liknande IT-plattformar.

Bolaget inleder ett samarbete med Vasakronan och
utvecklar sitt första VR-koncept.
Bolaget lanserar sin IT-plattform i två nya länder; Norge
samt Finland.

.
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URAVAL AV KUNDER
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STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Nedan följer en beskrivning av FastOuts styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. FastOuts styrelse består av
styrelseledamöterna Thomas Edselius (ordförande), Alexander Greidinger (VD), Håkan Lindgren och Björn Mannerqvist. Styrelsen har sitt säte i
Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

THOMAS EDSELIUS (ORDFÖRANDE)
Thomas Edselius, född
1963,
är
styrelseordförande i FastOut
sedan september 2015.
Under Thomas 30-åriga
karriär har han jobbat
med
många
multinationella företag inom
olika sektorer såsom
Linklaters Advokatbyrå,
Omega SA och Price
Waterhouse
AB.
Thomas har en stor
erfarenhet
inom
ledarskap
och
organisationsutveckling. Han har varit anställd på FastOut sedan
oktober 2015 och jobbar som CFO och strategisk planerare. Hans
expertis inom ekonomiska system såsom SAP, Navision och Visma
tillför Bolaget med kunskap inom finansiella och strategiska
verktyg. Thomas har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala
Universitet och har studerat 1 år i Missouri, USA

ALEXANDER GREIDINGER (VD)
Alexander Greidinger,
född 1980, är verkställande direktör och
styrelseledamot i Fastout Int. AB sedan januari 2016. Alexander
har erfarenhet från att
både
jobba
internationellt samt att
bygga upp och leda
digitala verksamheter.
Alexander har arbetat
inom Schibsted koncernen där han jobbade
som
affärsområdeschef för Blocket Bostad. Innan det var Alexander onlinedirektör på
Metro där han hade det övergripande resultatansvaret för bolagets
digitala verksamheter. Under hans tid på Metro växte den digitala
verksamheten markant med flera nya lanserade sajter.

Aktieinnehav

i

FastOut:

125 000

aktier

samt

500 000

teckningsoptioner

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga
Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
FastOut Int. AB
VideoBur Sthlm AB
Transiro Int. AB
VideoBur Sthlm Int AB
Nytomta Fastighets AB
AIK Fotboll Restaurang
AIK Säkerhet AB
AIK Fotboll Transfer AB
AIK Merchandise AB

Position

Tidsperiod

Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad

Tvångslikvidation och konkurs
Thomas Edselius har under de senaste fem åren inte varit
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Aktieinnehav

i

FastOut:

5 000

aktier

samt

1 500 000

teckningsoptioner

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga
Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
FastOut Int. AB
Bostadsrättsföreningen Adlern M 9

Position

Tidsperiod

Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelsesuppleant

Pågående
Pågående
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Alexander Greidinger har under de senaste fem åren inte varit
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
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bland de första i Sverige att producera videotjänster genom att
kombinera filminspelning i samband med drönarflygning.

HÅKAN LINDGREN
Håkan Lindgren, född
1968,
är
styrelseledamot
i
FastOut
sedan september 2015.
Håkan är en innovatör
och har jobbat med
försäljning och marknadsföring under hela
sin karriär och med en
bakgrund som säljansvarig på Bonnier
Förlag samt Hammargren Pyroteknik AB
tillför Håkan Bolaget en
expertis
inom
försäljningsstrategier.
Håkan har varit med
och byggt upp tre verksamheter, där bland annat FlyCam AB
startades 2010 med fokus på drönare och flygfilm. FlyCam var

Aktieinnehav i FastOut: 8 508 482* aktier genom bolag

BJÖRN MANNERQVIST

bolag med digital strategiimplementering för att öka kundernas
trafik och vinst från webb och mobila kanaler

Björn
Mannerqvist,
född
1979,
är
styrelseledamot
i
FastOut
sedan
september 2015. Björn
är specialist inom
digital
marknadsföring,
sökmotoroptimering
och
webbanalys.
Under
mer än elva år har
Björn bland annat varit
ansvarig
för
trafikanskaffning från
digitala kanaler på
världens
största
affiliate-bolag och drivit egna konsultbolag som haft några av
Sveriges mest kända varumärken som kunder. Björn driver idag
konsultbolaget Ayima Nordic som hjälper stora bolag och start-up

Ledande befattningshavare
ALEXANDER GREIDINGER – styrelseledamot och VD
Alexander Greidinger är Bolagets verkställande direktör i FastOut sedan
januari 2016. För mer information om Alexander, se ovan.

