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Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektioneni enlighet med bestämmelserna i 2 kap och 26§ lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument samt Kommissionens Förordning EG nr 809/2004. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare 
memorandum, registrering- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler 
utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras till eller inom land. där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller 
strider mot lagar och regler i sådant land, som t.ex. USA, Kanada, Japan och Australien. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel från sådant 
land komma att lämnas utan avseende. De aktier, som kommer att utges av Mobile Loyalty i samband med erbjudandet, har inte registrerats och kommer inte 
att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933  i  dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon motsvarande lag i någon 
delstat i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller 
levereras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag 
från registreringskrav föreligger. För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed samman-
hängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Mobile Loyalty aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta memorandum och Mobile Loyalty gör ingen utfästelse om att 
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Mobile 
Loyalty anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade 
uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtids-
inriktade uttalande. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer 
sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Memorandumet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information 
avseende storleken på marknader där Mobile Loyalty är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Mobile Loyalty 
ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, 
varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Mobile Loyalty känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Detta memorandum avser ett andelsbyte och en 
kontantemission där andelsbytet syftar till att 
ersätta koncenens engelska moderbolag med ett 
svenskt och där kontantemissionen skall ge ökade 
resurser för satsning på Mobile Loyaltys produkt 
ADONnews
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Erbjudandet i sammandrag

Andelsbyte:

Bytesrelation:  

Antal nyemitterade aktier: 
Anmälningstid: 
Start för handel i aktien: 

En aktie eller SDB i Mobile Loyalty plc ger en aktie i 
Mobile Loyalty Holding AB 
65 230 360 st
26 maj – 16 juni 2014
Omkring 30 juni 2014

7 023 036 SEK
17 557 590 st 
28 092 144 SEK

Kontantemission: 
Emissionsbelopp: 
Antal nyemitterade aktier:  
Bolagsvärdering innan emission: 
Teckningskurs: 0,40 SEK
Företrädesrätt: Fyra inbytta aktier eller SDB i Mobile Loyalty plc ger

Teckningstid:  
Start för handel: i aktien: 

rätt att teckna en aktie i Mobile Loyalty Holding AB 
21 maj – 16 juni 2014
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 övertecknade aktierna.

Allmän information

Aktien

5 000 000 st
0,10 SEK
MOBI

Antal aktier innan emission: 
Kvotvärde:  
Handelsbeteckning: 
ISIN Kod: SE0005936226

Företaget

Firmanamn:  
Säte: 
Organisationsnummer: 
Datum för bolagsbildning: 
Land för bolagsbildning: 
Juridisk form:  
Lagstiftning:  
Hemsida:  

Mobile Loyalty Holding AB
Skåne län, Malmö kommun
556927-9242
2013-04-08
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
www.mobileloyalty.com

Kontakt

Mobile Loyalty Holding AB 
Limhamnsvägen 110 
216 13 Malmö

Sterner de la Mau 0708-11 81 89

Nicklas Gerhardsson 0707-63 37 12

Revisor

Thomas Jönsson, auktoriserad revisor 
Revisorsgruppen i Malmö AB 
Stortorget 3
211 22 Malmö
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Sammanfattning

Bakgrund och motiv

Moderbolaget i Mobile Loyalty koncernen är ett engelskt bolag, 
Mobile Loyalty plc. Sedan aktien avnoterades från Frankfurt-
börsen fyller det engelska bolaget ingen funktion. 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 kommer därefter att ersättas av handel i det 
svenska bolagets aktier.

I samband med andelsbytet genomför Mobile Loyalty AB en 
kontantemission på högst 7 023 036 SEK. Rätten att teckna de 
nyemitterade aktierna riktas till dem s om 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. 
Emissionslikviden kommer primärt att användas för fortsatt 
lansering och expansion av Mobile Loyaltys tjänst ADONnews.

Mobile Loyalty

Tryckta medier har kommit att tappa sin ledande position till 
förmån för digitala. Mediaföretagen har successivt anpassat sig 
men har förlorat stora intäktsströmmar på vägen. Lokal 
annonsering har kommit att fångas upp av nya aktörer som t.ex. 
Blocket, Hemnet och Monster. Tidningsföretag har ofta lyckats få 
med sina läsare till den digitala upplagan och har fortsatt stor 
trafik men då man saknat möjligheten att effektivt tillgodose de 
lokala annonsörernas behov i den digitala miljön, har 
annonsörerna sviktat. 

 har 
annonsörerna sviktat.

Mobile Loyaltys tjänst ADONnews ger tidningarna möjlighet att i 
sin digitala kanal göra en effektiv geografisk selektering av de 
läsare som besöker kanalen och därmed förse läsaren med 
relevanta lokala annonser. Tjänsten ger lokala annonsörer 
möjlighet att nå rätt läsare i tidningarnas stora trafik i de 
digitala kanalerna och tidningar möjlighet att återta delar av de 
intäkter man förlorat till andra typer av aktörer. Då tidningar 
över hela världen har liknande problem har tjänsten lanserats i 
ett flertal länder.

Annonsören betalar för tjänsten antingen i form av ett tids-
bundet abonnemang, en avgift per tusen visningar, en avgift per 
klick eller en avgift per order. Intäkterna delas av annons-
säljaren, den tidning på vars sida annonsen publicerats och av 
Mobile Loyalty.

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 övertilldelningsoption som kan komma att ut-
nyttjas om det inte finns tillräckligt återstående utrymme i 
kontantemissionen. Investerargruppen består av entreprenörer 
och investerare med bred erfarenhet av internationell för-
säljning och verksamhetsutveckling som aktivt kommer att 
arbeta med kundrekrytering.

