Definitioner
Med ”FastOut”, ”FOUT” eller ”Bolaget” avses koncernen
med moderbolaget Fastout Int. AB (publ) med
organisationsnummer 559019-5748 och 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.
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med
anledning av innehållet i detta memorandum eller
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall
avgöras av svensk domstol exklusivt.
Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på FastOuts hemsida
www.fastout.com samt på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se.
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.
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.
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.
Finansiell rådgivare
I
samband
med
emissionen
agerar
Partner
Fondkommission AB (”PFK”) emissionsinstitut till Bolaget.
Styrelsen i FastOut är ansvarig för innehållet, varpå PFK
friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i
Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta
konsekvenser till följd av beslut om investering eller
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna
i memorandum.
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. Noteringsavtalet
återfinns
på
AktieTorgets
hemsida,
se
http://www.aktietorget.se/CompanyListingAgreement.
aspx.
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. MTF-plattform. 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.
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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Rapporter
Bokslutskommuniké för 2015
Kvartalsrapport ett 2016
Kvartalsrapport två 2016

25 februari 2016
28 april 2016
11 augusti 2016

Årsstämma för 2015 beräknas att hållas mars – maj 2016.

FASTOUT INT. AB (559019-5748)
Besöksadress:
Post:
Telefon:
Email:
Hemsida:

Karlavägen 40
114 49 Stockholm
0730 – 911 211
ir@fastout.com
www.fastout.com
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid:

27 november 2015 – 14 december 2015

Teckningskurs:

1,00 kronor per aktie

Aktiens kortnamn:
Teckningspost:

FOUT
Minsta teckningspost är 5 000 aktier, därefter i poster om 500 aktier

Emissionsgarantier:

FastOut har erhållit garantiåtaganden om 4 300 000 kronor, vilket
motsvarar cirka 79 procent av emissionslikviden

Emissionsbelopp vid full teckning:

Erbjudandet omfattar högst 5 500 000 aktier. Vid fulltecknad emission
tillförs Bolaget 5 500 000 kronor före emissionskostnader

Antal aktier innan emission:

42 500 000 aktier

Teckningsberättigade:

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare

FastOuts värdering:

42 500 000 kronor (innan förevarande emission)

Notering på AktieTorget:

FastOuts aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första dag för
handel i Bolagets aktie beräknas bli den 4 januari 2016

Lock-up avtal:

Huvudägarna NS Ventures AB och FlyCam AB har ingått ett s.k. lock-up
avtal (för mer info se avsnitt ”Lock-up avtal”, sid. 31)

ISIN-kod för FastOuts aktie:

SE0007525738

Teckningsanmälan insändes till:

Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg. Fax:
+ 46 (0) 31 – 711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se
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FASTOUT I KORTHET
Denna sammanfattning är endast ämnad att
utgöra en introduktion till och ett
sammandrag av den mer detaljerade
informationen i detta memorandum. Varje
beslut om att investera i de aktier som erbjuds
i enlighet med memorandumet skall grunda
sig på en bedömning av memorandumet i sin
helhet och således inte på endast denna
sammanfattning.
Dotterbolaget FastOut AB, med säte i Stockholm,
ägs 100 procent av moderbolaget FastOut Int. AB
som är ett publikt aktiebolag. Dotterbolaget
FastOut
är
verksamt
inom
IToch
mobilapplikationer. Bolaget skall bedriva, utveckla,
äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster.
FastOut grundades 2013 och har sedan cirka två år
tillbaka utvecklat en IT-plattform som riktar sig
primärt till mäklare, kommuner, turism, bygg och
fastigheter samt media. Bolaget lanserade ITplattformen, som har samma produktnamn som
företagsnamn, våren 2015 med avsikt att låta
Bolagets kunder via webben enkelt bestämma och
skapa sina egna vyer.
AFFÄRSIDÉ
FastOuts affärsidé består i att via Bolagets ITplattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett
geografiskt läge med lokala drönarpiloter. Genom
Bolagets produkt skapar FastOut effektiv
marknadsföring för Bolagets kunder genom att
kunderna enkelt kan beställa och skapa interaktiva
vyer som kan publiceras enkelt på webben och i
mobilen.
VERKSAMHETEN
FastOut är pionjärer inom 360 graders drönarvyer
och bland de första i världen att kombinera
följande tre tekniska innovationer:
1.
2.
3.

360 gradersvy med intressepunkter.
Global självbetjäningsplattform för piloter och
företag.
Senaste API-tekniken (för definition se sid. 44)
för integrering.

FastOut inkluderar en bildbank med över 10 000
drönarvyer i Sverige och antalet växer ständigt
med hjälp av drönarpiloter från hela världen. Det är
möjligt att beställa en kundunik vy från en plats
som användarna själva väljer. Bolaget licenserar
utnyttjanderätten för kunderna, dock har kunden
inte rätt att sälja vidare Bolagets bilder.

Koncernstruktur

Bakom
FastOut
står
grundaren och Bolagets
VD Håkan Lindgren och
FastOuts
styrelse.
Tillsammans representerar
de lång erfarenhet av att
driva globala IT-företag,
drönare,
samt
mjukvaruutveckling.

FastOut licensierar ut sin
plattform,
i
form
av
beställda
bilder,
i
abonnemangsform vilket
ger god rörelsemarginal
och långsiktiga intäkter.
Vidare ska plattformen utvecklas på ett sådant sätt
att anpassningar till marknader andra än den
svenska kan genomföras med relativt små
justeringar. FastOuts bildbank expanderar i
dagsläget i snabb takt då Bolaget har som avsikt
att lanseras på strategiska platser under nästa år.
PRODUKT
FastOut har utvecklat en självbetjäningstjänst, en
IT-plattform där alla företag som vill lyfta fram ett
geografiskt läge är potentiella kunder. Via ITplattformen kan de skräddarsy sina egna 360
gradersvyer.
För att skräddarsy deras vyer kan användaren få
tillgång till ett konto på IT-plattformen genom att
gå in på hemsidan www.fastout.com och registrera
sig där. Som förstagångsanvändare får man en
förhandsvisning på några valda adresser där 360
gradersvyer är tillgängliga. För att få tillgång till
hela tjänsten så kan kunden teckna ett
abonnemang. FastOuts priser består av en
startkostnad, följt av en månadskostnad och ett
pris per skapad drönarbild.
När detta är genomfört kan användaren beställa
sin första drönarvy med intressepunkter som de
kan presentera för deras kunder. Nedan
presenteras en beskrivning hur en kund steg för
steg skapar en drönarvy genom FastOuts tjänst:
1.

2.

Välj ut en vy från Bolagets bildbank med över
tio tusen 360 graders drönarvyer eller beställ
en kundunik vy över en plats som användarna
själv väljer.
Användaren kan skräddarsy en 360 graders
drönarvy genom att lägga till intressepunkter
och integrera en personlig video från t.ex.
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3.

YouTube eller andra siter som passar in i vyn.
Publicera 360 graders drönarvyn direkt från
plattformen till sociala medier, email, sms,
eller så kan användaren visa den på sin
hemsida.

INTRESSEPUNKTER
FastOut-användaren
kan
skräddarsy
sina
drönarvyer genom att lägga till specifika
intressepunkter. Märkning med intressepunkter i
vyerna är en funktion som möjliggör att
användaren kan knyta an en geografisk position till
något. Detta öppnar upp möjligheten för
exempelvis mäklaren att erbjuda deras kunder en
bättre förståelse på vart ett objekt är beläget
någonstans. Det kan vara platser som mataffär,
gym, förskola eller grönområden som är märkta
intressepunkter i den beställda drönarvyn.

BYGG &
FASTIGHET
MÄKLARE

MEDIA

TURISM
KOMMUN

KUNDER
Bolaget har redan en färdig integration med
ledande aktörer inom kartor och navigering i
Sverige och det är hitta.se, blocket.se samt Vitec.
Bolaget har ett avtal med hitta.se som gjordes
under våren 2015 och där har Bolaget gjort en APIintegration där kunder till hitta.se också har
möjlighet att beskåda drönarvyer utöver deras
gatu- och satellitbilder. Dessa drönarvyer är
implementerade från FastOuts bildbank.
Bolaget har ett flertal kunder som är ledande
aktörer i mäklarbranschen, bland annat Notar,
Mäklarringen, Länsförsäkringar med flera.

Figur 1 Intressepunkter i en FastOut 360 graders vy som användaren
väljer genom att rätta till siktet mot önskad plats

BILDBANK
Bildbanket består av 360 graders vyer som
möjliggör att användaren kan se landskap och
närområden över önskad plats. Dessa bilder är
tagna med antingen helikopter eller drönare vilket
gör det möjligt att ta bilder på såväl hög som låg
höjd. Bilderna är oftast tagna när det är ljust och
soligt så de håller så bra kvalitet som möjligt.
Bildbanket kan användaren få tillgång till genom
att skapa ett konto på FastOuts hemsida,
www.fastout.com.
BRANSCHFOKUS
Branscher som verksamheten omfattar är
huvudsakligen mäklare, turism, bygg och fastighet,
media samt alla företag som har för avsikt att lyfta
fram deras geografiska läge.

FRAMTIDA PRODUKTER
FastOuts IT-plattform och bildbank kommer i
framtiden ha stöd för VR-glasögon såsom Oculus
från Facebook. Bolagets IT-plattform kan även
komma att integreras med andra innovationer
inom Virtual Reality (VR). Bolaget kan även se deras
produkt i andra affärsområden än de som nämnts
och IT-plattformen kan då medföra en viss
anpassning att tillämpas till rätt område.
MOTIV TILL NOTERING
Motiven för FastOuts notering är att:

öka möjligheten för Bolaget att göra större
internationella affärer.

möjliggöra att Bolaget kan expandera
bildbanket IT-plattformen tillhandahåller.

öka Bolagets synlighet mot kunder.

skapa tillgång till kapital från aktiemarknaden.
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FRAMTIDSUTSIKTER OCH STRATEGIER
Bolagets styrka ligger i kompetens inom
mjukvaruutveckling, stort nätverk av kunder, starkt
team med kompletterande erfarenheter samt stor
erfarenhet av att starta upp internationella
Internetföretag.
Utöver www.phoenixdroneservice.com i USA finns
inga liknande tjänster för kommersiellt bruk och
Bolaget är därmed tidiga och först med deras
tjänst.
Bolagets strategi är att låta kunderna teckna avtal i
abonnemangsform och med möjlighet för testabonnemang. De flesta avtalen med kunder löper
kvartalsvis, dock löper avtalen med större kunder
upp till tre år.

MÅL
Målet för FastOut är att vara det självklara valet för
de nämnda kundgrupperna. Bolaget målsättning
är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet
användare de närmaste fem åren. Bolagets
operativa mål för 2016 är att teckna kunder i minst
tre länder.

