
Fokus och expansion

Mobile Loyalty har fram till nu primärt fokuserat på den Svenska mark-
naden, Ett ökat intresse de senaste 6 månaderna från internationella 
mediaföretag för vår annonstjänst ”ADONnews” för online och mobil 
annonsering har lett till en satsning internationellt, då dessa marknader 
i många fall är mångdubbelt större än den svenska.
Med nytt kapital genom den pågående nyemissionen i samband med 
andelsbytet kommer bolaget att i högre grad kunna ta tillvara på det 
internationella intresset. 

Bakgrund och motiv

Moderbolaget i Mobile Loyalty koncernen är ett engelskt bolag, Mobile 
Loyalty plc. Strukturen är kostsam vilket gjort att Mobile Loyalty beslutat 
att strukturera om koncernen så att moderbolaget blir ett svenskt bolag, 
Mobile Loyalty Holding AB. Tekniskt sker detta genom ett andelsbyte 
i relation 1:1. Handeln på AktieTorget i det engelska bolagets aktier via 
s.k.SDB, ersätts av handel i det svenska bolagets aktier.

I samband med andelsbytet genomför Mobile Loyalty en kontantemission 
på högst 7 023 036 SEK. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna 
riktas till dem som genomför andelsbytet varvid fyra inbytta aktier 
eller SDB i Mobile Loyalty plc ger rätten att teckna en ny aktie i Mobile 
Loyalty Holding AB. I den mån kontantemissionen inte blir fulltecknad 
erbjuds allmänheten att teckna resterande del av emissionen.

Ny investerargrupp

En investerargrupp med bas i Finland har uttryckt intresse av att teckna 
aktier motsvarande 5 MSEK i kontantemissionen. För att säkerställa att 
deras önskemål kan tillgodoses har beslut fattats om en övertilldel-
ningsoption som kan komma att utnyttjas om det inte finns tillräckligt 
utrymme i kontantemissionen. Investerargruppen består av entre-
prenörer  och investerare med bred erfarenhet av internationell 
försäljning och verksamhetsutveckling.

Ökat intresse från marknad och kunder 

Mobile Loyalty arbetar med ADONnews i egen regi i Sverige och via 
partners i andra länder. Intresset från tidningsvärlden har visat sig 
vara stort då det saknas liknande tjänster anpassade till den lokala 
annonsmarknaden. De konkurrerande tjänster som erbjuds annonsörer 
utgörs främst via aktörer som t.ex. Facebook och Google. Tidningarna 
har därför sett en möjlighet att ge sig in i kampen om de lokala annonserna 
och ta tillbaka ett intäktsflöde de förlorat, Mobile Loyalty har på kort 
tid slutit avtal med tio partners internationellt, varav två redan har 
levererat avtal med flera tidningar och mediakoncerner i bl.a. 
Spanien och Tyskland. 

ADONnews

ADONnews är en tjänst som hanterar 
annonser online eller i mobilen, och som 
erbjuds till mediaföretag, t.ex. tidningar, 
vilka lätt kan ansluta sig till ADONnews 
med sitt existerande redaktionella eller 
kommersiella innehåll.

”Mobile Loyalty är en extremt intressant investering utifrån vårt perspektiv. 

Deras unika lösning ADONnews erbjuder nya intäktsmöjligheter inte bara 

för tidningar och mediaföretag utan för alla digitala kanaler och webplatser 

med stor trafik på weben eller mobilt. Bolaget ligger helt rätt i tiden med 

sina globalt sett unika lösningar för den kraftigt växande marknaden för 

online och mobil annonsering,” säger Jussi Rousi, representant för den 

finska investerargruppen.

Memorandum finns på www.mobileloyaty.com

Detta dokument är en sammanfattning av bolagets memorandum som avser ett 
andelsbyte och en kontantemission där andelsbytet syftar till att ersätta koncernens 
engelska moderbolag med ett svenskt och där kontantemissionen skall ge ökade 
resurser för en ökad expansion av Mobile Loyaltys produkt ADONnews. 