Skattefrågor

Under förutsättning av att mer än 50% accepterar erbjud-
andet att avyttra aktier eller SDB i Mobile Loyalty plc i utbyte 
mot aktier i Mobile Loyalty Holding AB kommer en accept inte 
att utlösa omedelbar beskattning för privatpersoner i enlighet 
med reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. 

De ägare av aktier och SDB som deltar i andelsbytet kan inte 
utnyttja det nyligen införda investeraravdraget vid tecknande i 
kontantemissionen. Nytillkomna investerare torde emellertid 
kunna utnyttja avdraget.
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Styrelsen i Mobile Loyalty Holding AB är ansvarig för den 
information som lämnas i denna erbjudandehandling och investerings-
memorandum och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

De medel som inflyter från föreliggande kontantemission skall 
investeras i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB för att användas för 
expansion av bolagets verksamhet, primärt inom sälj- och 
marknadsinvesteringar och för att vidareutveckla bolagets skalbara 
lösningar och koncept.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats 
av styrelsen i Mobile Loyalty Holding AB med anledning av förestående 
erbjudande om andelsbyte samt kontantemission. Styrelsen presenteras 
vidare på sid 21 i detta dokument.

Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Malmö den 14 maj 2014 

Mobile Loyalty Holding AB 

Styrelsen

Styrelsens försäkran
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I enlighet med Mobile Loyalty koncernens beslut om att 
genomföra en omstrukturering i syfte att få ett svenskt 
moderbolag beslutade den extra bolagsstämman i Mobile 
Loyalty Holding AB den 14 maj att erbjuda innehavare av 
aktier och svenska depåbevis (SDB) i Mobile Loyalty plc att 
byta sina aktier och depåbevis mot aktier i Mobile Loyalty 
Holding AB samt att delta i en riktad kontantemission i 
Mobile Loyalty Holding AB. 

Härvid erbjuds aktie- och depåbevisinnehavare i Mobile 
Loyalty plc:

• En ny aktie i Mobile Loyalty Holding AB för varje
inbytt aktie, eller SDB, i Mobile Loyalty plc.

• Rätten att teckna en aktie i den förestående
kontantemissionen i Mobile Loyalty Holding AB för
var fjärde inbytt aktie eller SDB i Mobile Loyalty plc.

Inget courtage kommer att utgå för de aktieägare och 
innehavare av SDB som överlåter innehavda aktier och 
SDB inom ramen för Erbjudandet eller för investerare som 
tecknar aktier i kontantemissionen. 

Erbjudande 



Bakgrund och motiv

Till följd av att Mobile Loyalty skulle introduceras på en 
internationell börs valde Mobile Loyaltys ägare att låta ett 
engelskt bolag, Mobile Loyalty plc, utgöra koncernens 
moderbolag. Aktierna i Mobile Loyalty plc noterades 2011 på 
Frankfurtbörsen. Eftersom Mobile Loyalty har ett svenskt 
ursprung beslutades samma år att även erbjuda handel på den 
svenska marknadsplatsen AktieTorget. Då handel på svenska 
marknadsplatser normalt bara kan ske i aktier i svenska bolag 
kom handeln att ske via så kallade svenska depåbevis (SDB), 
vilket förenklat innebär att aktier hålls i depå hos en bank som 
ställer ut svenska depåbevis och att handeln sker med 
depåbevisen istället för med de underliggande aktierna. 

Eftersom handeln på Frankfurtbörsen i Mobile Loyaltys aktie inte 
kom att bli speciellt omfattande beslutade Mobile Loyalty 
sedermera att avnotera aktien på den tyska marknadsplatsen. 
Sedan den 15 december 2012 sker den organiserade handeln i 
Mobile Loyaltys aktie enbart via de svenska depåbevisen på 
AktieTorget.

Då den valda strukturen är förenad med stora administrativa 
kostnader och enbart är till för att erbjuda handel i Mobile 
Loyaltys aktie på en svensk marknadsplats, har Mobile Loyalty 
beslutat att strukturera om koncernen så att moderbolaget 
skall vara ett svenskt bolag och att handel fortsättningsvis skall 
erbjudas direkt i detta bolags aktier på AktieTorget. 

På en extra bolagsstämma i det svenska bolaget Mobile Loyalty 
Holding AB, ett tidigare dotterbolag i Mobile Loyalty koncernen, 
den 14 maj 2014, beslutades erbjuda innehavare av aktier och 
SDB i Mobile Loyalty plc att byta sina aktier och SDB i Mobile 
Loyalty plc mot aktier i Mobile Loyalty Holding AB i relation 1:1. 

Målsättningen är att innehavare av aktier och SDB efter 
genomförd apportemission skall inneha samma antal aktier i 
Mobile Loyalty Holding AB som de tidigare hade i Mobile Loyalty 
plc och att handel därefter enbart skall ske i aktierna i Mobile 
Loyalty Holding AB. 

Aktiekapital

Efter andelsbytet avses alla tillgångar i Mobile Loyalty plc 
överföras till Mobile Loyalty Holding AB och det därefter 
tomma bolaget Mobile Loyalty plc likvideras eller säljas 
enligt beslut på den gångna årsstämman i Mobile Loyalty plc 
den 28 april 2014.