MÄNNISKORNA BAKOM FASTOUT
Utveckling av företaget präglas bl.a. utav lång
erfarenhet,
kontakter,
kunskap
och
stor
framåtanda. De två grundarna till FastOut är
verksamma i Bolaget. Dessa är styrelseledamoten
Stephan Knowles som är teknisk chef för Bolaget
och är verksam i Bolaget sedan februari 2015.
Knowles har en 20 år lång karriär med erfarenhet
av IT-branschen som entreprenör och har byggt
upp ett flertal IT-bolag. Styrelseledamoten Håkan
Lindgren, Bolagets nuvarande VD, har tidigare
arbetat som säljare i många år och har arbetat med
drönare och fotografering på konsultbasis de
senaste fem åren. Lindgren tillför Bolaget med
goda kontakter i mäklarbranschen och är en av
Bolagets nyckelpersoner. Bolaget har för avsikt att
under våren 2016 anställa en VD som har fokus på
den internationella etableringen av FastOut, och
Håkan kommer att vara kvar i verksamheten och
som styrelseledamot. Förutom grundarna finns
följande personer i styrelsen: styrelseordförande
Thomas Edselius som har en mångårig erfarenhet i
ledande positioner i många olika globala bolag.
Edselius är operativ i Bolaget som CFO sedan
oktober 2015. Styrelseledamoten Daniel Utterman
är operativ i Bolaget som CRO sedan november
2014. Slutligen, Björn Mannerqvist som är
styrelseledamot i FastOut sedan september 2015
och är specialist inom digital marknadsföring,
sökmotoroptimering och webbanalys.
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan
på verksamheten i FastOut. Det är därför av
stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan
av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är
förenade med de aktier som genom detta
memorandum erbjuds till försäljning. Nedan
beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning
och utan anspråk på att vara heltäckande.
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte
bedömas utan att en samlad utvärdering av
övrig
information
i
memorandumet
tillsammans
med
en
allmän
omvärldsbedömning har gjorts.
BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Produkter och tjänster
Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och
försäljning av IT-tjänster. 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
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.

Garantiteckning
Bolaget har skriftligen avtalat om garantiteckning
med ett antal olika parter (se avsnittet
”Garantiteckning”) i nu förestående emission.
Dessa
har
dock
inte
säkerställts
via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I
det fall en eller flera av de som lämnat
garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen
avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet
påverkas negativt.

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 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 utav 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
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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.

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.

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

Begränsade resurser

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

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.

FastOuts utgivna värdepapper har inte varit
föremål för handel på en handelsplattform tidigare.
Det är därför svårt att förutse vilken handel och
vilket intresse som aktien kommer att få. Om en
aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir
varaktig så kan det medföra svårigheter för
aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en
risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från
kursen i detta erbjudande.

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

OCH

BRANSCHRELATERADE

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.

Konkurrenter
Branschen för utveckling av nya IT-tjänster är hårt
konkurrensutsatt. Källkoden är inte skyddad, och
det finns en risk att det är fritt för andra aktörer att
utveckla liknande IT-plattformer.

Utvecklingskostnader
FastOut kommer fortsättningsvis att nyutveckla
och
vidareutveckla
produkter
inom
sitt
verksamhetsområde. Tids- och 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

Ägare med betydande inflytande
I samband med den planerade noteringen
kommer 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
med
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 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.
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Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer
ha en positiv utveckling.

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 ”Aktiekapital och ägarförhållanden,
Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien”.

AktieTorget
Aktier som är noterade på AktieTorget omfattas
inte av lika omfattande regelverk som de aktier
som är upptagna till handel på reglerade

marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem,
som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag,
för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd
av skillnader i de olika regelverkens omfattning,
kan en placering i aktier som handlas på
AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i
aktier som handlas på en reglerad marknad, då
aktier som är noterade på AktieTorget inte
omfattas av lika omfattande regelverk som de
aktier som är upptagna till handel på reglerade
marknader.

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
Genom att koppla ihop företag som vill lyfta
fram ett geografiskt läge med lokala
drönarpiloter,
skapar
vi
effektiv
marknadsföring för våra kunder.
Som många säkerligen
känner till, så gäller
Läge, läge, läge
läge, läge, läge oavsett
bransch och inte minst
när
det
gäller
fastigheter. Det är många företag som har ett
behov av att lyfta fram deras geografiska läge och
där såg jag möjligheten redan år 2010, att med
hjälp av drönare eller helikoptrar, ta 360 graders
vyer, som FastOut i dagsläget erbjuder användarna
via vår IT-plattform. Vår IT-plattform, som våra
användare kan nå genom att gå in på vår hemsida
www.fastout.com, erbjuder i dagsläget cirka
10 000 bilder och där kan de skapa deras egna
drönarvyer och intressemärka platser de vill
relateras och navigeras till. Det kan vara allt från att
en bostad skall säljas, där mäklaren intressemärker
till exempel förskola, gym, mataffär eller
köpcentrum i drönarvyn till att ett hotell vill
exponera deras attraktiva läge till deras gäster. Vad
kan man säga; en bild säger mer än tusen ord, eller
hur!

”

”

FastOut startades 2013 som pionjärer inom
drönarfotografering. Då jobbade vi som ett
konsultbolag i Stockholm som fotograferade själva
och vi hade mäklarbranschen som primär
målgrupp. Det blev en hel del beställningar och då
uppstod idén att automatisera hela denna process
där mäklarna istället skapar egna drönarvyer på en
självbetjäningstjänst som tillhandahåller dessa 360
graders vyer vi fotograferade och göra den
tillgänglig för flera branscher.

affärsmodell håller. Bland våra kunder finns starka
aktörer så som Blocket, hitta.se, Notar,
Fastighetsbyrån, Mäklarringen och Upplands Bro
kommun.
Vi har idag en stark tillväxt där en stor del av
intäkterna kommer i form av abonnemang och
licenser. Alla företag med en produkt eller tjänst
som är kopplat till ett geografiskt läge är
potentiella kunder. Detta ger oss en stor global
marknad att arbeta
på.
Andelen
förväntas växa och
Bland våra kunder är ett tecken i linje
finns starka aktörer med
vår
såsom
Blocket, transformation från
konsultbolag till ett
hitta.se och Notar
Internetbolag, samt
ett gott tecken för en
stabil lönsamhet.

”

”

Jag ser väldigt ljust på framtiden för FastOut och
nu tar jag som VD och Bolaget ett stort steg framåt!
Under det kommande året har vi nu för avsikt att
lansera FastOut i tre nya länder och behöver
därmed expandera vår IT-plattform med 360
graders vyer utanför Sveriges gränser. Genom
nyemissionen och noteringen på AktieTorget
flyttar vi fram våra positioner och höjer vår ambition
ytterligare.
Jag hoppas härmed, tillsammans med Styrelsen
för FastOut, att få hälsa dig välkommen som
aktieägare att vara delaktig i vår fortsatta
utveckling!
Stockholm den 25 november 2015
Håkan Lindgren
VD Fastout Int. AB

2014 började vi därför utvecklingen av den ITplattform som vi har idag och våra första anställda
började sälja produkten på heltid. I februari 2015
lanserade vi vår självbetjäningsplattform och
FastOut gjorde ett tydligt skifte från att vara ett
konsultbolag till att vara ett Internetbolag med en
global marknad i sikte.
FastOut har idag tecknat avtal med kunder inom
samtliga av Bolagets segment, vilket visar att vår
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid:

27 november 2015 – 14 december 2015

Teckningskurs:

1,00 kronor per aktie

Aktiens kortnamn:

FOUT

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 5 000 aktier, därefter i poster om 500
aktier
FastOut har erhållit garantiåtaganden om 4 300 000 kronor, vilket
motsvarar cirka 79 procent av emissionslikviden

Emissionsgarantier:
Emissionsbelopp vid full teckning:

Antal aktier innan emission:
Teckningsberättigade:

FastOuts värdering:

Erbjudandet omfattar högst 5 500 000 aktier. Vid fulltecknad
emission tillförs Bolaget 5 500 000 kronor före
emissionskostnader
42 500 000 aktier
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella
investerare
42 500 000 kronor (innan förevarande emission)

Notering på AktieTorget:

FastOuts aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första
dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 4 januari 2016

Lock-up avtal:

Huvudägarna NS Ventures AB och FlyCam AB har ingått ett s.k.
lock-up avtal (för mer info se avsnitt ”Lock-up avtal”, sid. 31)

ISIN-kod för FastOuts aktie:

SE0007525738

Teckningsanmälan insändes till:

Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg. Fax:
+ 46 (0) 31 – 711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se
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GARANTITECKNING
EMISSIONSGARANTIER MED ERSÄTTNING
FastOut har skriftligen ingått avtal om
garantiåtagande om totalt 4 300 000 kronor, vilket
är fördelat på 2 896 350 kronor (53 procent) av
garantitecknare samt 1 403 650 kronor (26 procent)
genom emissionsgarantier, vilket motsvarar cirka
79 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen
till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat
belopp som betalas genom aktier till samma kurs
som erbjuds i förevarande emission. Det betyder
att ytterligare 289 635 aktier kommer att tecknas,
Garantitecknare
Richard Näsström
New Equity Venture Int. AB
Blue Bat AB*
Peter Gans
Mikael Rosencrantz
SUMMA

Datum för avtal
2015-11-12
2015-11-17
2015-11-12
2015-11-12
2015-11-12

utöver de aktier som beskriv i förevarande
memorandum) som en riktad emission.
FastOut har skriftligen avtalat om garantiteckning
enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande. Samtliga garantitecknare har åtagit
sig att teckna för mer än fem procent i emissionen.
Teckningen medför ingen rätt att få tilldelning i
emissionen, utan endast en skyldighet att teckna
aktier i mån av behov. Tilldelning sker först efter att
tilldelning skett i det publika Erbjudandet.
Garanterat
belopp (SEK)
1 000 000
596 350
500 000
500 000
300 000
2 896 350

Äger sedan tidigare
antal aktier i FastOut
6 983 330
-

*representeras av Peter Gans

EMISSIONSGARANTIER UTAN ERSÄTTNING
FastOut har erhållit emissionsgarantier om 1 403
650 kronor, motsvarande cirka 26 procent av den
initiala emissionsvolymen. Ingen premieersättning
utgår för teckningsgarantierna. Dessa har
skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och
Bolaget. Teckningsgarantierna har dock inte
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande.
Garantitecknare (utan ersättning)
New Equity Venture Int. AB
NS Ventures AB
SUMMA

Teckningen medför ingen rätt att få tilldelning i
emissionen, utan endast en skyldighet att teckna
aktier i mån av behov. Tilldelning sker först efter att
tilldelning skett i det publika Erbjudandet.