Exempel på kunder

Erbjudande att delta i Andelsbyte 
och Emission i Mobile Loyalty



Klassisk

Utbusdsannonsering i papper innehåller 
ofta flera erbjudanden i en annons

ADDNnews

Kopplar annonsen till annonsörens 
sida i tidningen där flera produkter 
kan exponeras samtidigt och med 
övrig info från annonsören.

Vilket är en utmaning 
i en digital miljö

ADDNnews gör det möjligt att arbeta med klassisk utbudsannonsering in i en digital miljö

Annonsen leder direkt till annonsörens egen sida i den digitala tidningen

takt förlorat sina ledande positioner till förmån för digital media. Tidningsfö-
retag runt om i världen har successivt ställt om sin verksamhet och erbjuder 
nu även sina läsare nyheter på nätet och i mobilen. Överlag har transfereringen 
gått bra och läsarna finns kvar. Många har lyckats skapa en imponerande 
trafik i sina digitala kanaler. Under omställningen har man emellertid 
förlorat substantiella intäkter till internetaktörer som växte upp innan 
tidningarna riktigt förstod vilken omvälvande förändring man stod inför. 

I takt med att de tryckta upplagorna minskat har annonsörerna valt att lämna 
tidningarna och söka sig till aktörer som på ett mer framgångsrikt sätt kan 
hjälpa dem att sälja sina varor och tjänster.

Mobile Loyaltys tjänst, ADONnews, ger lokala annonsörer möjlighet att nå 
tidningarnas stora trafik i de digitala kanalerna och tidningar möjlighet att 
återta en del av de intäktskällor man förlorat till andra typer av aktörer. 
ADONnews möjliggör för tidningar att i sin digitala kanal göra en effektiv 
geografisk selektering av de läsare som besöker kanalen och därmed förse 
läsaren med relevanta lokala annonser. Då problemet är globalt har ADON-
news en global marknadspotential vilket redan bevisats genom att Mobile 
Loyalty på kort tid skrivit kontrakt med tidningar i ett flertal länder.

Den Europeiska annonsmarknaden

Värdet av den Europeiska annonsmarknaden uppgick 2012 till 91,9 miljarder 
Euro. 26,4 % eller 26,1 miljarder Euro stod annonsering över internet och i 
mobilen för. Trenden är tydlig, online annonsering ökar snabbare än markna-
den totalt. Mobil annonsering utgör fortfarande mindre än 7% men är en 
dubblering från föregående år.

Vi hoppas att ni även i fortsättningen vill vara med på denna resa. Om man 
inte redan klivit ombord är det hög tid att hoppa på tåget, för vi är redo att 
lämna perrongen och öka hastigheten. 

Välkommen ombord/Nicklas

VD har ordet
 Mobile Loyalty bildades mot  
 bakgrund av en övertygelse att  
 mobilen inom ett par år skulle vara  
 en av de viktigaste kommunika- 
 tionskanalerna för en konsument.  
 Bolaget byggde appar ett par  
 år före det att Apple med sin  
 AppStore dessutom gjorde det lätt  
 för konsumenten att själv ladda 
ner vad som är mest attraktivt. Till skillnad från många andra företag 
som utvecklar IT lösningar och tjänster, som från början har arbetat 
med traditionellt internet och sedan försöker bredda erbjudandet till 
att passa även mobilen, kommer Mobile Loyalty från den mobila världen. 
I takt med att utbudet av större skärmar i form av plattor och smart-
phones ökar, suddas gränserna ut för vad som är mobilt och inte, vilket 
har lett till att vi har breddat vår tjänsteportfölj till att passa ett bredare 
utbud av online lösningar. Det som då blir ännu mer viktigt är att utnyttja 
de mobilunika egenskaperna, dvs att anpassa ett erbjudande till att 
konsumenten faktiskt redan befinner sig i närheten och inom kort, både 
i tid och rum, har möjlighet att utnyttja erbjudandet..