*Håkan har åtagit sig begränsningar i det fria förfogandet av sina aktier i Bolaget, för mer
info se sid. 17

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag

Tidsperiod

FlyCam AB
VideoBur Sthlm AB

Pågående
Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
FlyCam AB
FastoutInt. AB

Position

Tidsperiod

Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot

Pågående
Pågående
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Håkan Lindgren har under de senaste fem åren inte varit inblandad
i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Aktieinnehav i FastOut: inga
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag

Tidsperiod

Ayima Nordic AB
Future Gaming Group Int. AB

Pågående
Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
Tourn International AB
Ayima Nordic AB
Tourn Media AB
FastOut Int. AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Björn Mannerqvist har under de senaste fem åren inte varit
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått
avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att
överlåta värdepapper i FastOut.

REVISOR
På FastOuts extra bolagsstämma den 14 september 2015 valdes Camilla
Malmgren, vid till revisionsbyrån Ericsson & Lejonhird AB, till revisor i Bolaget.
Camilla Malmgren är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för
revisorer och rådgivare.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande
befattningshavare i FastOut.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under
de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av
förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs,
likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion;
(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller
organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt
reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Ingen av FastOuts styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som
innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra
aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt
förfoga över egna aktier, utöver de lock-up avtal som finns beskrivna i
noteringsmemorandumet, beskrivet på sid 17.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom
styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med
FastOut eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget
avslutats.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det
telefonnummer som angivits för Bolaget.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat
någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i
styrelsen i FastOut eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör.
Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal,
några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har
avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger
någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till
uppdraget i FastOut.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE
Vid den extra bolagsstämman 2015-09-14 beslutades det att
styrelseordförande skall erhålla ett helt prisbasbelopp och
resterande ledamöter skall erhålla ett halvt prisbasbelopp per
ledamot. Detta avser enbart ledamöter som ej är anställda eller
konsulter till Bolaget. Det är inte beslutat om några förmåner efter
avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En
styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning.
Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion.
Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av
Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter
att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och
ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är
inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller
inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

INFORMATIONSPOLICY
FastOuts externa redovisningsmaterial och investerarrelationer
skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och
snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall
utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens
kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets
ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för
mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen
kräver.
HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska
regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att
informationen i handlingarna ger någon indikation om FastOuts
publicerade resultat i alla avseenden. FastOut lämnar även
årsredovisningar,
bokslutskommunikéer,
kvartalsrapporter,
pressmeddelanden och annan information på sin hemsida,
www.fastout.com. Årsredovisningar och annan information kan
också beställas från Bolagets huvudkontor. FastOut lämnar även
årsredovisningar och annan information som offentliggörs och
kommer synas på AktieTorget.

FASTOUT INT. AB (PUBL)
EMISSIONSMEMORANDUM SEPT - OKT 2016

16

AKTIEKAPITAL OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
ALLMÄNT
FastOuts aktier är upprättade enligt svensk rätt och är
denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och
aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och
har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga
aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga
inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av
aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i
enlighet med gällande lagstiftning.
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som
kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska
situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej
under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på
Bolagets aktie. Det finns inga konvertibler i Bolaget. FastOuts aktie
är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras
elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING
FastOuts bolagsordning är antagen 2016-09-14. Enligt
bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 kronor
och högst 4 000 000 kronor fördelat på lägst 40 000 000 aktier och
högst 160 000 000 aktier Samtliga aktier är emitterade och fullt
betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2016-06-30 till 2 412 981,75
kronor, fördelat på 48 259 635 aktier med ett kvotvärde om 0,05
kronor per aktie. Om beslutat optionsprogram (beskrivs på följande
sida) utfaller kommer Bolaget tillföras ytterligare 2 250 000 aktier
och aktiekapitalet kommer att öka med 112 500 kronor.
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan
Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).
REGELVERK
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och
rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på
AktieTorget. Utöver AktieTorget noteringsavtal gäller bland annat
följande regelverk i relevanta delar:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instrument

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tidpunkt

Händelse

2015 juli
2015 sept
2015 sept
2016 jan
2016 mars
2016 okt

Bolagets bildande
Kvittningsemission
Nyemission
Nyemission
Kvittningsemission*
Förevarande emission

Kurs

Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Totalt aktiekapital

0,05
0,05
0,675
1,00
1,00
1,30

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1 000 000
40 000 000
1 500 000
5 500 000
259 635
8 043 272

50 000
2 000 000
75 000
275 000
12 981,75
402 163,60

1 000 000
41 000 000
42 500 000
48 000 000
48 259 635
56 302 907

50 000
2 050 000
2 125 000
2 400 000
2 412 981,75
2 815 145,35

*Avser kvittning för betalning av garantiersättning vid noteringsemission, för mer information läs noteringsmemorandumet för FastOut

Ägarförteckning med största ägare

Aktieägare per 2016-06-30
NS Ventures AB*
FlyCam AB**
New Equity Venture***
Övriga****
Totalt