Datum för avtal

Belopp (SEK)

2015-11-17
2015-11-17

903 650
500 000
1 403 650

Äger sedan tidigare
antal aktier i FastOut
6 983 330
19 846 797

12

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen vill härmed informera allmänheten att
FastOut har godkänts för notering på AktieTorget.
Styrelsen för FastOut beslutade den 12 oktober
2015 att ansöka om att notera Bolagets aktier på
AktieTorget. Per den 2015- 10-15 fanns det 42 500
000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor.
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas
företrädesrätt,
tillkomma
allmänheten och institutionella investerare. Skälet
för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att bredda ägarbasen och därmed ytterligare öka
spridningen av Bolagets aktier bland allmänheten
och institutionella investerare.
Vid full teckning i emissionen ges FastOut ett
tillskott
på
5
500
000
kronor
före
emissionskostnader. Under förutsättning att
emissionen blir fulltecknad beräknas de totala
emissions- och garantikostnaderna uppgå till cirka
450 000 kronor.
Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från
2 125 000 kronor till 2 400 000 kronor samtidigt
som antalet aktier kommer att öka från 42 500 000
aktier till 48 000 000 aktier. Utöver emissionen som
beskrivs i detta memorandum kommer en riktad
kvittningsemission att genomföras om 289 635
aktier som betalning för emissionsgarantin.
Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta
memorandum, att teckna aktier i FastOut till en
kurs om 1,00 kronor per aktie.
Aktiebok
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB), Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev.
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på
elektronisk väg genom behöriga banker och
värdepappersförvaltare.
HANDEL PÅ AKTIETORGET
Bolaget har godkänts av AktieTorget för
upptagande
till
handel
på
AktieTorgets
marknadsplats. Första handelsdag är 4 januari
2016.
Handeln
kommer att ske under
handelsbeteckningen FOUT med ISIN-kod
SE0007525738.
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet är upprättat av styrelsen i FastOut
inför notering på AktieTorget. Styrelsen för FastOut
är ansvarig för innehållet i memorandumet.
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen
känner till, överensstämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting är med uppsåt
utelämnat
vilket
skulle
kunna
påverka
memorandumets syfte. Varje beslut som tas
angående att investera i Bolagets aktier bör grunda
sig på en bedömning av memorandumet i sin
helhet. Investerare som väcker talan vid domstol
med anledning av memorandumet blir tvungna att
svara för kostnaderna för översättning av
memorandumet. Finansiell information har till viss
del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar
fullständigt korrekt.
Stockholm den 25 november 2015
Styrelsen i Fastout Int. AB
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MOTIV FÖR EMISSION
Emissionen, som beskrivs i förevarande
memorandum, genomförs för att göra det
möjligt för FastOuts verksamhet att utvecklas
i önskvärd takt. FastOuts största tillgång är ITplattformen som Bolaget har utvecklat. Ett
viktigt motiv för förevarande emission är att
FastOut ska uppfylla AktieTorgets krav på
ägarspridning och därefter noteras på
handelsplattformen.
RÖRELSEKAPITAL, NYEMISSION OCH FRAMTIDA
KAPITALANSKAFFNINGSBEHOV
FastOut befinner sig i ett expansionsläge och
behöver ett kapitaltillskott för att utveckla Bolaget
vidare. Styrelsen bedömer att likviditeten som
tillförs Bolaget i förevarande emission täcker
rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader.
Planen för 2016 är att utöka IT-plattformens
bildbank internationellt. En detaljerad plan och
tidslinje för de olika utvecklingsstegen förbereds i
dagsläget.
Bolagets
planerade
utveckling
redovisas nedan och dessa utvecklingsstadier
tjänar som viktiga värdehöjande steg för Bolaget.

TIDSLINJE FÖR FASTOUTS UTVECKLING

Bolaget har planer på att etablera sig i tre nya
länder med minst en stor partner per land under
kommande året. Bolaget kommer under året 2016
fyrdubbla bildbanket. Under det närmsta
månaderna har Bolaget för avsikt att lansera nya
funktioner och moduler för nya kunder och
branscher.
INTÄKTSMODELL
FastOuts plattform erbjuds i första hand via
abonnemang. De faktorer som bestämmer
intäkterna på abonnemangen är:
1. Vilken funktionalitet och integration som kunden
har.
2. Antalet användare hos kunden som har tillgång
till systemet.
3. Antal vyer användaren skapar.
4. Antal besökare hos kundernas hemsidor.
Abonnemanget faktureras kvartalsvis eller årsvis i
förskott. Bolagets största kundbas finns i Sverige.

FastOut kommer att licensiera ut sin plattform i
abonnemangsform vilket ger god rörelsemarginal
och långsiktiga intäkter, där 50 procent av
intäkterna är marginal till FastOut. Vidare ska
plattformen utvecklas på ett sådant sätt att
anpassningar till marknader andra än den svenska
kan genomföras med små justeringar.
VERKSAMHETSMÅL

2016
Under året har Bolaget som mål att ta tio procent
av den potentiella marknaden i Sverige, vilket
motsvarar cirka 25 miljoner kronor i försäljning.
Vidare skall Bolaget lansera IT-plattformen på tre
nya marknader samt anställa fyra nya säljare, och
därmed vara totalt 16 medarbetare.

2017
Bolaget har som mål att omsätta 50 miljoner kronor
och lansera IT-plattformen i sex nya länder.
Bolaget har även som mål att under detta
verksamhetsår vara totalt cirka 25 – 30
medarbetare.
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE
Genom den förestående emissionen tillförs
FastOut cirka 5 500 000 kronor före
emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att
detta belopp väl täcker kostnaderna för FastOuts
drift under den närmaste tolvmånadersperioden.
Nyemissionen
skall
främst
finansiera
internationaliseringen av FastOut med nya kunder
och nya samarbetspartners. Nedan presenteras
hur emissionslikviden kommer användas mer
specifierat:






Internationalisering av FastOut, planerar att
lansera i 3 länder under 2016 (cirka 1 500 000
kronor)
Utbyggnad av Bolagets bildbank på
strategiska platser (cirka 1 000 000 kronor)
Marknadsföring mot våra målgrupper (cirka
800 000 kronor)
Rekrytering av säljare i Sverige (cirka 500 000
kronor)

MOTIV TILL NOTERING I PUNKTFORM





öka möjligheten för Bolaget att göra större
internationella affärer.
möjliggöra att Bolaget kan expandera
bildbanken IT-plattformen tillhandahåller.
öka Bolagets synlighet mot kunder.
skapa tillgång till kapital från aktiemarknaden.
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PRISSÄTTNING AV AKTIEN
FastOut värderas till cirka 42 500 000 kronor före
emissionen. Det finns inga vedertagna modeller för
att fastställa en värdering för bolag såsom FastOut.
Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen av
aktien baserat på en sammanvägd bedömning av
Bolagets nuvarande verksamhet och samarbeten,
den potentiella marknad som FastOut adresserar,
investerat kapital i kombination med Bolagets
relativt korta historik och snabba framsteg.

Verksamhet
Bolaget har utvecklat en IT-plattform, en
självbetjäningstjänst, där de är bland de första i
världen att kombinera skräddarsydda 360
gradersvyer
med
intressepunkter,
global
självbetjäningsplattform för piloter och företag
samt senaste API-tekniken för integrering.
Bolagets är unika med denna tjänst i Sverige samt
har en ledande position genom etablerade
kontakter ifall att nya bolag kommer att konkurrera
med en liknande produkt.

Marknadspotential
För FastOuts IT-plattform finns det en
marknadspotential på cirka 250 miljoner kronor i
försäljning per år i Sverige. Bolaget har tecknat
avtal med kunder inom samtliga av deras segment,
vilket visar att efterfrågan finns och att
affärsmodell håller. Avtalen med kunderna är
varierande beroende på storlek och kategori det
omfattar, där längre avtal tecknas när det gäller
större kunder såsom Datcha som har ett två-års
avtal och hitta.se, Notar, Mäklarringen har löpande
avtal. Kunderna tecknar initialt tolvmånadersavtal
som efter perioden fortlöper. Kundspecifika
beställningar från mindre mäklarhus kan vara allt
från abonnemangsavtal till enskilda kundunika
beställningar. IT-plattformens vyer täcker cirka 70
procent av Stockholm och Bolaget bygger i
dagsläget ut täckningen i Göteborg och Malmö.
Bolaget räknar med en fullgod täckning i
storstäderna inom ett år.

Investeringar och nyemissioner
Hittills har det investerats omkring 1,5 miljoner
kronor i FastOuts verksamhet. I september 2015
genomfördes en private placement om en
1 500 000 aktier som tillförde Bolaget drygt
1 000 000 kronor, till en värdering om cirka 30
miljoner kronor (pre-money) i syfte att stärka
Bolagets ställning inför börsnotering. Den riktade
nyemissionen vände sig till en begränsad krets
investerare inklusive samtliga befintliga aktieägare
i Bolaget. Det som motiverade en lägre värdering i
den riktade nyemissionen jämfört med nu aktuell
listningsemission var bland annat den ökade
inlåsningsrisken (risken att ingen organiserad
handel blir av) och att ägarna som gick in i
nyemissionen investerade i ett bolag som inte med

säkerhet hade kapital för att finansiera sin
verksamhet i åtminstone tolv månader framåt.
Sammantaget var det en större risk att investera i
Bolaget i den riktade emissionen.

Nya samarbeten och innovationer
Senaste månaden har Bolaget haft hög aktivitet
och utvecklingen gått framåt. Bolaget har erhållit
flertalet viktiga kundavtal, bland annat avtal med
Datcha som är en av Sveriges största
fastighetsvärderare, vidareutvecklat samarbeten
med befintliga kunder som hitta.se och tecknat nya
avtal med Mäklarsamfundets mjukvara som heter
Mspecs.
Htta.se
I maj 2015 startade hitta.se ett samarbete med
FastOut i syftet att stärka besöksupplevelsen på
hitta.se ytterligare. FastOut levererar 360°
drönarvyer som ger besökarna på hitta.se
möjligheten att uppleva geografiska platser på ett
helt nytt sätt. Nu lanseras en beställningsfunktion
så att hitta.se:s kunder kan beställa egna
drönarvyer direkt på hitta.se. Detta ger FastOut
möjligheten att nå ett stort antal potentiella kunder,
då hitta.se har över 3,4 miljoner unika besökare
varje vecka.
Produktuveckling
Bolaget har vidareutvecklat mjukvaran så de även
kan generera inomhusvyer genom stativ och
specialkamera. Detta gör att Bolagets marknad
växer speciellt inom turism och fastighet med
första
utlandskund
i
Cypern
(se
länk:
https://fastout.com//SirenaBay/SirenaBayTop.ht
ml).
Nya samarbeten
FastOut har påbörjat en integration av sin ITplattform i Mäklarsamfundets mjukvara som heter
Mspecs (http://www.mspecs.se/) och bland deras
kunder
finns
bland
annat
Svensk
Fastighetsförmedling. När integrationen är klar
kommer FastOut vara en del av de tjänster som
Mspecs erbjuder och detta skall göra det enklare
för Mspecs kunder att beställa och göra unika
drönarvyer.