För media och tidningar

ADONnews är anpassat till medias behov att flytta sina annonsintäk-
ter från en traditionell pappersprodukt till online och mobilt. Vi har 
fokuserat på att göra tjänster lätta att använda för en annonsör, lätta att 
ansluta till tidningens existerande digitala miljö och anpassade för 
att skapa ett relevant innehåll för konsumenten.

Lokal annonsering - Global potential

Mediamarknaden står inför en snabb förändring. Totalt sett ökar 
mediakonsumtionen men tryckt och annan traditionell media har i rask

Nicklas Gerhardsson CEO



ADDNnews - en integrerad annonsupplevelse

Klicka på annonsen

och hitta all information
direkt

Klicka och ring, maila,
hitta adress, utnyttja
kuponger etc.

Sökdatabas

Hitta varumärke, lokala återförsäljare,
restauranger, erbjudande, köranvisning,
tel. nummer etc.

Fördelen för en läsare eller konsument är att alltid via sin tidning, web 
eller mobil, ha tillgång till de närmaste och mest relevanta leveran-
törerna av varumärken, tjänster, restauranger och produkter i det

lokala sammanhanget. ADONnews levererar också en bra möjlighet 
för konsumenten att snabbt söka och hitta ett varumärke eller en 
leverantör som man behöver komma i kontakt med.

Kostnadseffektivt

ADONnews är designat för att annonsörerna själva skall kunna ansluta 
sig och betala (Pay&Go) för sin annonsering, vilket underlättar inflödet 
av annonsörer samtidigt som säljinvesteringen för en tidning att 
bearbeta och administrera sina annonsörer, blir mycket kostnads 
effektiv. Via tjänsten bearbetas annonsörerna effektivt med marknads-
föring i de egna kanalerna och digitalt via databasen i ADONnews.

Prissättning

ADONnews kompletterar existerande digitala affärer och lämpar sig 
väl för aktörer av olika karaktär, dvs. allt från en liten annonsfinansie-
rad gratistidning, till en större väletablerad morgon eller kvällstidning.

Affärsmodell - flexibel och skalbar

Annonsören betalar för tjänsten antingen i form av ett tidsbundet 
abonnemang, eller i form av en avgift per tusen visningar. ADONnews 
har en kostnadseffektiv struktur och är skalbar både geografiskt, 
språkmässigt och volymmässigt.  

Digital räckvidd
(> 1 miljon sidvisningar per vecka

Intäcktsdelning

20%

30%
50%

Sälj rep

Tidning

Mobile Loyalty

Digital räckvidd
(< 1 miljon sidvisningar per vecka

Pris per CPM

Pris per vecka

ADONnews är en tjänst som hanterar annonser online eller i mobilen, 
och som erbjuds till mediaföretag, t.ex. tidningar, vilka lätt kan ansluta 
sig till ADONnews.  

ADONnews i korthet

• ADONnews är en kostnadseffektiv, digital annonstjänst för lokala  
 och hyperlokala annonsörer där annonsören själv planerar, skapar 
 och publicerar sina annonser och erbjudanden.

•  Med ADONnews kan tidningen förlänga och förstärka sin existerande  
 annonsportfölj och kombinera & komplettera med print och traditionella  
 digitala “banners”.        

ADONnews



Mobile Loyalty Holdin AB  •  Limhamnsvägen 110  • 216 13 Malmö
Ordförande: Sterner De La Mau 0708-11 81 89  •  CEO: Niclas Gerhardsson 0708-63 37 12  

För att ge exempel på den adresserabara marknaden och den intäkts-
potential som kan genereras genom ADONnews vill vi dela med oss 
av några teoretiska exempel baserat på två typtidningar och deras 
existerande web och mobila trafik och det etablerade marknadspris 
som används, antingen för visningar CPM (kostnad per tusen visningar) 
eller via abonnemang:

För en mindre tidning med en digitalupplaga på <500.000 visningar per 
vecka, lämpar sig bäst en affärsmodell baserat på abonnemang dvs. 
att sälja en annonsyta under en given tidsperiod,  

Kostnad per visning (CPM)

Den mer traditionella affärsmodellen bygger på att annonsören betalar 
per visning, vilket lämpar sig för tidningar eller andra media aktörer 
med större trafik online och mobilt.  