På grund av att kvotvärdet har överstigt marknadsvärdet på 
Mobile Loyalty plcs aktie har Mobile Loyalty under hösten 
2013 och våren 2014 löst sitt kapitalbehov genom att dotter-
bolaget  Mobile Loyalty Europe AB gjort riktade externa 
emissioner. Efter emissionerna äger Mobile Loyalty plc ca 
44 % av Mobile Loyalty Europe AB. Då all Mobile Loyaltys 
operativa verksamhet sker i Mobile Loyalty Europe AB vill 
Mobile Loyalty Holding AB, efter övertagandet av Mobile 
Loyalty plc, öka sin ägarandel i dotterbolaget. För att ha 
resurser för detta beslutade den extra bolagsstämman i 
Mobile Loyalty Holding AB även att göra en kontantemission. 
Stämman beslutade att erbjuda de aktieägare i Mobile 
Loyality plc som genomför andelsbytet att få delta i denna, 
varvid fyra inbytta aktier i Mobile Loyalty plc ger rätt att 
teckna ytterligare en aktie i Mobile Loyalty Holding AB. 

Som meddelades i en pressrelease den 31 mars 2014 har en 
investerargrupp, som är av stort intresse för Mobile 
Loyaltys verksamhet, beslutat investera i Mobile Loyalty. 
Investerargruppen, som har sin bas i Finland och beskrivs 
mer utförligt i nästa avsnitt, har redan genomfört den 
första delen av investeringen. Då gruppen uttryckt önskemål 
om att få göra den resterande investeringen om 5 MSEK 
genom att delta i den förestående kontantemissionen i 
Mobile Loyalty Holding AB, beslutade den extra stämman i 
Mobile Loyalty Holding AB att erbjuda den finska investerar-
gruppen att teckna aktier i kontantemissionen. För det fall 
att kontantemissionen skulle bli tecknad till en grad som inte 
medger att investerargruppen får teckna enligt önskemål, 
har stämman beslutat att tillgodose önskemålet genom 
beslut om en överteckningsoption. 

Huvuddelen av emissionslikviden skall som tidigare nämnts 
användas för att delta i den nyemission som årsstämman i 
dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB beslutat om och 
som sker till samma kurs, 2 SEK per aktie, som den riktade 
emission i dotterbolaget som offentliggjordes den 15 
januari 2014.

7



8

Ny investerargrupp

Den 31 mars 2014 informerade Mobile Loyalty marknaden om att 
bolaget skulle göra en riktad emission till en ny investerargrupp 
med industriell kompetens och ett internationellt nätverk inom 
bland annat media. Gruppen, som har sin bas i Finland och som 
aktivt kommer att arbeta med kundrekrytering, består av 
entreprenörer och investerare med bred erfarenhet av 
internationell försäljning och verksamhetsutveckling.

Investerargruppen har uttryckt sitt intresse av att delta i den 
förestående kontantemissionen. Gruppen avser teckna           
12 500 000 aktier vilket motsvarar 5 MSEK. För att säkerställa 
att investerargruppen kan få önskad tilldelning fattade den extra 
bolagsstämman i Mobile Loyalty Holding AB den 14 maj 2014 beslut 
om en övertilldelningsoption på motsvarande mängd aktier. 
Ovanstående innebär inte ett garantiåtagande.

Som Mobile Loyalty informerade om i pressmeddelandet om 
andelsbytet den 31 mars 2014, har Bolaget gjort ett avtal med den 
finska investerargruppen innebärande att gruppen får optioner i 
utbyte mot uppfyllandet av uppstllda finansiella och operationella 
målsättningar. Den extra bolagsstämman i Mobile Loyalty Holding 
AB den 14 maj 2014 gav därför också styrelsen ett bemyndigande 
att utge ytterligare 16 miljoner optioner till gruppen. Optionerna 
kommer att utges i tre rater med rätt att teckna en ny aktie för 
varje option. 

Option 1: Högst 6 000 000 optioner till ett lösenpris om SEK 0,65 
med en löptid fram till 30 september 2014. Optionen utställes 
under förutsättning att investerargruppen gör den investering om 
SEK 5 000 000 man uttryckt sitt intresse av att göra i den 
förestående kontantemissionen. 

Option 2: 6 000 000 optioner till ett lösenpris om SEK 1,00 med en 
sista dag för inlösen den 31 dec 2014. Rätten att utnyttja optionen 
förutsätter signerade kontrakt med i förväg definierade, större 
kundgrupper som gruppen kommer att arbeta med.

Option 3: 4 000 000 optioner till ett lösenpris om SEK 2,00 med 
löptid fram till 30 juni 2015. Rätten att utnyttja optionen 
förutsätter en volymvägd genomsnittlig aktiekurs (VWA) för 
Mobile Loyalty Holding ABs aktie på minst SEK 2,50 mellan 1 
januari och 31 januari  2015.

Vid fullt utnyttjande av optionerna tillförs Mobile Loyalty 
Holding AB ca SEK 18 000 000.

"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,Ta ett exempel 
som Facebook vars mobilannonser står för nästan 60% av 
deras totala annonsintäkter redan idag” säger Jussi Rousi, 
representant för den finska investerargruppen.

Efter diskussioner med våra kontakter i några av de större 
media grupperna är vi ännu mer övertygade om att Mobile 
Loyalty är en av vinnarna i den snabba tillväxtmarknaden för 
online och mobil annonsering”, säger Christer Enqvist en av 
investerarna i gruppen. 