NOTERING PÅ AKTIETORGET
FastOuts aktie har godkänts för notering på
AktieTorget. Att notera FastOut-aktien till handel på
AktieTorget
bedöms
av
FastOut
öka
uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från
kunder,
media,
kapitalmarknaden
och
allmänheten. Att vara noterad bedöms öka
intresset för Bolagets aktie från såväl institutionella
investerare som allmänheten. FastOut bedömer
även att noteringen stärker Bolaget i dess
befintliga och nya relationer till kunder,
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leverantörer, samarbetspartners och andra
intressenter samt att det blir lättare att attrahera,
behålla och motivera nyckelmedarbetare till
Bolaget.
Att välja AktieTorget som marknadsplats för
Bolagets aktie förväntas gynna Bolaget i dess

samarbeten och kontakter. Tillgången till
aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för
FastOut att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i
syfte att stärka Bolagets framtidspotential och
produktutveckling.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
FastOuts styrelse beslutade den 12 oktober 2015,
med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 14 september 2015 att öka
Bolagets aktiekapital med högst 5 500 000 kronor
genom en emission av högst 5 500 000 aktier
(”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår
emissionsbeloppet till 5 500 000 kronor före
emissions- och garantikostnader. Erbjudandet
riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och
professionella investerare.
TECKNINGSKURS
De nya aktierna emitteras till en kurs om
1,00 kronor per aktie.
ANMÄLNINGSPERIOD
Anmälan om förvärv av aktier ska ske under
perioden 27 november - 14 december 2015.
Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid
under vilken anmälan kan ske. En eventuell
förlängning av anmälningsperioden meddelas
genom pressmeddelande.
GARANTIÅTAGANDEN
Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från
externa investerare och befintliga aktieägare om 4
300 000 kronor.
TECKNINGSBERÄTTIGADE
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas
företrädesrätt,
tillkomma
allmänheten och institutionella investerare.
TECKNINGSPOST
Minsta teckningspost är 5 000 aktier, därefter i
poster om 500 aktier, vilket motsvarar ett minsta
belopp om 5 000 kronor.
COURTAGE
Courtage utgår ej.
ANMÄLAN
Anmälan om förvärv av aktier ska ske på särskild
anmälningssedel, som kan beställas från Partner
Fondkommission AB via telefon, e-post eller
laddas
ned
från
www.partnerfk.se.
Anmälningssedeln
finns
även
tillgänglig
på Bolagets hemsida, www.fastout.com.
Anmälningssedeln insändes till:
Partner Fondkommission AB
Emissioner
Lilla Nygatan 2, SE-411 09 Göteborg
Telefon: 031- 761 22 30
Fax: 031-711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se

Anmälningssedeln
ska
vara
Partner
Fondkommission AB tillhanda senast kl 17.00 10
december 2015. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en
anmälningssedel per tecknare insändes kommer
enbart den senast inkomna att beaktas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Inga
ändringar eller tillägg får göras i den på
anmälningssedeln förtryckta texten. Observera att
anmälningssedeln är bindande och inte kan
ändras, dras tillbaka eller upphävas. Observera att
om du har en depå med specifika regler för
värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå,
investeringssparkonto
eller
kapitalförsäkring,
bör du kontrollera med din förvaltare om och hur
du har möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet.
Anmälan om förvärv av aktier ska i sådant fall ske
genom förvaltaren. Observera att om du har depå
hos förvaltare kan anmälan om förvärv av aktier i
Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall
ska anmälan ske i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt
att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till
Partner Fondkommission på telefon enligt ovan för
information om teckning och betalning. Observera
att emissionen inte riktas, varken direkt eller
indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong,
Schweiz eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte
heller till personer vilkas deltagande förutsätter
prospekt, registrering eller andra åtgärder.
Anmälningssedel eller andra till emissionen
hänförliga dokument får inte distribueras i land där
sådan distribution eller emissionen kräver åtgärd
enligt föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. Anmälningssedel avsänd från sådant
land kommer att lämnas utan avseende.
TILLDELNING
Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av
styrelsen i Bolaget i samråd med Partner
Fondkommission AB, varefter investerare kommer
meddelas eventuell tilldelning per post genom
utskick av avräkningsnota. Meddelande utgår
endast till dem som erhållit tilldelning. Om anmälan
har skett direkt via förvaltare, delges information
om tilldelning av förvaltaren i enlighet med
respektive förvaltares rutiner. Det primära målet vid
tilldelningen är att uppnå en bred spridning av
ägandet i Bolaget. I händelse av överteckning i
Erbjudandet kan tilldelning komma att utebli eller
ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan
avser, varvid tilldelning kan komma att ske helt eller
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delvis genom slumpmässigt urval. Teckning av
aktier sker utan företräde för nuvarande
aktieägare, men följande principer kommer vara
vägledande:
1.

2.

3.

Att prioritera ägarspridning samt att i den mån
det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller
minst 5000 aktier,
Att skapa investeringsutrymme för ev. parter
som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan
bidra med strategiska värden till Bolaget, vid
överteckning dock maximalt tio procent av
emissionsbeloppet.
Tilldelningen är inte beroende av när under
teckningsperioden
som
teckningssedeln
lämnas.

BETALNING
Betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant
i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan
som utvisar besked om tilldelning av aktier.
Betalningsdag är fastställd till den 14 december
2015. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för
betalning.
LEVERANS AV AKTIER
Aktierna kommer att anslutas till Euroclear.
Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid
kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan
person. Skulle försäljningspriset vid en sådan
överlåtelse komma att understiga priset i
Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll
tilldelningen
komma
att
få
svara
för
mellanskillnaden. Så snart aktiekapitalökning
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i
december månad 2015, bokas aktier ut på VPkonton och depåer utan särskild avisering
från Euroclear. Huvudägarna NS Ventures AB har
beslutat att låna ut aktier i syfte att påbörja handel
så snart som möjligt.
BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL
PÅ AKTIETORGET
Första dag för handel på AktieTorget beräknas till 4
januari 2016. AktieTorget har godkänt Bolaget för
notering under förutsättning av att Bolaget
uppnår AktieTorgets spridningskrav
om
200
aktieägare samt att minst 65 procent av
emissionsbeloppet (d.v.s. 3 600 000 kronor)
tecknas
och
tillförs
Bolaget
före
emissionskostnader.
VP-KONTO ELLER DEPÅ
Den som tecknar sig för aktier måste ha ett VPkonto eller en värdepappersdepå hos bank eller
fondkommissionär, dit leverans av aktierna kan ske.
VP-konto kan öppnas kostnadsfritt hos banker och
fondkommissionärer.

AKTIENS ISIN-KOD OCH KORTNAMN
ISIN-kod: SE0007525738. Kortnamn: FOUT.
RÄTT TILL UTDELNING
Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs
av Euroclear. Om aktieägare inte kan nås
genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på
Bolaget
avseende
utdelningsbelopp
och
begränsas endast genom regler om preskription.
Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet
Bolaget. Det finns inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta
utanför Sverige. Rätt till utdelning förfaller i enlighet
med normala preskriptionstider (10 år).
FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSPERIOD
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
anmälningsperioden och flytta fram likviddagen
samt fatta beslut att inte fullfölja Erbjudandet.
Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast
fattas den 14 december 2015. Observera även att
styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut
kan komma att avvika från gjorda anmälningar
såvitt avser fördelning, d v s tilldelning är inte
garanterad.
VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att
genomföra Erbjudandet av Bolaget bedöms som
olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel
vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och
avse såväl händelser i Sverige som utomlands
liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet
bedöms som otillräckligt av Bolagets styrelse.
Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller
delvis återkallas. I det fall AktieTorget inte medger
att Bolagets aktier, till följd av för lite spridning,
upptas till handel eller om fastställd lägsta nivå för
emissionens genomförande inte uppnås, kommer
emissionen inte att fullföljas. Beslut om att inte
fullfölja emissionen kan senast fattas före det att
avräkningsnotor ska sändas ut, vilket beräknas ske
den 15 december 2015.
OFFENTLIGGÖRANDE
AV
UTFALL
I
ERBJUDANDET
Resultatet
av
Erbjudandet
kommer
att
offentliggöras genom ett pressmeddelande
omkring den 15 december 2015.
Frågor med anledning av emissionen kan ställas
till:
FastOut
Tel: +46 (0)730 – 911 211
E-post: thomas.edselius@fastout.com
Partner Fondkommission
Telefon: +46 (0)31- 761 22 30
E-post: emissioner@partnerfk.se
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FASTOUT INT. AB (publ)
Fastout Int. AB, med säte i Stockholm, är ett
publikt aktiebolag med verksamhet inom IToch
mobilapplikationer.
Verksamheten
bedrivs i FastOut AB som är ett helägt
dotterbolag till Fastout Int. AB. Bolaget skall
bedriva, utveckla och sälja IT-relaterade
produkter och tjänster.
VERKSAMHET
Dotterbolaget FasOut AB, med säte i Stockholm,
ägs 100 procent av moderbolaget Fastout Int. AB
som är ett publikt aktiebolag. Dotterbolaget
FastOut
är
verksamt
inom
IToch
mobilapplikationer. Bolaget skall bedriva, utveckla,
äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster.
FastOut grundades 2013 och har sedan cirka två år
tillbaka utvecklat en IT-plattform som riktar sig
primärt till mäklare, kommuner, turism, bygg och
fastigheter samt media. Bolaget lanserade ITplattformen, som har samma produktnamn som
företagsnamn, våren 2015 med avsikt att låta
Bolagets kunder via webben enkelt bestämma och
skapa sina egna vyer.
FastOut är pionjärer inom drönarvyer från låg höjd
och bland de första i världen att kombinera
följande tre tekniska innovationer:
1.
2.
3.

360 gradersvy med intressepunkter.
Global självbetjäningsplattform för piloter och
företag.
Senaste API-tekniken för integrering.

FastOut inkluderar en bildbank med över 10 000
drönarvyer över Sverige och antalet växer ständigt
med hjälp av drönarpiloter från hela världen. Det är
möjligt att beställa en kundunik vy från en plats
som användarna själva väljer. Bolaget licenserar
utnyttjanderätten för kunderna, dock har kunden
inte rätt att sälja vidare Bolagets bilder.

AFFÄRSIDÉ
FastOuts affärsidé består i att via Bolagets ITplattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett
geografiskt läge med lokala drönarpiloter. Genom
Bolagets produkt skapar FastOut effektiv
marknadsföring för Bolagets kunder genom att
kunderna enkelt kan beställa och skapa interaktiva
vyer som kan publiceras enkelt på webben och i
mobilen.
AFFÄRSSTRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
Bolaget ska använda alla väsentliga och nutida
strategier för att växa i önskvärd takt. Bolaget har
etablerade kontakter med ledande aktörer inom
mäklarbranschen i Sverige. Med FastOuts ITplattform har mäklarna ett unikt verktyg där de
erbjuds högkvalitativa 360 grader drönarvyer.
BESKRIVNING AV BOLAGET

Bakgrund
Bakom FastOut står grundaren och VD:n Håkan
Lindgren och FastOuts styrelse. Tillsammans
representerar de lång erfarenhet av att driva
globala
IT-företag,
drönare,
samt
mjukvaruutveckling.
FastOut har sedan Bolaget bildades bedrivit sin
verksamhet inom IT- och mobilapplikationer. Idén
grundades när Bolagets grundare, Stephan
Knowles och Håkan Lindgren, såg möjligheten att
erbjuda mäklare en ny vy på deras objekt. Med
hjälp av FastOuts tjänst kan mäklaren geotagga
platser som har av väsentlig betydelse för en
köpare.
PRODUKT
FastOut har utvecklat en självbetjäningstjänst, en
IT-plattform där alla företag som vill lyfta fram ett
geografiskt läge är potentiella kunder. Via ITplattformen kan de skräddarsy sina egna 360
gradersvyer.
För att skräddarsy deras vyer kan användaren få
tillgång till ett konto på IT-plattformen genom att
gå in på hemsidan www.fastout.com och registrera
sig där. Som förstagångsanvändare får man en
förhandsvisning på några valda adresser där 360
gradersvyer är tillgängliga. För att få tillgång till
hela tjänsten så kan kunden teckna ett
abonnemang. FastOuts priser består av en
startkostnad, följt av en månadskostnad och ett
pris per skapat innehåll.

Figur 2 Ett kartområde som visar vart FastOuts drönarvyer finns
tillgängliga

När detta är genomfört kan användaren beställa
sin första drönarvy med intressepunkter som de
kan presentera för deras kunder. Nedan
presenteras en beskrivning hur en kund steg för
steg skapar en drönarvy genom FastOuts tjänst:
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1.

2.

3.

Välj ut en vy från Bolagets bildbank med över
tio tusen 360 graders drönarvyer eller beställ
en kundunik vy över en plats som användarna
själv väljer.
Användaren kan skräddarsy en 360 graders
drönarvy genom att lägga till intressepunkter
och integrera en personlig video från t.ex.
YouTube eller andra siter som passar in i vyn.
Publicera 360 graders drönarvyn direkt från
plattformen till sociala medier, email, sms,
eller så kan användaren visa den på sin
hemsida.