Antal aktier

Andel (%)

17 589 365
8 508 482
8 135 862
14 025 926
48 259 635

36,45
17,63
16,86
29,06
100,00

*NS Ventures AB, ägs av Stephan Knowles och Magnus Kniving,, avser att teckna över fem (5) procent i förevarande emission
** FlyCam AB ägs av FastOuts styrelseledamot Håkan Lindgren
***New Equity Venture Int. AB koncernen avser att teckna över fem (5) procent i förevarande emission
****Över 2 000 stycken aktieägare

LOCK-UP
Bolagets största ägare har tecknat lock-up avtal som började gälla
fr.o.m. första dag för handel i Bolagets aktie. För mer information
om avtalen, se noteringsmemorandum sid. 31:
https://press.aktietorget.se/FastoutInternational/Documents/M
emo%20FastOut%202015-11-27%20PFK%20(1).pdf
UTSPÄDNING
Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i
FastOut med 8 043 272 aktier vilket motsvarar en ökning med cirka
16 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 14,29
procentenheter för befintliga ägare, varvid med utspädning avses
antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier
efter att nyemissionen registrerats.
UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till
utdelning från och med verksamhetsåret 2016. Den som på
fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som

tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt
att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden
kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas
endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning
sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare
de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för
närvarande.
OPTIONSPROGRAM
Vid extra bolagsstämman som hölls den 7 april 2016 beslutades
det att anta optionsprogrammet som riktar sig till
styrelseledamöter,
anställda
samt
nyckelpersoner
via
konsultuppdrag 2 250 000 teckningsoptioner, mot ersättning om
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0,08 kr per teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en ny aktie i bolaget till kursen 2,60 kr per aktie där teckning
ska ske under perioden 22 april 2018 till den 21 april 2019..
Av Bolagets styrelse så tecknade Thomas Edselius
(styrelseordförande), Alexander Greidinger (VD & styrelseledamot),
sig för 2 000 000 optioner, anställda och nyckelpersoner via
konsultuppdrag tecknade sig för 250 000 optioner.
Priset på samtliga teckningsoptioner har värderats enligt Black &
Scholes-formeln som är den vedertagna värderingsmodellen för
teckningsoptioner i samband med t.ex. incitamentsprogram.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN
FastOut är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är
anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB),
adress
Box
191,
101
23
Stockholm,
som
central
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna
erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med
aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclearsystemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Uppgifterna avser koncernen FastOut Int. AB med org. nr. 559019-5748. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas
genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida. Finansiella kommentarer hänvisas till senaste publicerad rapport:
https://press.aktietorget.se/FastoutInternational/79583/548230.pdf eller på Bolagets hemsida www.fastout.com. Halvårsrapporten för 2016
är inte granskad av Bolagets revisor.
Tidigare rapporter avseende räkenskapsåret 2015, tillika Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2016 införlivas i detta dokument genom
hänvisning till AktieTorgets hemsida.

RESULTATRÄKNING
SEK

KONCERNEN
2016-01-012016-06-30

KONCERNEN
2015-07-022015-12-31

Nettoomsättning

1 957 662

474 634

Aktiverat arbete för egen räkning

481 164
2 438 826

0
474 634

Handelsvaror
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar, inventarier & goodwill
Rörelseresultat

-517 783
-1 483 575
-2 625 856
-461 910
-2 650 298

22 194
-886 890
-1 299 577
-655 625
-2 345 264

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande kostnader
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

637
-27 580
-2 677 241

0
-29 218
-2 374 482

Resultat före skatt

-2 677 241

-2 374 482

Periodens resultat

-2 677 241

-2 374 482

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
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BALANSRÄKNING
SEK

KONCERNEN
2016-06-30

KONCERNEN
2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1 731 056

1 520 578

Goodwill

1 609 461

1 800 685

9 654

14 133

0
3 350 171

200 000
3 535 396

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och maskiner
Finansiella anläggningstillgångar
Lämnade depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

1 149 340

18 300

Förskott till leverantörer

31 329

258 426

Övriga fordringar

48 599

566 541

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

75 799

101 311

Kassa och bank

1 238 676

3 651 561

Summa omsättningstillgångar

2 543 743

4 596 139

SUMMA TILLGÅNGAR

5 893 914

8 131 535

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkning
Skulder till kreditinstitut

2 412 982

2 125 000

0

5 500 000

7 071 233
6 575 718
2 908 497

1 599 580
4 012 397
5 212 183

500 000
385 184

500 000
474 024

885 184

974 024

466 288
1 741
1 612 204
20 000
2 985 417

717 890
1 741
1 122 847
102 800
1 945 278

5 893 914

8 131 535

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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LEGALA FRÅGOR OCH
KOMPLETTERANDE INFORMATION
ALLMÄNT
FastOut Int. AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm.
Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess
organisationsnummer är 559019-5748. Bestämmelserna i
bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad
gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

FÖRSÄKRINGAR
FastOut koncernen har enligt vad FastOuts styrelse anser ett
fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet
anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en
framtida expandering kan försäkringsvillkoren behöva ändras för
att matcha en eventuell större organisation.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller
sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de
senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få
betydande effekter på FastOuts finansiella ställning eller
lönsamhet.

LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
För kommentarer avseende lån och ansvarsförbindelser, se
senaste publicerad rapport på Bolagets eller AktieTorgets
hemsida.

INTRESSEKONFLIKTER
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner
till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.
FASTIGHETER
Bolaget äger ingen fast egendom.
AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Vid memorandumets upprättande finns en känd transaktion med
närstående. FastOut har avtal med Next Swedish Solutions Pvt. Ltd.
Bolaget utvecklar FastOuts IT-plattform. Next Swedish Solutions
ägs av styrelseledamoten Stephan Knowles. Avtalet gäller från och
med 2015-01-05 och fortlöper under tolv månader och
uppsägningstiden skall ske tre månader innan avtalet löper ut.
Bolaget har ingått ett hyresavtal till marknadsmässiga villkor med
huvudägarna NS Ventures AB. Hyresavtalet gäller från och med
2015-09-01 tills vidare och uppsägningstid är tre månader.
AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i FastOut i syfte att
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolaget har inga immateriella rättigheter utöver den IT-plattform
som Bolaget har utvecklat.
TENDENSER
Styrelsen bedömer att Bolaget har en gynnsam position på
marknaden. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända
tendenser, utöver generell osäkerhet relaterad till utveckling av ITtjänster osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig
inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det
innevarande räkenskapsåret.
BEMYNDIGANDEN
Styrelsen har bemyndigande från extra bolagsstämman 14 sept
2015 att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa
årsstämma (infaller våren 2017 med anledning av förlängt
räkenskapsår), med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission upp till vad som
begränsas av bolagsordning. Bemyndigandet ska även innefatta
rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om
apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p.
aktiebolagslagen.
UPPKÖPSERBJUDANDE
Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende
Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller
föregående år.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
INLEDNING
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare,
som är eller blir aktieägare i FastOut är baserad på aktuell
lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den
skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror
delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser,
som ej ﬁnns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa
kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige.
Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas
som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan
begränsning framåt i tiden.
För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för
närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt
som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte
avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade
hos innehavaren.

UTDELNING
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer
och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital.
Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

FÅMANSAKTIEBOLAG
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock
endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är
verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av
memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa
särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

För
juridiska
personers
innehav
av
så
kallade
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör
skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för
närvarande 22 procent.

ARVS- OCH GÅVOSKATT
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad,
varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier
genom arv eller gåva.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger
skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade
andelar anses näringsbetingade under förutsättning att
andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att
innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på
noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från
det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

INVESTERINGSSPARKONTO
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto
utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger
inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av
aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen
källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras
på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust
på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje
år.

FÖRSÄLJNING AV AKTIEN
GENOMSNITTSMETODEN
Vid avyttring av aktier i FastOut skall genomsnittsmetoden
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person.
Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras
av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma
slag
och
sort
beräknat
på
grundval
av
faktiska
anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar
(såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ
till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier
den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av
försäljningspriset efter avdrag.
PRIVATPERSONER
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon
för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut
avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot
andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i
inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent
för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21
procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till
senare beskattningsår.
JURIDISKA PERSONER
Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i
inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen
22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får
endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som
uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att
Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas

KUPONGSKATT
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från
Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som
innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen
vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska
Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt
Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier
är
förvaltarregistrerade,
svarar
förvaltaren
för
kupongskatteavdraget.
INVESTERARAVDRAG
Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag.
Det innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag
av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en
nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för
andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00
kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3
Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och
samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av
mindre storlek om:
• Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret
har arbetat i företaget är lägre än 50 och
• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller
balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr.
Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över
möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för
att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom
ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda,
varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer
information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under
Skatter.
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BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 559019-5748

i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla
rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de
instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 1 Firma
Bolagets firma är FastOut Int. AB (publ)
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm
län
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag äga och förvalta fast
och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska
Bolaget bedriva, utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter
och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och
utomlands.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst
4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000
000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter
med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna
väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en
revisor, med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget
genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse
skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in
fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje
räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska 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. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av
kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande
fall
koncernredovisning
och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
i
förekommande
fall
koncernresultaträkning
och
koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i
förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
_______________
Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2015-09-14
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