”Vi har gjort investeringar i teknik - och mediaföretag 
tidigare och Mobile Loyalty befinner sig i en intressant fas i 
övergången från utveckling till kommersialisering och sälj. 
Bolaget har flera bra referenskunder som har visat att 
konceptet fungerar både på hemmamarknaden och 
internationellt. Det är mycket intressant att få komma in i 
ett bolag som står inför ett internationellt genombrott där 
vi kan hjälpa till med vårt nätverk och kontakter till de 
större mediaföretagen i prioriterade marknader. Vi 
förväntar oss att värdet av de signerade kontrakten 
kommer att öka väsentligt under slutet av 2014, när 
annonsörerna börjar förstå fördelarna med ADONnews mer 
i detalj. ” säger Jussi Rousi.
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Under den senaste tiden har det skrivits mycket i svenska och 
utländska medier om hur snabbt konsumenterna flyttar in i  
mobilen eller plattan från en traditionell stationär datormiljö. Att 
denna förflyttning skulle hända och har varit på gång ett tag är  
ingen nyhet. Det är snarare med vilken hastighet mobilen eller  
någon annan bärbar platta blir navet i konsumentens upp-
kopplade kommunikation med omvärlden som förvånar. Förr 
någon vecka sedan stod det att läsa i  Svenska medier att ett 
företag som Facebook nu har en miljard  konsumenter som 
loggar in på mobilen varje månad och mer än 60% av 
Facebooks  annonsintäkter nu genereras från mobila enheter.

Vad gäller mer traditionell media är behovet att ”ta med sig”  
nyheter och annan information ett invant beteende. Man tar med 
sig tidningen på resan, man tar med sig reklambladet till affären 
osv. 

Mobile Loyalty bildades mot bakgrund av en övertygelse att  
mobilen inom ett par år skulle vara en av de viktigaste 
kommunikationskanalerna för en konsument. Bolaget byggde 
appar ett par år före det att Apple med sin appstore dessutom  
gjorde det lätt för konsumenten att själv välja och ladda ner vad 
som är mest attraktivt.

Till skillnad från många andra företag som utvecklar IT lösningar  
och tjänster, som från början har arbetet med tradionellt 
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 
smartphones 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 egenskap-
erna, 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.

Mobilen är alltid med

Jag brukar använda mig själv som exempel. Varje månad får jag 
en räkning från min ”bensinmack”, som förutom själva 
räkningen innehåller ett par unika rabatterbjudande till just mig 
som innehavare av detta ”tankkort”. 

Tanken är att jag med detta skall fortsätta att vara lojal till 
just denne drivmedelsleverantör. Hittills har jag dock aldrig  
utnyttjat något av dessa erbjudande på grund  av att kupongen 
inte är med när jag behöver den. Tänk er istället  att jag hade 
dessa kuponger tillgängliga i min mobil. Mobilen är alltid med.

Fokus på media segmentet

För ett par år sedan, efter att ha levererat lösningar för 
lojalitetskort, mobila crm verktyg och sälj stöd via mobilen, 
beslutade vi oss för att fokusera på att erbjuda 
annonstjänster för mobil och online till aktörer inom media. 
Detta beslut drevs av flera parallella trender på marknaden, 
varav konsumentbeteendet var det viktigaste, men inte det 
enda.  

Utmaningar för papperstidningen

All statistik pekar entydigt på att de flesta tidningar, och då i 
synnerhet morgontidningar, tappar trogna tidningsläsare. 
Upplagesiffrorna pekar konstant nedåt, med undantag för 
vissa lokala gratistidningar. Trots detta visar statistik att den 
genomsnittliga tiden som en konsument lägger på media är 
konstant och ligger på drygt 6 timmar om dagen. Skillnaden 
är att vi numera läser och tittar i andra kanaler i större 
utsträckning än tidigare. Vid mätningar av antalet lojala 
tidningsläsare, visar det sig att det som tidningen tappar i 
pappersupplaga i många fall kompenseras av att antalet 
läsare på tidningens nätupplaga ökar. 

VD har ordet

Nicklas Gerhardsson CEO
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Utmaningen för tidningen är dock inte konsumtionen av nyheter i 
lika stor utsträckning som dess utmaning att generera intäkter 
via de digitala kanalerna. Till skillnad från att sälja hel- och 
halvsidesannonser i papperstidningen, består de digitala 
affärerna av ett mycket större antal affärer med ett betydligt 
mindre ordervärde per affär. För en säljorganisation innebär 
detta naturligtvis en stor utmaning och kräver till stor del ett 
förändrat beteende. Det skapar även ett behov av verktyg och 
tjänster som är mer anpassade till denna typ av miljö, t ex i form 
av annonsbokningstjänster, betalning och totallösningar.

All business is local

I takt med att konsumenten flyttar in i mobila skärmformat, 
samtidigt som utbudet av information online konstant ökar, har 
behovet av relevans blivit allt mer viktigt. Med relevans menar vi 
”tillgång till den information som är viktigt för mig som 
konsument just nu”. Ett bevis för detta är alla de nya vertikala 
digitala specialsidor som snabbt vunnit mark. Till skillnad från 
en mer generell nyhetsleverantör erbjuder dessa specialsidor, 
en mötesplats för leverantörer och konsumenter som 
intresserade av just detta.  

En av de äldsta sätten att avgränsa ett utbud och göra det mer 
relevant, är att avgränsa utbudet geografiskt, dvs rikta eller 
göra erbjudande lättillgängliga baserat på var du som 
konsument befinner dig. 

Trenden pekar på att fler varumärkesleverantörer väljer att 
satsa mer på lokal annonsering, framför att annonsera 
nationellt eller globalt. Redan under 2015 kommer lokal 
annonsering vara större än mer generell annonsering räknat i 
reklaminvesteringsbudget. Enligt våra kunder har detta redan 
hänt under 2014.

Nya intäkter

Med ADONnews har vi lanserat en tjänst, som tar fasta på flera 
av de trender som  har varit viktiga för företagets strategiska 
vägval. ADONnews är anpassat till medias behov att flytta sina 
annonsintäkter från en traditionell pappersprodukt till online 
och mobilt. Vi har fokuserat på att göra tjänster lätta att 
använda för en annonsör, lätta att integrera i sin existerande 
digitala miljö för en tidning och anpassadef ör att skapa ett 
relevant innehåll för konsumenten.