DRÖNARE
I takt med att drönare blir mer vanligt, möjliggör
detta även att det blir lättare att erhålla bilder med
egenskaper enligt FastOuts standardisering. En
drönare är en förarlös farkost eller UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) som är radiostyrd med
hjälp av den mänskliga faktorn.
BRANSCHFOKUS
De kunder som FastOut vill erbjuda sin IT-plattform
är bred, dock riktar den sig primärt mot mäklare
och turism men även bygg och fastighet, media
samt alla företag som har för avsikt att lyfta fram
deras geografiska läge.

Mäklare

Mäklare
kan
öka
intresset
för
deras
försäljningsobjekt med hjälp av interaktiva
drönarvyer från FastOuts bildbank som mäklaren
enkelt anpassar för att framhäva bostadens bästa
sidor. Vyerna presenteras med företags logo,
mäklarens personliga kontaktinformation och ger
både köpare och säljare ett nytt spännande sätt att
uppleva bostäder.

Turism
Figur 3 Intressepunkter skapade genom att rikta in siktet

Funktionen
där
markören
lägger
till
intressepunkter är enkel. Genomgående för
FastOut är den enkla grafik som möjliggör att
FastOut-användaren lätt kan skapa en drönarvy
över önskad adress.
INTRESSEPUNKT
FastOut-användaren
kan
skräddarsy
sina
drönarvyer genom att lägga till specifika
intressepunkter. Märkning med intressepunkter i
vyerna är en funktion som möjliggör att
användaren kan knyta an en geografisk position till
något. Detta öppnar upp möjligheten för
exempelvis mäklaren att erbjuda deras kunder en
bättre förståelse på vart ett objekt är beläget
någonstans. Det kan vara platser som mataffär,
gym, förskola eller grönområden som är märkta
intressepunkter i den beställda drönarvyn.
BILDBANK
Bildbanket består av 360 graders vyer som
möjliggör att användaren kan se landskap och
närområden över önskad plats. Dessa bilder är
tagna med antingen helikopter eller drönare vilket
gör det möjligt att ta bilder på såväl hög som låg
höjd. Bilderna är oftast tagna när det är ljust och
soligt så de håller så bra kvalitet som möjligt.
Bildbanket kan användaren få tillgång till genom
att skapa ett konto på FastOuts hemsida,
www.fastout.com.

Hotell och turistanläggningar kan lyfta fram deras
geografiska plats som de marknadsför för att
attrahera gäster genom att använda FastOuts
bildbank.

Bygg och Fastighet

Inom detta segment kan FastOut erbjuda en ny
form av dokumentation som bygg- och
fastighetsbolag kan redovisa deras kunder. Genom
FastOuts tjänst kan byggbolag nu dokumentera
deras arbete i alla olika faser och därmed visa
deras kunder eller leverantörer vad som
genomförts eller vad som behövs. Genom
dokumentation på detta sätt med virtuella verktyg
kan FastOut-användaren eller dennes kund få
dokumentation hur ett bygge fortlöper. Detta kan
även användas för att marknadsföra till exempel
en nybyggnation mot potentiella köpare.

Media

FastOuts bildbank kan användas i text och video
för att skapa mer inspirerande, engagerande och
informativt innehåll för redaktörer, journalister och
bloggare som vill ta nästa steg i sitt skapande av
innehåll för webben.

Drönar- och helikopterpiloter

FastOut expanderar bildbanket genom att anslutna
piloter tar högkvalitativa bilder över landskap och
fastigheter som kunden efterfrågar med 360
graders vy.
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KUNDER
Bolaget har ett flertal kunder som är ledande
aktörer i mäklarbranschen, bland annat Notar,
Mäklarringen, Länsförsäkringar med flera. Bolaget
har en färdig integration med en ledande aktör
inom kartor och navigering i Sverige och det är
hitta.se. Bolaget 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.

Nedan illustreras hur en mäklare på Notar har
intressemärkt ”Elljusspåren”, ”Här börjar skogen”,
”Kvarnsjön” samt ”Vällingby C” i närheten av
bostaden som skall säljas.

Figur 6 En mäklare på Notar som har skapat en drönarvy
med intressepunkter med hjälp av FastOut

Detta är resultatet av en skapad drönarvy på
FastOut som är delad till mäklarens kunder. När
mäklaren är klar beställer denne drönarvy som
skickas som en länk till önskade mailadresser.

Figur 4 360 gradersvy i hitta.se från FastOuts bildbank

I bilden ovan presenteras hur FastOuts ITplattform är integrerad i hitta.se där läsaren som
gör en sökning på deras hemsida kan få tillgång till
FastOuts 360-graders vyer, som hitta.se har valt att
namnge till Drönarbild. Bilderna ger möjlighet för
användaren att se omgivningen i närområdet med
en 360 gradersvy. En annan av FastOuts kunder,
Notar, är en av Sveriges ledande mäklaraktörer.
Mäklaren loggar in på sitt FastOut-konto för att
skapa en drönarvy över önskad adress. Där kan
mäklaren intressemärka lämpliga platser som kan
vara av betydelse för köparen.

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE
Bolaget säljer sin produkt direkt via Internet genom
att användaren skapar ett konto på Bolagets
hemsida. Bolaget planerar att sälja sina produkter
genom säljmöten, telefonförsäljning med främst
via direktbeställningar på Internet. Kundsupport
kommer att finnas tillgänglig via portal på
hemsidan samt mail- och telefonsupport.
FRAMTIDSUTSIKTER OCH STRATEGIER
Bolagets styrka ligger i kompetens inom
mjukvaruutveckling, stort nätverk av kunder, starkt
team med kompletterande erfarenheter samt stor
erfarenhet av att starta upp internationella
Internetföretag. Bolagets strategi är att låta
kunderna teckna avtal i abonnemangsform och
med möjlighet för test-abonnemang. De flesta
avtalen med kunder löper kvartalsvis, dock löper
avtalen med större kunder upp till tre år.
FastOut
licensierar
ut
sin
plattform
i
abonnemangsform vilket ger god rörelsemarginal
och långsiktiga intäkter. Vidare ska plattformen
utvecklas på ett sådant sätt att anpassningar till
marknader andra än den svenska kan genomföras
med små justeringar.
FastOuts
bildbank
expanderar i dagsläget i snabb takt då Bolaget har
som avsikt att lanseras på strategiska platser under
nästa år.

Figur 5 Notar erbjuder deras kunder en drönarvy
genom FastOuts bildbank
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Nedan presenteras hur många nya användare som
har registrerat sig under perioden juli – oktober.

Målet för FastOut är att vara det självklara valet för
de nämnda kundgrupperna. Bolaget målsättning
är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet
användare de närmaste fem åren. Bolagets
operativa mål för 2016 är att teckna kunder i minst
tre länder.
Bolaget kommer under 2016 lansera FastOut på
nya marknader. Målet är att under första halvåret
lansera i ett land till, för att under hösten starta upp
ytterligare två länder. Vilka länder Bolaget kommer
välja är ännu inte klart, men Bolagets mål är att
välja länder i närområdet, alternativt att Bolaget
växer med deras internationella partners.

Antal skapade vyer, använda flygfoton samt
kundunik order per månad presenteras även i
samma diagram.
Vidare presenteras antal inloggningar som har
gjorts de senaste tre månaderna nedan.

För att lanseras i ett nytt land gör Bolaget en
förstudie som inkluderar marknad, potentiella
samarbetspartners, juridik samt om det kommer
behövas egen personal eller inte.
En lyckad lansering för Bolaget innebär att de
behöver:
1. Lokala drönarpiloter
2. Publicist (såsom hitta.se, Blocket.se),
3. Referenskund inom något av Bolagets segment.
När detta finns på plats kan Bolaget expandera
med fler kunder och piloter, för att successivt
bygga ut Bolagets bildbank.

VERKSAMHETSMÅL OCH INVESTERINGAR
Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i
dagsläget är att expandera Bolagets bildbank.
Bolagets mål inom de närmsta åren är:

att förbli marknadsledande inom geografisk
navigation för mäklare och hotell

att bli en efterfrågad leverantör av vyer

att uppnå en hög lönsamhet som grund för
tillväxt och avkastning till Bolagets ägare

att introducera FastOuts IT-plattform på nya
geografiska marknader

FRAMTIDA PRODUKTER
FastOuts unika IT-plattform och bildbank kommer
i framtiden ha stöd för VR-glasögon såsom Oculus
från Facebook. Bolagets IT-plattform kan även
komma att integreras med andra innovationer
inom Virtual Reality (VR). Bolaget kan även se deras
produkt i andra affärsområden 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. 5561761809. 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 2015-0914.
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BOLAGSINFORMATION
Firmanamn
Organisationsnummer
Handelsbeteckning
ISIN-kod för FastOuts aktie
Säte och hemvist
Datum för bolagsbildning
Firma registrerad
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Stiftare
Adress
Telefon
E-post
Hemsida

Fastout Int. AB
559019-5748
FOUT
SE0007525738
Stockholm kommun, Stockholms län
2015-06-03
2015-07-02
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
New Equity Venture Int.AB*
Karlavägen 40
+46(0)730 – 911 211
ir@fastout.com
http://www.fastout.com

*Inte att förväxlas med NS Ventures AB

FASTOUT AB – DOTTERBOLAG
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel
ORGANISATION OCH PERSONAL
Koncernen har i dagsläget, oktober 2015, 12
medarbetare och förväntas anställa upp till 2
säljare till innan årets slut. Övriga tjänster kommer
att upphandlas efter behov.

Sverige
Sverige
556176-1809
100 %

Marknadspotential i Sverige
Fastighetsbranschen
Turism

MARKNADEN
För FastOuts IT-plattform finns det en marknad på
omkring 250 miljoner kronor i Sverige. FastOuts
mål är att ta 10 procent av denna marknad 2016,
vilket motsvarar 25 miljoner kronor i försäljning.
Bolaget har tecknat avtal med kunder inom
samtliga av deras segment, vilket visar att
efterfrågan finns och att affärsmodell håller.
Plattformens vyer täcker cirka 70 procent av
Stockholm och Bolaget bygger i dagsläget ut
täckningen i Göteborg och Malmö. Bolaget räknar
med en fullgod täckning i storstäderna inom ett år.
Bolagets målgrupp består primärt av mäklare,
kommuner, turism, bygg och fastigheter samt
media. Nedan illustreras marknadspotentialen i
Sverige segment för segment.
Fastighetsbranschen
har
en
uppskattad
marknadspotential på cirka 100 miljoner kronor per
år i Sverige. För turismsektorn uppskattas
marknadspotentialen också till cirka 100 miljoner
kronor vilket motsvarar cirka 48 procent. Övriga
branscher
inkluderar
segment
såsom
fritidsanläggningar, arkitekter och golfklubbar.
Det finns en mycket stor potential för Bolagets
plattform på den globala marknaden. Under det

Kommuner
Övriga branscher

kommande året har FastOut för avsikt att lansera
plattformen på ytterligare tre marknader.