Bild ovan visar siffror på web och mobil trafik (medelstor och stor) 
och det annonslagervärde som skapas. På en medelstor tidning 1,3 
MSEK/månad, baserat på en CPM (kostnad per 1000 visningar om 
130 SEK). (Exemplet är baserat på endast en dedikerad annonsplats 
i mobilen och en på weben, en tidning har oftast flera annonsplatser 
som kan användas per sida.) Motsvarande siffra för en stor tidning 
ger ca 15 MSEK/månad i annonslagervärde.

Ett realistiskt mål för en tidningen som ansluter sig till ADONnews 
är en försäljningsgrad på ca 20% av det tillgängliga annonslagret 
under den första 12-månaders perioden.

Abonnemang

Exempel på en kalkyl baserat på abonnemang på en tidning med en 
pappersupplaga på ca 10.000 ex, och ca 140 000 visningar online och 
mobilt per vecka.  Beroende på var annonsytan är placerad på tid-
ningens web- eller mobila sidor, definieras platser och priser indelat 
i premium klasser.

En liten tidning som ovan kan ha upp till 400 aktiva annonsörer i sitt 
nätverk. Vid en konservativ beräkning på att ca 10% av annonsörerna 
köper ett abonnemang genererar det ca 1 MSEK per år i ny omsättning 
till tidningen med ADONnews

Bilden ovan illustrerar ett exempel på omsättningsutvecklingen base-
rat på ett ökat antal anslutna liknande tidningar. (Bara i Sverige
finns t ex 84 tidningar anslutna till Gratistidningarnas Förening, utöver 
ett stort antal prenumererade dagstidningar i varierande storlek som 
med fördel kan använda abonnemangsmodellen med ADONnews) 

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande i memorandumet för 
Mobile Loyalty finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med 
bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska 
dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet 
noggrant genomläsas, Memorandumet finns tillgängligt förnedladdning på bolagets 
hemsida (www.mobileloyalty.com).

Erbjudandet i sammandrag

Andelsbyte: 

Bytesrelation: En aktie eller SDB i Mobile Loyalty 
 plc ger en aktie i Mobile Loyalty Holding AB
Antal nyemitterade aktier: 65 230 360 st
Anmälningstid:  26 maj – 16 juni 2014   
Start för handel i aktien:  Omkring 30 juni 2014   

Kontantemission: 
Emissionsbelopp:  7 023 036 SEK
Antal nyemitterade aktier:  17 557 590 st
Bolagsvärdering 
innan emission:  28 092 144 SEK
Teckningskurs:  0,40 SEK
Företrädesrätt: Fyra inbytta aktier eller SDB i 
 Mobile Loyalty plc ger rätt att teckna 
 en aktie i Mobile Loyalty Holding AB
Teckningstid:   21 maj – 16 juni 2014
Start för handel: i aktien: Omkring 9 juli 2014

Det är fullt möjligt att teckna fler aktier i kontantemissionen än vad man 
har rätt till enligt sin företrädesrätt. Om emissionen blir övertecknad 
kommer styrelsen att fördela de övertäckande aktierna.

Marknadspotential

Kategori Pris SEK/år Antal annonsörer Omsättning

Premium 1 

Premium 2 
25 000

19 000

25

15

625 000

285 000

Kategori efter storlek på tidning Medelstor  Stor

Sidvisningar/månad 

Pris/CPM (tusen visningar i SEK)

Totalt lagervärde i SEK/månad

Omsättning/månad vid 

20% beläggning

ADONnews andel vid 30%  

120 000 000

 130

 15 600 000

 

   3 120 000 

 780 000

10 000 000

 130

 1 300 000

 

 260 000

 65 000