Att annonsören dessutom själv kan hantera sina annonser via ett 
eget login, gör det möjligt för en säljkår att bearbeta ett nytt och 
mer lokalt och hyperlokalt segment och därmed få nya intäkter.

En annonsör som är van att annonsera på Blocket, kan via 
ADONnews, nå sina kunder även inom ramen för sin lokala 
morgontidning, med samma material och lika enkelt. 

Förutsättningar för att växa

Vi har under andra halvan av 2013 och under 2014 arbetat med 
att fokusera vår organisation mot våra online- och mobila 
annonstjänster. 

Som ett sista steg vill vi nu förenkla den övergripande organisa-
tionsstrukturen för att göra vårt bolag mer tydligt för en 
investerare, samtidigt som vi räknar med en kostnadsbesparing. 
Genom att flytta över ägandet till ett svenskt holdingbolag 
kommer vi även att kunna effektivisera den ekonomiska 
rapporteringen och förbättra vår kommunikation med våra 
ägare.

Förutom en tydligare och mer kostnadseffektiv organisation, 
finns behov av nytt kapital för att utnyttja den potential som finns 
hos våra kunder, såväl existerande som framtida. Vi har hittills 
fokuserat på att skapa en ökad räckvidd genom att få tidningar 
att ansluta sig till ADONnews. Med hjälp av nytt kapital kommer vi 
intensifiera vårt arbete med att generera annonsintäkter till-
sammans med våra tidningskunder.

Vår kundbas ökar konstant och flera aktörer på våra  inter-
nationella marknader har visat sig vara benägna att vilja 
komplettera sin existerande lösningar med ADONnews.

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
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Mobile Loyalty
Lokal annonsering - Global potential

Mediamarknaden står inför en snabb förändring. Totalt sett ökar 
mediakonsumtionen men tryckt och annan traditionell media har 
i rask takt förlorat sina ledande positioner till förmån för digital 
media. Tidningsföretag 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. Internetföretaget Blocket har t.ex. 
tagit en stor marknadsandel av de svenska tidningarnas 
eftertextannonser genom att låta säljare och köpare mötas på 
ett enkelt sätt, inte minst genom att låta användarna specificera 
rent geografiskt var det man säljer eller skall köpa finns. Lokala 
plats- och bostadsannonser har kommit att tas över av 
Internetaktörer specialiserade inom sina respektive områden 
och som också medger att användarna gör en geografisk 
selektering. 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 Loyalty erbjuder en tjänst, ADONnews, som 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 ADONnews en global marknadspotential 
vilket redan bevisats genom att Mobile Loyalty på kort tid skrivit 
kontrakt med tidningar i ett flertal länder.

Den europeiska annonsmarknaden

Annonsering över Internet ökade under 2012 med 11% medan 
annonsering över mobilt Internet på vissa marknader ökade med 
det dubbla. 75-80% av intäkterna från on-line annonsering 
hamnar idag hos företag som inte utgör traditionella mediaf-
öretag som t.ex. Google, Facebook, Microsoft, Apple och Yahoo. 

Värdet av den europeiska annonsmarknaden uppgick 2012 till 
91,9 miljarder Euro. 26,4%, eller 26,1 miljarder Euro av detta 
stod annonsering över Internet och i mobilen för. Trenden är 
tydlig s.k. online annonsering ökar i snabbare takt än marknaden 
totalt. Den mobila annonseringen utgör fortfarande mindre än 
7% av on-line annonseringen men vinner terräng.  



Lokal annonsering

De största intäkterna inom digital annonsering kommer idag från 
banners och från s.k. sökordsannonsering. Det senare innebär att 
någon betalt för att få sin annons publicerad för dem som söker något 
speciellt på t.ex. Google. Intresset bland annonsörer för lokal 
annonsering är stort. En lokal annons kan skräddarsys för att passa ett 
mer precist behov och är därför ofta mer kostnadseffektiv. Man räknar 
med att lokal annonsering kommer att uppvisa den största tillväxten 
inom on-line marknadsföring under de närmaste åren och att intäkter 
från lokal annonsering kommer att överstiga intäkterna från nationell 
annonsering redan under 2015. 

 En förflyttning av stora volymer av annonspengar kommer att ske 
globalt sett från traditionella pappersmedia till digitalt inom de 
närmaste åren. Utmaningar finns framförallt när det gäller lokala 
annonsörers behov av att driva kunder till sin butik via 
annonsering av pris och produkt. Fram till idag har man som lokal 
annonsör kanske främst jobbat med annonser i den lokala 
papperstidningen eller arbetat med t.ex. DR (direktreklam) utskick 
via post och brev. Då läsarna och konsumenterna flyttar in i de 
digitala kanalerna krävs annonslösningar som är anpassade efter 
de lokala annonsörernas behov av att synas och kunna arbeta 
snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

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. 

ADONnews i korthet

ADONnews är en kostnadseffektiv, digital annonstjänst 
för lokala och hyper-lokala 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”.

•

•
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Lokala annonsörer vill driva kunder till butiken med sin annons

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

Annonsen leder direkt till annonsörens egen sida i tidningen

Annonsörerna flyttar sina annonsinvesteringar 

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

Klassik
Utbudsannonsering i papper 
innehåller ofta flera 
erbjudande i en annons

Vilket är en utmaning 
i en digital miljö
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Tidningen får också intäkter från annonser som man själva 
inte sålt men där annonsören valt att synas och visas i ett 
visst geografiskt område. T.ex. annonsören har själva via 
självregistrering i ADONnews (Pay&Go) och direktbetalning 
anslutit sin annons för visning i en specifik tidning eller 
geografisk plats. När tjänsten är etablerad är målsättningen 
att intäkter kommer att levereras med minimal administra - 
tiv insats från mediaföretaget.