KONKURRENTER
Utöver Phoenix Drone Services LLC finns inga
kända aktörer med en IT-plattform liknande
FastOuts för kommersiellt bruk. Phoenix Drone
Services skräddarsyr och anpassar deras tjänst för
att uppfylla deras kunders önskemål när de
beställer såväl flygvideos som flygfoton. Phoenix
Drone Services har specialiserat sig på bland
annnat fastigheter, kommersiella fastigheter,
musikvideor samt 3D kartläggning, för ytterligare
information se: www.phoenixdroneservice.com.
Det finns idag ingen annan aktör, utöver
ovannämnd konkurrent, än enskilda drönarpiloter
som kan erbjuda motsvarande det FastOut gör. I
Sverige har FastOut inga konkurrenter, och Bolaget
har inte hittat något annat företag som försöker
göra en Internationell satsning. Källkoden är inte
skyddad, och detta medför att det är fritt för andra
aktörer att utveckla liknande IT-plattform.
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TENDENSER
Det finns såvitt styrelsen känner till, utöver generell
osäkerhet relaterad till utvecklingen av IT-tjänster,
inga
kända
tendenser,
osäkerhetsfaktorer,
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig
inverkan på Bolagets framtidsutsikter. Det har inte
skett någon väsentlig förändring av FastOuts
finansiella ställning eller ställning på marknaden
sedan den 31 december 2014. FastOut känner i
dagsläget inte till några uppgifter om offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller
andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt,
väsentligt kan påverka FastOuts verksamhet eller
affärsutsikter
under
det
innevarande
räkenskapsåret.
AVTAL
OCH
TRANSAKTIONER
MED
NÄRSTÅENDE
Det har inte förekommit transaktioner med
närstående, utöver ett avtal med det bolag som har
hand om mjukvaruutvecklingen. Den del av
utvecklingen som köpts via det indiska bolaget
Next Swedish Solutions (NSS) har utförts och
beställts enligt svensk standard. Avtalen som
ingåtts med NSS är reglerade enligt svensk rätt.
Dessa utvecklare har varit anställda av Next
Swedish Solutions som är ett IT konsultföretag i
Indien som ägs av TXL IT AB som i sin tur ägs till 70
procent av NS Ventures AB. FastOut äger all
källkod, och tjänsterna
är prissatta
till
självkostnadspris vilket motsvarar i genomsnitt 225
kronor per timma.
TVISTER
FastOut är inte och har inte varit part i rättsliga
förfaranden eller skiljeförfaranden under de
senaste tolv månaderna. Bolaget känner inte heller
till några krav eller liknande som kan resultera i
tvist.

HISTORIK I KORTHET
2010
Stephan Knowles tillsammans med Håkan
Lindgren, Bolagets nuvarande VD, fick upp
intresset för drönare och såg potentialen att
använda fotografierna för avsikt att låta
mäklare lyfta fram geografiska lägen till deras
objekt.
2011
Håkan Lindgren 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.
Bolaget
bedrev
sin
verksamhet
på
konsultbasis till att bli ett IT-bolag.
2014
Första utkastet om en IT-plattform där en
bildbank skulle vara central började utvecklas.
Blocket tecknar ett längre avtal med Bolaget.
2015
IT-plattformen lanserades 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.
Bolaget beslutade på extra bolagsstämman i
september att ansöka om att notera Bolagets
aktier på handelsplatsen AktieTorget.
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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), Håkan Lindgren (VD), Stephan Knowles,
Daniel Utterman och Björn Mannerqvist. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs
årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.
STYRELSE
THOMAS EDSELIUS – Styrelseordförande
Thomas Edselius, född 1963, är styrelseordförande i FastOut
sedan oktober 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.

Aktieinnehav: 125 000 aktier
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga
Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
Nytomta Fastighets AB
AIK Fotboll Restaurang
AIK Säkerhet AB
AIK Fotboll Transfer AB
AIK Merchandise AB

Position
Styrelseledamot/Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad

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

Thomas har ej erhållit ersättning eller
naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag
under verksamhetsåret 2015.

DANIEL UTTERMAN
Daniel Utterman, född 1974, är styrelseledamot i FastOut sedan
september 2015. Daniel är Partner i NS Ventures AB som är
huvudägare i Fastout Int. AB och är operativt aktiv på FastOut som
försäljnings- och marknadsdirektör.
Daniel har över 15 års erfarenhet av operativt och strategiskt
ledarskap
inom
inom
försäljning,
marknadsföring
och
affärsutveckling. Daniel kommer närmast från Schibsted, en av
Sveriges största mediekoncerner, där han arbetade som
Försäljningschef på Svenska Dagbladet. Daniel har studerat
Internationell Ekonomi och ledarskap vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i FastOut: Daniel äger genom helägda bolaget DFS
Consulting AB 2,41 procent (1 025 345 aktier). Vidare äger Daniel
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indirekt, genom bolag NS Ventures AB, 4,66 procent i FastOut (1 984 679 aktier).

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag
DFS Holding AB

Tidsperiod
Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
DFS Holding AB
DFS Consulting AB
Fastout Int. AB

Position
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot

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

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående

Daniel har ej erhållit ersättning från Bolaget
inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015,
se avsnitt ”Löner och förmåner” för mer
information.

STEPHAN KNOWLES
Stephan Knowles, född 1969, är styrelseledamot i FastOut sedan
september 2015. Stephan är CTO på NS Ventures AB som är
huvudägare i Fastout Int. AB.
Stephan är ansvarig för
produktutvecklingen på FastOut och är medgrundare till FastOut
ihop med VD:n Håkan Lindgren. Knowles har en 25 år lång erfarenhet
från IT-branschen som entreprenör samt grundare till ett flertal andra
IT-bolag. Stephan har studerat datavetenskap på Uppsala
Universitet.

Aktieinnehav i FastOut: Stephan äger indirekt, genom bolag NS
Ventures AB, 22,94 % procent (4 552 855 aktier) i FastOut och agerar
även teckningsåtagare, genom ovannämnt bolag, i nu förestående
emission

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag
NS Ventures AB
Knowles Invest AB
Knowles Kniving Holding AB
Next Swedish Solutions India LTD
TXL IT AB
Berinvestasi AB

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Under perioden avslutad
Under perioden avslutad
Under perioden avslutad

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
Berinvestasi AB
Survey Site Manager Europe AB
TXL IT AB
Boosty AB
Knowles Invest AB
Knowles Kniving Holding AB
NS Ventures AB
Fastout Int. AB

Position
Styrelseledamot/Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsedamot/Ordförande
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot

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

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Stephan har ej erhållit ersättning från Bolaget
inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015,
se avsnitt ”Löner och förmåner” för mer
information.
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HÅKAN LINDGREN (VD)
Håkan Lindgren, född 1968, är styrelseledamot i FastOut sedan
september 2015. Håkan är VD i Bolaget sedan september 2015 och är
innovatör. Han 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 bland de första i Sverige att producera
videotjänster genom att kombinera filminspelning i samband med
drönarflygning. Idén bakom FastOuts vision grundade sig på Håkans
erfarenhet i FlyCam ihop med Stephan Knowles expertis.

Aktieinnehav i FastOut: Håkan äger, genom sitt bolag FlyCam AB, 22,1
procent (9 391 813 aktier).

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag
FlyCam AB
Videoburst AB

Tidsperiod
Pågående
Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
FastOut AB
FlyCam AB
FlyCam
Fastout Int. AB

Position
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/VD
Innehavare
Styrelseledamot/VD

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

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

Håkan har erhållit ersättning eller naturaförmåner
från Bolaget inklusive dotterbolag under
verksamhetsåret 2015.

BJÖRN MANNERQVIST
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 startup bolag med digital strategiimplementering för att öka kundernas trafik och
vinst från webb och mobila kanaler. Björn är också styrelseledamot i Tourn
International som är en influencer-marketing plattform.

Aktieinnehav i FastOut: inga aktier.
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag
Ayima Nordic AB

Tidsperiod
Pågående
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Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag
Tourn International AB
Ayima Nordic AB
Digital Spine AB
Tourn Media AB
FastOut AB
Fastout Int. AB

Position
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Tidsperiod
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Björn Mannerqvist har under de senaste fem åren
inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation
eller konkursförvaltning.
Ledande befattningshavare
Håkan Lindgren– styrelseledamot och VD
Håkan Lindgren är styrelseledamot och Bolagets
nuvarande verkställande direktör i FastOut sedan
september 2015. För vidare information om Håkan
Lindgren, se ovan.
FastOut har för avsikt att under våren 2016 anställa
en VD som har fokus på den internationella
etableringen av FastOut, och Håkan kommer att
vara
kvar
i
verksamheten
och
som
styrelseledamot.
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.
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-,
ledningsoch
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.
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.
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och
verkställande direktör, har ingått avtal med någon

Björn har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner
från Bolaget inklusive dotterbolag under
verksamhetsåret 2015.

innebärande
en
begränsning
för
befattningshavaren att överlåta värdepapper i
FastOut, utöver de lock-up avtal som beskrivs i
detta memorandum.
Det
finns
inga
familjeband
styrelseledamöter
och/eller
befattningshavare i FastOut.

mellan
ledande

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås
via den adress och det telefonnummer som
angivits för Bolaget.
Utöver de lock up-avtal som beskrivs i detta
memorandum
har
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.
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.
ANSTÄLLDA I BOLAGET
Bolaget har, per i oktober 2015, 12 medarbetare.
Det har inte skett några betydande förändringar i
antalet anställda sedan 2014-12-31.
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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.
LÖNER OCH FÖRMÅNER
FastOut erlägger för sina anställda inga
pensionspremier och/eller sjukförsäkringspremier
utöver vad som inom ramen för de sociala
kostnaderna kan betraktas som sedvanliga villkor.
VD erhåller en fast ersättning om 45 000 kronor per
månad.

STYRELSENS
ARBETSFORMER
OCH
VDINSTRUKTION
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. Adress återfinns på sidan 2
av detta memorandum. Fastout lämnar även
årsredovisningar och annan information som
offentliggörs och kommer synas på AktieTorget.
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Fastout Int. AB är ett publikt aktiebolag med säte i
Stockholm kommun, Stockholm län. Bolaget
bildades 2015-06-03, Sverige. Bolaget regleras av
aktiebolagslagen
(2005:551)
och
dess
organisationsnummer
är
556176-1809.
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer
långtgående än aktiebolagslagen vad gäller
förändring av aktieägarnas rättigheter. Utöver vad
som anges i avsnitt ”Legala frågor och
kompletterande information” under rubriken
”Tvister och rättsliga processer” är inte Bolaget,
och har under de tolv senaste månaderna inte varit,
part
i
något
rättsligt
förfarande
eller
skiljeförfarande som nyligen har haft eller kunnat
få betydande effekter på FastOuts finansiella
ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller
medvetet om några övriga rättsliga förfaranden
eller skiljeförfaranden som kan uppkomma.
FastOut är ett till Euroclear Sweden anslutet
avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga
Bolagets aktier är kontoförda av Euroclear
Sweden. Adress till Euroclear Sweden är Box 191,
101
23
Stockholm.
Årsredovisningar,
bokslutskommunikéer,
kvartalsrapporter,
pressmeddelanden och annan information
(normalt endast på svenska) finns, under
memorandumets hela giltighetstid, tillgängliga på
Bolagets hemsida www.fastout.com. Handlingarna
kan också beställas från Bolaget per email:
thomas.edselius@fastout.com.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEN
Aktiekapitalet i FastOut uppgår till 2 125 000
kronor. Aktiekapitalet i FastOut ska uppgå till 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.
FastOuts aktier är upprättade enligt svensk rätt och
är denominerade i svenska kronor. Aktierna är
kontoförda på person och är anslutna till Euroclear
Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm. 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,
utöver de lock-up avtal som beskrivs på sid. 31.
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
utgivna optioner eller 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 2015-09-14.
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. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår
2015-10-15 till 2 125 000 kronor, fördelat på 42 500
000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per
aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets
utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga
belopp i kronor).