ADONnews kompletterar den lokala annonsportföljen med 
en ny digital produkt som ger nya lokala och hyper-lokala 
intäkter.

•

Vem?

Tidningen säljer till redan befintliga kunder. 

Tidningen säljer 12 månaders abonnemang (kan även säljas 
löpande per månad) och eller på CPM (kostnad per 1000 
visningar).

Tidningen bestämmer relevant prissättning med 
vägledning och rekommendation från ADONnews.

•

Hur?

Annonsören lägger själv upp annonser med hjälp av ett enkelt 
webbaserat kampanjverktyg och får direkt tillgång till statistik 
för att följa och se resultat.

Tidningen gör en enkel integration på websidan online och 
mobilt av annonsytor baserat på ADONnews mall (2-3 
timmars arbete). 

•

Resultat?

Vad?

•

ADONnews gör det möjligt för en mediekanalägare att skapa nya 
intäkter genom att erbjuda lokal annonsering i digitalt format, 
på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt utan egen investering 
av tid, resurser eller teknik. 

ADONnews står för all teknik- och säljsupport.

Ingen investering för mediaföretaget! Intäkterna delas 
mellan tidningen (50%), säljande part (20%) (vilket i många 
fall är tidningen) och ADONnews 30%.•

•

•

•

•

Global tjänst med lokal relevans

ADONnews är designat för att bygga ett 
globalt annonsnätverk för lokala och hyper-
lokala annonsörer. Styrkan ligger i den 
starka kopplingen till de lokala media kanal-
erna vilket ger annonsörerna den bästa 
marknadsplatsen för att nå de lokala 
konsumenterna med relevanta lokala 
erbjudanden.

Fördelen för en läsare eller konsument är att alltid via sin tidning, web eller mobil ha 
tillgång till de närmaste och mest relevanta leverantörerna av varumärken, tjänster, 
restauranger och produkter i det lokala sammanhanget. ADONnews levererar också 
fullt utbyggt i  en specifik marknad en bra möjlighet för konsumenten att snabbt 
söka och hitta ett varumärke eller en leverantör som man letar efter, eller behöver 
komma i kontakt med. 

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

Klicka på 
annonsen
och hitta all 
information direkt

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

ADONnews- en inegrerad annonsupplevele inkl. lokalt sök



Vinsten för våra kunder

ADONnews är ett och samma annonsnätverk för alla annonsörer 
och konsumenter, där våra kunder främst mediaföretag och 
tidningar men också andra web- eller mobila sidor med hög trafik 
kan ansluta sig mycket enkelt. Genom att ansluta sig får man del av 
de annonsörer som har ett intresse av att synas i ett visst 
geografisk område såväl som i specifika kanaler eller under utvalda 
kategorier för att på ett effektivt sätt nå rätt målgrupp för varje 
investerad krona. Kunder och mediaföretag som ansluter sig till 
ADONnews får på så sätt del av intäkter från de annonsörer som 
finns i nätverket och exponeras i kundens kanal. Samtidigt kan 
respektive kund eller mediaföretag aktivt sälja och marknadsföra 
tjänsten mot sina etablerade annonsörer i sitt närområde, vilket 
genererar merförsäljning och nya intäkter för tidningen såväl som 
för Mobile Loyalty.

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 och 
mediaföretagets egna kanaler 
bearbetas annonsörerna effektivt 
med marknadsföring i de egna 
kanalerna och digitalt via databasen i 
ADONnews.

Affärsmodell – flexibel och skalbar  

Annonsören betalar för tjänsten antingen i form av ett tidsbundet abonnemang, eller i form av en 
avgift per tusen visningar. Mobile Loyaltys roll är att underhålla systemet, utveckla detsamma 
och hålla i betalningsflödet det vill säga göra avräkningen mellan de tidningar på vars sidor 
annonsen visats. Vidare tillhandahåller Mobile Loyalty arkivering och ger annonsören möjlighet 
att ta del av olika former av statistik. Annonserna sparas i systemet och är sökbara för såväl 
annonsör som läsare. Utanför Sverige delas intäkterna mellan Mobile Loyalty, den lokala partnern 
och av de tidningar på vars sidor annonserna visas. ADONnews har en kostnadseffektiv struktur 
och är skalbar både geografiskt, språkmässigt och volymmässigt.
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Prissättning

ADONnews är konfigurerad med fokus på den lokala 
annonsaffären, och har tagit hänsyn till de olika förutsättningar 
som olika tidningar eller andra aktörer har i sitt sätt att bearbeta 
den lokala annonsmarknaden. ADONnews kompletterar 
existerande digitala affärer och lämpar sig väl för aktörer av 
olika karaktär, dvs. allt från en liten annonsfinansierad 
gratistidning, till en större väletablerad morgon eller 
kvällstidningen.

För en mindre tidning med en digita supplaga på <500 000 
sidvisningar per vecka, som ofta har en mycket stark lokal 
förankring, och som levererar relevanta och lokalt inriktade 
artiklar, kan en affärsmodell baserat på enbart betalning per 
sidvisning, bli svår att använda på grund av den låga trafiken, 
kopplat till pris. För denna typ av aktör, lämpar det sig bättre 
att sälja en annonsyta under en given tidsperiod, exempelvis 
under 6 till 12 månader. En sådan modell ger annonsören en 
större flexibilitet att kontinuerligt uppdatera och anpassa sin 
annons beroende på feedback och effekt från sina kunder. Man 
är via ADONnews ständigt synlig i tidningens miljö, antingen 
med sin annons eller sökbar på det lokala annonstorget. 
Genom en stark koppling till positionering, får konsumenten 
information och erbjudanden beroende på var han eller hon 
befinner sig.