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tidpunkt

Händelse

Kurs
(sek)

Kvotvärde

2015 juli

Bolagets bildande

0,05

0,05

Ökning av
antalet
aktier
1 000 000

2015 sept

Kvittningsemission

0,05

0,05

40 000 000

2015 sept

Nyemission

0,675

0,05

1 500 000

75 000

42 500 000

2 125 000

2015 nov

Förevarande
emission

1,00

0,05

5 500 000

275 000

48 000 000

2 400 000

Moderbolaget bildades juli 2015 med syfte att
utveckla
och
förvärva
ett
bolag
inom
Internetsektorn. Bolagets styrelse inledde i
september 2015 förhandlingar med ägarna till
FastOut AB. Efter genomgång och analys av
FastOut ABs affärsmodell, IT-plattform och dess
finansiella ställning, lämnade N. Venture 2 AB
(nuvarande Fastout Int. AB) ett bud om att förvärva
FastOut ABs samtliga aktier och därmed bilda den
nuvarande koncernen. Styrelsen använde två
värderingsmetoder vid värderingen av FastOut AB,
en
substansvärdering
och
en
kassaflödesvärdering (DCF). Substansvärderingen
värderade FastOut AB till cirka 200 000 kronor.
Samtidigt som en vanlig DCF-värderingen
värderade FastOut AB i september till mellan 30
000 000 – 50 000 000 kronor, beroende på vilket
avkastningskrav som används.
Styrelsen för N. Venture 2 AB ansåg att budet
skulle vara så nära substansvärdet som möjligt då
styrelsen ansåg att ett förvärv skulle vara till fördel
för FastOut AB då nya kompetenser tillförs FastOut
AB, en åsikt som delades av ledningen i FastOut

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

50 000

1 000 000

50 000

2 000 000

41 000 000

2 050 000

AB. Samtidigt fick ägarna i FastOut AB möjlighet att
ta del av den framtida utvecklingen då
köpeskillingen betaldes med nyemitterade aktier i
N. Venture 2 AB.
Med detta som grund lämnade N. Venture 2 AB ett
bud på samtliga aktier i FastOut AB med
köpeskilling 2 000 000 kronor. Betalningen
utgjordes av 40 000 000 nyemitterade aktier, vilka
kvittas mot köpeskillingsfordran som uppstod vid
undertecknandet
av
aktieöverlåtelseavtalet.
Fordringshavare var primärt NS Ventures AB och
Flycam AB samt övriga cirka 10 aktieägare i
FastOut AB. Detta medförde att NS Ventures AB
och FlyCam AB blev nya huvudägare i Fastout Int.
AB. I samband med affären genomfördes en
kontant
nyemission
(med
avvikelse
från
aktieägarnas företrädesrätt) om cirka en miljon
kronor, fördelat på 1 500 000 miljoner aktier till
priset 0,675 kronor vilket värderade Bolaget till
cirka 30 miljoner kronor. Enligt styrelsens
bedömning var en rabatterad teckningskurs
nödvändig för att attrahera intresse från
investerarna innan beslut om upptagning till
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handel på AktieTorget var godkänt. Nyemissionen
genomfördes i syfte att förbereda FastOut inför en
notering på AktieTorget.
REGELVERK
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och
rekommendationer som är tillämpliga på bolag

som är noterade på AktieTorget. Utöver
AktieTorgets noteringsavtal gäller bland annat
följande regelverk i relevanta delar:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instrument

Ägarförteckning med ägare över tio procent

Aktieägare per 2015-10-15
Magnus Kniving & Stephan Knowles genom bolag*
Håkan Lindgren genom bolag**
New Equity Venture Int. AB
Övriga***
Totalt

Antal aktier

Andel (%)

19 846 797
9 391 813
6 983 330
6 278 060
42 500 000

46,70 %
22,10 %
16,43 %
14,77 %
100,00 %

*NS Ventures AB med org.nr 556983-5159
** FlyCam AB med org.nr 556910-3723
*** Övriga cirka 20 stycken

Ägarförteckning efter nyemission vid fullteckning

Aktieägare

Antal aktier

Andel (%)

Magnus Kniving & Stephan Knowles genom bolag*
Håkan Lindgren genom bolag**
New Equity Venture Int. AB
Övriga***
Förevarande nyemission

19 846 797
9 391 813
6 983 330
6 278 060
5 500 000

41,35%
19,57%
14,55%
13,07%
11,46%

Totalt

48 000 000

100,00 %

*NS Ventures AB med org.nr 556983-5159
** FlyCam AB med org.nr 556910-3723
*** Övriga cirka 20 stycken

LOCK-UP AVTAL
En utav FastOuts största aktieägare, NS Ventures
AB, har ingått lock-up avtal om att ej avyttra mer än
tio (10) procent av sitt aktieinnehav i Fastout Int. AB.
Lock-up avtalet löper under de kommande tolv
månaderna, räknat från den första handelsdagen
för FastOuts aktie på AktieTorget, vilket beräknas
vara den 4 januari 2016. Håkan Lindgren har även
via sitt bolag, FlyCam AB, ingått lock-up avtal om
att ej avyttra mer än 10 procent av sitt innehav i
Fastout Int. AB räknat från den första handelsdag
för FastOuts aktie på AktieTorget
Bolagets tredje största ägare, New Equity Venture
Int. AB, har ingått ett lock-up avtal om att ej avyttra
mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav under
de tre första månaderna, räknat från den första
handelsdagen för Bolagets aktie och därefter ej
avyttra mer än totalt 50 procent under de
kommande tolv månaderna räknat från den första
handelsdag för FastOuts aktie på AktieTorget
En av Bolagets huvudägare NS Ventures AB ägs av
Magnus Kniving samt Stephan Knowles. Stephan
Knowles är operativt aktiv som CTO i Bolaget och
är även styrelseledamot i FastOut. NS Ventures AB
är ett holdingbolag som startar, utvecklar samt
investerar i Internetföretag. Bolaget har 20 års
erfarenhet med högsta kunskap inom flertalet IT-

relaterade områden och har genomfört exits
genom såväl försäljning som börsnoteringar.
Utan hinder av ovanstående får avyttring ske enligt
villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av
aktier alternativt avyttring ske av tilldelade
emissionsrätter och inlösenrätter. Dessutom får
AktieTorget medge undantag om det finns
synnerliga skäl för det.
UTSPÄDNING
Vid full teckning i förevarande nyemission ökar
antalet aktier i FastOut med 5 500 000 aktier plus
289 635 stycken som betalning för garantiteckning,
vilket motsvarar en ökning med cirka 13,6 procent.
Detta innebär en utspädning om cirka 12
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 2015. 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.
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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.

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 Euroclear-systemet av
behöriga
banker
och
andra
värdepappersförvaltare.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
I följande avsnitt presenteras finansiell information
i
sammandrag
för
FastOut
avseende
räkenskapsåret 2014. Fullständig historisk finansiell
information, inklusive noter, införlivas genom
hänvisning till Bolagets hemsida. Uppgifterna som
presenteras
i
detta
avsnitt
avseende
räkenskapsåret 2014 avser moderbolaget Fastout
Int. AB med org. nr. 559019-5748 och dotterbolaget
FastOut AB med org. nr. 556176-1809.
Dotterbolagets räkenskaper för helåret 2014 är
reviderade och kvartal ett – tre 2015 är översiktligt
granskad av Bolagets revisor. Moderbolagets
räkenskaper är ej reviderade av Bolagets revisor då
bolaget ej bedrivit någon verksamhet och är
holdingbolag. Koncernen bildades 2015-09-14.

RESULTATRÄKNING

Årsredovisningen 2014 har upprättats i enlighet
med
Årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det
saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden
har i förekommande fall vägledning hämtats från
Redovisningsrådets
rekommendationer.
Revisionsberättelser för 2013 och 2014 har lämnats
och följer standardutformningen. För 2013
lämnades anmärkning om förbrukat aktiekapital
och Bolaget befann sig i kontrollbalanssituation.
Styrelsen återställde därefter det förbrukade
aktiekapitalet genom en nyemission. 2014 års
revisionsberättelse lämnades utan anmärkningar.
För ytterligare information, se även ”Kommentarer
till den finansiella utvecklingen”.

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015-09-142015-10-15

2015-06-082015-10-15

Nettoomsättning

265 441

-

Aktiverat arbete för egen räkning

547 189

SEK

Rörelsens intäkter

812 630

-

-602 961
-59 355
-155 009
-289 394

-71 832
-

-1 106 719
-294 089

-71 832
-71 832

-1 355
-1 355

-13
-13

Resultat efter finansiella poster

-295 444

-71 844

Resultat före skatt

-295 444

-71 844

-295 444

-71 844

Rörelsens kostnader
Inköp tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande kostnader

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
(SEK)

KONCERNEN
2015-10-15

MODERBOLAGET
2015-10-15

1 337 351
1 880 362
3 217 713

-

99 965
99 965

-

3 317 678

2 900 000
2 900 000
2 900 000

75 839
114 522
1 511

-

191 872

-

310 120
501 992

161 479
161 479

3 819 670

3 061 479

2 125 000
937 500
-638 742
2 423 758

2 125 000
937 500
-71 844
2 990 656

518 468
518 468

-

303 083
1 741
572 620
877 444

81 152
-10 329
70 823

3 819 670

3 061 479

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier dotterbolag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (42 500 000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RESULTATRÄKNING
DOTTERBOLAGET FASTOUT AB
SEK

2015-01-012015-10-15

2014-01-012014-10-15

2014-01-012014-12-31

2013-05-012013-12-31

918 933
51 758
547 189
1 517 880

593 794
155 497
749 291

1 471 773
55 904
655 497
2 183 354

292 857
190 100
482 957

-811 209
-191 096
-902 233

-664 567
-119 101
-222 846

-910 959
-151 108
-556 299

-420 490
-105 555
-165 832

-257 523

-94 716

-194 716

-65 997

-2 162 061
-644 181

-1 101 230
-351 939

-175 000
-1 988 082
195 092

-757 874
-274 917

-41 040

-58 767

201
-85 917

5
-47 526

Resultat efter finansiella poster

-685 221

-410 706

109 376

-322 438

Resultat före skatt

-685 221

-410 706

109 376

-322 438

-685 221

-410 706

109 376

-322 439

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Inköp tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar
utöver normala nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
DOTTERBOLAGET FASTOUT AB

2015-10-15

2014-12-31

2013-12-31

1 337 351

1 047 685

586 903

125 424

-

-

1 462 775

1 047 685

586 903

79 074
180 040
1 511

61 280
1 038 940
64 464

6 250
379 173
-

260 625

1 164 684

385 423

Kassa och bank

148 585
148 585

3 154
3 154

16 334
16 334

Summa omsättningstillgångar

409 211

1 167 838

401 757

1 871 985

2 215 523

988 660

2015-10-15

2014-12-31

2013-12-31

237 920
2 217
900 000
-685 221

230 780
300 000
-400 019
-.
109 376

230 780
-77 580
-322 439

454 916

-240 137

-169 239

454 916

240 137

-169 239

518 468
-10 000
508 468

551 852
551 852

755 556
755 556

248 393
1 741
658 567
0

100 000
262 918
1 741
1 038 786
20 089

228 997
1 741
140 000
31 605

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Balanserad vinst eller förlust
Erhållet ovillkorat aktieägartillskott
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