Marknadsstrategi – Tillväxt genom investering i räckvidd

Kategori           Pris SEK/år Antal annonsörer Omsättning
Premium 1 25 000  25      625 000
Premium 2 19 000 15      285 000

Fas 1 – Skapa tillväxt genom att investera i räckvidd – dvs. 
investera i riktade säljaktiviteter för att öka antalet 
mediaföretag och tidningar som ansluter sig till ADONnews 
annonsnätverk.

Mobile Loyaltys´ strategiska fokus i det korta perspektivet är att 
öka räckvidden för ADONnews annonsnätverk, dvs öka antalet 
tidningar som ansluter sig till nätverket både i norden och 
internationellt. Med en större räckvidd i respektive marknad 
kommer fokus att flyttas till att generera intäkter för våra 
kunder i fas 2. 

Fas 2 – Öka annonsförsäljningen – baserat på en ökad räckvidd 
i varje prioriterad marknad, investera i en ökad 
annonsförsäljning genom:

• Utbildning av våra kunders säljkårer och
mediaförmedlare.

• Inleda samarbete med etablerade säljbolag i
varje marknad.

• Driva automatiserad marknadsföring med
hjälp av annonsörsdatabasen och CRM funktion-
alitet via ADONnews databas och
marknadsföring via kundernas media kanaler.

Marknadspotential

För att ge exempel på den adresserabara marknaden och 
den intäktspotential 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:

Abonnemang

Exempel på en kalkyl baserat på en affärsmodell där annons-
ören hyr en yta under en tidsperiod. Nedan exempel baserat 
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 tidningens web- eller mobila 
sidor, definieras platser och priser indelat i premium klasser. 
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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. 

Affärsmodeller
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Bilden till höger illustrerar ett exempel på 
omsättningsutvecklingen baserat 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)

Kostnad per visning (CPM)

Den mer traditionella affärsmodellen som bygger på att en annonsör betalar per visning i 
tidningens digitala eller mobila miljö, lämpar sig för tidningar eller andra media aktörer med 
större trafik online och mobilt. Denna affärsmodell är i många fall identisk med den affärsmodell 
som används vid en traditionell Banneraffär. Här upphör dock likheten eftersom bl.a. en 
annonsör i ADONnews hela tiden har sin annons tillgänglig för sök i tidningens miljö, under den 
tiden som kampanjen pågår. För en tidning är det dessutom en stor fördel att annonsörens 
”landningssida” ligger i tidningens miljö och läsaren/konsumenten därför inte ”försvinner” från 
tidningen genom att klicka på en banner.

Ovanstående siffror på web och mobil trafik, skapar ett annonslagervärde på en medelstor 
tidning på 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.)

Exempel på värdet av det annonslager som genereras genom den räckvidd av konsumenter som 
tidningen har tack vare sitt redaktionella och relevanta innehåll.

Motsvarande siffra för en stor tidning ger ca 15 MSEK/månad i annonslagervärde.
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Ett realistiskt mål för en ny tidning som ansluter sig till 
ADONnews är en försäljningsgrad på 20% av det tillgängliga 
annonslagret under den första 12-månaders perioden, baserat 
på de nuvarande lokala och hyperlokala annonsörernas 
mognadsgrad.

Som ovan nämnts så är Mobile Loyaltys andel 30% eller mer av 
den genererade omsättningen i ADONnews. T.ex. en annonsör 
som själv ansluter sig via Pay&Go levererar en ökad intäkt till 
tidningen såväl som för Mobile Loyalty, utan kostnaden för 
sälj eller marknadsföring.

Notera att ovan exempel inte är baserat på en enskild kund utan 
snarare en generell beskrivning baserad på en kombination av 
information och data både från marknaden och kunderna. 

Digital säljbearbetning - CRM

Mobile Loyalty erbjuder även tjänsten ADONcity, en lokal 
sökdatabas som fokuserar på shopping, fritid och nöje, och 
som numera är fullt integrerad med ADONnews. ADONcity 
kombinerar möjligheten för de lokala annonsörerna att nå 
tidningens läsare med möjligheten att ge konkreta och 
begränsade erbjudanden i samband med att konsumenten 
söker lokalt. För närvarande finns ca 35 000 svenska företag i 
databasen som uppdateras löpande. Databasen används även 
av annonssäljare som rekryterar annonsörer som har 
intresse av att annonsera inom ett specifikt geografiskt 
område. Databasen utgör också grunden till den i fas 2 
kommande bearbetning av annonsörer för att öka försäljning 
och intäkter. I fas 2 kommer investeringar att göras för att 
effektivt driva CRM baserad automatiserad 
marknadsbearbetning av annonsörerna i respektive land, 
region och branschkategori.



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 av annonsering via andra typer av 
aktörer som t.ex. Facebook, Twitter och Blocket eller via olika typer 
av sökordsoptimeringstjänster Tidningarna har därför sett en 
möjlighet att ge sig in i kampen om de lokala annonserna och ta 
tillbaka ett intäktsflöde de förlorat. De senaste 6 månaderna har 
intresset ökat väsentligt för ADONnews hos mediaföretag och 
tidningar i norden såväl som utanför Sverige. Vår egen 
säljorganisation hanterar den nordiska marknaden. Utanför 
Sverige har Mobile Loyalty på kort tid slutit avtal med knappt tio 
partners internationellt, varav två redan har levererat avtal med 
flera tidningar och mediakoncerner i Spanien, Tyskland och 
Lichtenstein.