908 601

1 423 534

402 343

1 871 985

2 215 523

988 660
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Kassaflödesanalys*
Den löpande verksamheten

FASTOUT AB
2015-01-012015-10-15

FASTOUT AB
2014-01-012014-12-31

Resultat efter finansnetto
Avskrivningar och nedskrivningar

-687 397
257 523
-429 874

109 376
194 716
304 092

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-429 874

304 092

988 741
-632 842
-73 975

-779 261
1 021 190
546 021

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-99 965

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-547 189

-655 497

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-647 154

-655 497

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Förändring av lån
Erhållet/lämnat ovillkorat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-33 384
900 000
866 616

300 000
-203 704
0
96 296

145 487
3 154
148 641

-13 180
16 334
3 154

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

* Kassaflödesanalysen är ej reviderad men översiktligt granskad av Bolagets revisor.
Moderbolagets förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)
Aktiekapital
Ingående balans 2015-06-08
50 000
Nyemission 1, sep 2015
2 000 000
Nyemission 2, sep 2015
75 000
Årets resultat
0
Eget kapital 2015-10-15
2 125 000

Dotterbolagets förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)
Aktiekapital
Ingående balans 2015-01-01
230 780
Nyemission, sep 2015
7 140
Erhållna aktieägartillskott (ovillkorat)
0
Omföring föregående års resultat
0
Årets resultat
0
Eget kapital 2015-10-15
237 920

Fria reserver
0
0
937 500
0
937 500

Fria reserver
0
0
900 000
2 217
0
902 217

Periodens
resultat
0
0
0
-71 844
-71 844

Periodens
resultat
0
0
0
0
-685 221
-685 221

Totalt
50 000
2 000 000
1 012 500
-71 844
2 990 656

Totalt
230 780
7 140
900 000
2217
-685 221
454 916
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA
UTVECKLINGEN
Den finansiella informationen i detta avsnitt är
baserad på FastOuts räkenskaper för 2014.
Bolagets räkenskapsår är kalenderår och
årsredovisning för 2014 gällande FastOut har
reviderats av Bolagets revisor. Räkenskaper
för 2015 har översiktligt granskats av Bolagets
revisor. Revisionsberättelser införlivas genom
hänvisning till Bolagets hemsida.
ALLMÄNT
FastOuts finansiella rapporter har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget har
bytt redovisningsstandard från K2 till K3.
RESULTATRÄKNING

Eget kapital
FastOuts egna kapital uppgick 2014-12-31 till 240
137 kronor, varav 290 643 kronor är fritt eget kapital.

Kortfristiga skulder
FastOuts kortfristiga skulder utgörs av skulder till
leverantörer, övriga skulder samt upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter. Bolaget hade
vid utgången av 2014 leverantörsskulder på 262
918 kronor.

Den finansiella information som presenteras
nedan är baserad på FastOuts räkenskaper
för 2015-01-01 – 2015-10-15 och har
översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna för FastOut uppgick till 1 527 677
kronor. Dessa består av primärt av konsulttjänster
inom IT och fotografering.

Rörelsekostnader
FastOuts rörelsekostnader under 2014 bestod dels
av 255 462 kronor vilket består av kostnad till
mjukvaruutvecklingen.
Personalkostnaderna
uppgick till 556 299 kronor och övriga externa
kostnader uppgick till 151 108 kronor, vilket består
av kostnader till köp av programvaror,
marknadsföring
samt
hyra.
Avoch
nedskrivningarna uppgick till 369 716 kronor per
2014-12-31.

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna för FastOut uppgick till 970 691
kronor och dessa består huvudsakligen utav
intäkter från beställda flygfoton vilket uppgår till
848 610 kronor.

Rörelsekostnader
FastOuts rörelsekostnader uppgick per 2015-10-15
till 1 614 872 kronor vilket huvudsakligen består av
kostnader till personal om 902 233 kronor. Bolaget
har aktiverat kostnader för konsulttjänster för
uppbyggnad av IT-plattformen under året där avoch nedskrivningarna uppgick till 257 523 kronor.

Rörelseresultat

Rörelseresultat

För räkenskapsåret 2014 var rörelseresultat 195
092 kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -644 181 kronor per
2015-10-15. Detta är en minskning med cirka
292 000 kronor jämfört med samma period för
räkenskapsåret 2014.

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar
FastOut har inga befintliga och/eller planerade
materiella anläggningstillgångar eller leasade
tillgångar av väsentlig betydelse. FastOut har inte
några inteckningar eller belastningar på Bolagets
tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar
FastOut
har
per
2015-10-15
materiella
anläggningstillgångar som uppgår till 125 424
kronor vilket består av maskiner samt andra
tekniska anläggningar.

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår
till 1 047 685 kronor efter den sista december 2014
vilket består av kostnader till utveckling av ITplattformen.

Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar

FastOuts omsättningstillgångar uppgick till
1 167 838 kronor vid periodens utgång, varav 3 154
kronor utgörs av Bolagets kassa och bank.

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår
till 1 337 351 kronor per 2015-10-15 vilket består av
fortsatta utgifter av utveckling av IT-plattformen.

FastOuts omsättningstillgångar uppgick till 409 211
kronor, varav 148 585 kronor utgörs av Bolagets
kassa och bank.
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Eget kapital
FastOuts egna kapital uppgick 2015-10-15 till 454
916 kronor.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna uppgick till 508 468
kronor vilket huvudsakligen består av skulder till
kreditinstitut.

Kortfristiga skulder
FastOuts kortfristiga skulder uppgår till 908 601
kronor vilket utgörs av skulder till leverantörer,
övriga skulder samt upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter. Bolaget hade per 2015-10-15
leverantörsskulder om 248 393 kronor.
RÖRELSEKAPITAL
Styrelsen bedömer att FastOut, med nuvarande
verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för
den kommande tolvmånadersperioden, från
Bolagsbeskrivningens avgivande, för att fullgöra
Bolagets betalningsförpliktelser varefter de
förfaller till betalning. Styrelsen ser i dagsläget
inget kapitalbehov under de kommande tolv
månaderna, då inga förvärv eller investeringar av
betydelse är planerade.

INVESTERINGAR
FastOut har inte gjort några väsentliga finansiella
investeringar, utöver utvecklingen av ITplattformen som har ett bokfört värde, per 201510-15, till cirka 1,2 miljoner kronor, som påverkar
Bolagets finansiella ställning. Det finns inga övriga
planerade investeringar i framtiden.
GOODWILL
Styrelsen tillsammans med revisorn gör en årlig
genomgång av koncernens immateriella tillgångar
och goodwill, och de immateriella tillgångarna
värderas utifrån en så kallad DCF-modell.
Goodwill-posten uppstod vid moderbolagets
förvärv av dotterbolaget FastOut AB.
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING
Koncernens nettoskuldsättning har inte reviderats
av Bolagets revisor. Nettoskuldsättning visar hur
mycket nettoräntebärande skulder som finns i
bolaget och visar bolagets räntekänslighet och
finansiella risk.
FASTIGHETER
Bolaget äger ingen fast egendom. Verksamheten
bedrivs i hyrda lokaler, för mer information – se
avsnitt ”Väsentliga avtal” på sidan 38.
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(SEK)

Nettoskuldsättning för Koncernen

2015-10-15

(A)

Kassa

(B)

Likvida medel (Bank)

-

(C)

Lätt realiserbara värdepapper

(D)

Summa likviditet; (A)+(B)+(C)

310 120

(E)

Kortfristiga fordringar

190 391

310 120
-

(F)

Kortfristiga bankskulder

(G)

Kortfristig del av långfristiga skulder

(H)

Andra kortfristiga skulder

877 444

(I)

Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H)

877 444

(J)

Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D)

376 933

(K)

Långfristiga banklån

518 468

(L)

Emitterade obligationer

(M)

Andra långfristiga lån

(N)

Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M)

(O)

Nettoskuldsättning; (J)+(N)

(SEK)

Eget kapital

(A)

Aktiekapital

(B)

Ej registrerad nyemission

(C)

Andra reserver

(D)

Summa eget kapital; (A)+(B)+(C)

-

518 468

895 401

2 125 000
298 758
2 423 758
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LEGALA
FRÅGOR
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.
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.
INTRESSEKONFLIKTER
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt
styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i
eller omkring Bolaget.
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

OCH

KOMPLETTERANDE

aktieägare i FastOut i syfte att skapa ett
gemensamt inflytande över Bolaget.
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.
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS
FINANSIELLA SITUATION ELLER STÄLLNING PÅ
MARKNADEN
Det har inte skett några väsentliga händelser de
senaste två åren beträffande Bolagets finansiella
situation eller dess ställning på marknaden efter
den tidpunkt då senast reviderad information
uppgavs.
LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Dotterbolaget FastOut AB har ett lån om 533 000
kronor hos ALMI Företagspartner AB. Räntesatsen
är 8,41 procent och lånet skall vara återbetalt
senast 2018-01-31.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolaget har inga immateriella rättigheter utöver
den IT-plattform som Bolaget har utvecklat.
BEMYNDIGANDEN
Styrelsen har bemyndigande att emittera 5 500
000 aktier fram till nästa årsstämma. Betalning ska
ske kontant, genom kvittning eller genom
apportegendom. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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.
UTDELNING
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för
fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent.
För juridiska personers innehav av så kallade
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen
utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet.
Skattesatsen är för närvarande 22 procent.
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.
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 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.
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.
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.
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

42

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.
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
§ 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 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.
§ 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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ORDLISTA
API-TEKNIK
En API -teknik, av engelskans Application Programming Interface, är en specifikation av hur olika program kan
använda och kommunicera med en specifik programvara. API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och
bildbanket, och bildbanket blir en mjukvarukomponent i applikationen. och utgörs vanligen av en uppsättning
funktioner som är tillgängliga för den applikationen att anropa, variabler som den kan läsa och
ändra.
DCF
En DCF modell, Discounted Cash Flow, är en modell som gör att man kan skapa sig en uppfattning om hur
mycket ett företag är värt baserat på framtida kassaflöden, omräknade till ett värde idag.
DRÖNARE
Ett förarlöst plan som är radiostyrt av den mänskliga faktorn. Genom att koppla ihop en drönare med en kamera
kan denna nå bilder på låg höjd med 360 graders vinkel.
OCULUS RIFT
Oculus Rift är en typ av glasögon ämnad för Virtual Reality och spel, det gör att det upplevs som man är
närvarande och möjliggör att man kan titta sig omkring i 360 grader åt alla håll. Den är under utveckling av
företaget Oculus VR. Konsumentversionen är tänkt att släppas för allmänheten år 2016. I mars 2014
offentliggjorde Facebook sitt beslut att köpa projektet; transaktionen fullbordades under andra kvartalet 2014
UAV
En obemannad luftfarkost, även kallat förarlöst plan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle), vanligen
benämnd drönare, är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras.
VR-BILD
Virtual Reality-bild är en bild som är virtuell och rörlig. När VR-bilden visas på en skärm kan åskådaren se allt
omkring den punkt denne valt, med andra ord en 360 graders vy.
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