Mobile Loyalty har fram till nu primärt fokuserat på den 
Svenska marknaden, för att bevisa affären och skapa bra 
referenser, utan att samtidigt riskera att sprida aktivitet-
erna för tunt på för många marknader.

Genom en fokuserad satsning på kärnaffären, och med 
nytt kapital genom den pågående nyemissionen i samband 
med andelsbytet kommer bolaget att i högre grad kunna 
ta tillvara det internationella intresse som visats under 
det senaste halvåret.

För att på allvar ta tillvara den potential som finns 
internationellt, krävs kapital och resurser som dedikerat 
kan arbeta med att utveckla dessa marknader, som i 
många fall är mångdubbelt större än den svenska. Det är 
bolagets ambition att även i fortsättningen arbeta 
kostnadseffektivt med partners, men även mer aktivt 
investera i en ökad närvaro på de viktigaste internatio-
nella marknaderna.
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Fokus och expansion

Exempel på kunder

ADONnews - en skalbar tjänst för en internationell marknad
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Nuläge

Koncernens moderbolag utgörs idag av ett engelskt holding-
bolag, Mobile Loyalty plc. Mobile Loyalty har ett svenskt ur-
sprung och verksamheten drivs från Sverige. Syftet med att 
etablera moderbolaget i Storbritannien var enbart att möjlig-
göra en notering på Frankfurtbörsen. Det bedrivs ingen 
verksamhet i moderbolaget och Mobile Loyalty plc har inga 
anställda. I koncernen finns två rörelsedrivande bolag, Mobile 
Loyalty Europe AB och dess dotterbolag Encons Nordics AB. 
Bolagsstrukturen framgår av bilden nedan

Organisation

Encons Nordic AB, som ägs till 100% av Mobile Loyalty  Europe 
AB, erbjuder en auktionstjänst i vilka mediaföretag kan erbjuda 
lokala annonsörer att auktionera ut en vara inom ramen för en 
tidsbestämd auktion som tidningen markanadsför under sitt eget 
vautmärke och integrera som en del av sin existernade 
annonsportfölj. Intäkten från auktionen går till mediaföretaget 
mot att annonsören får motsvarande värde i framtida annons-
ering. Varan lämnas därefter ut hos annonsören som får en 
möjlighet till merförsäljning. Fördelarna för annonsören utgörs 
av annonsutrymme till låg kostnad och utökad kundtillströmning i 
butik vid utlämning av de utauktionerade varorna.

Efter andelsbytet

Då det engelska moderbolaget inte fyller någon funktion och 
konstruktionen är kostsam har beslut fattats om att ersätta 
det engelska moderbolaget med ett svenskt.

Rent tekniskt sker detta genom att ett 
svenskt bolag, Mobile Loyalty Holding AB, 
erbjuder aktieägarna och innehavare av 
SDB i Mobile Loyalty plc att byta sina 
aktier och SDB i Mobile Loyalty plc mot 
aktier i det svenska bolaget. Eftersom 
bytesrelationen är 1:1 påverkas inte 
ägandet av koncernen. Den nya bolags-
strukturen efter andelsbytet framgår av 
bilden bredvid.

Efter omstruktureringen

Efter andelsbytet avses Mobile Loyalty plc likvideras 
alternativ avyttras till någon som kan vara intresserad av ett 
färdigregistrerat engelskt bolag. För att möjliggöra detta 
avses dotterbolagen Mobile Loyalty Europe AB och Encons 
Nordic AB överföras så att de blir direktägda av det nya 
svenska moderbolaget. Den nya bolagsstrukturen framgår 
nedan.
Efter fullt genomförd 
omstrukturering kommer 
koncernen att ha samma 
ägarstruktur som tidigare 
och det nya holdingbolaget 
att ha samma ägande i 
intresse- och dotterföretag 
som det engelska holding-
bolaget hade innan andels-
bytet

Mobile Loyalty Europe AB, som ägs till 
ca 44% av Mobile Loyalty plc, erbjud-
er tjänster i form av ADONnews och 
ADONcity. Som beskrivits ovan under 
avsnittet Mobile Loyalty innebär 
ADONnews en möjlighet för tidningar 
att i sin digitala kanal göra en effektiv 
geografisk selektering av de läsare 
som besöker kanalen med relevanta 
lokala annonser. ADONcity är en 
söktjänst som kombinerar möjlig-
heten för de lokala annonsörerna att 
nå tidningens läsare som befinner sig 
i närområdet med en möjlighet att ge 
begränsade erbjudanden. 



Mobile Loyalty Europe 

Till följd av att kvotvärdet under 2013 och 2014 varit högre än 
kursen på Mobile Loyalty plc´s SDB har Mobile Loyalty under 
hösten 2013 och våren 2014 löst sitt kapitalbehov genom att 
det operativa dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB har 
gjort riktade externa emissioner. Efter emissionerna äger 
Mobile Loyalty plc ca 44% av Mobile Loyalty Europe AB. 

Emissionslikviden i den förestående kontantemissionen skall 
i huvudsak användas till att delta i en riktad emission i Mobile 
Loyalty Europe AB. Emissionen, som görs till en kurs på 2,00 
SEK  riktas enbart till moderbolaget. Under förutsättning att 
Mobile Loyalty Holdings ABs förestående kontantemission blir 
fulltecknad och överteckningsoptionen fullt utnyttjad kommer 
Mobile Loyalty Holding AB att kunna teckna aktier i Mobile 
Loyalty Europe AB så att ägarandelen ökar från 44% till ca 
56%. Styrelsens ambition är att i ett senare skede kunna 
erbjuda aktieägarna i Mobile Loyalty Europe AB ett andelsbyte 
syftande till att åter göra Mobile Loyalty Europe AB till ett 
helägt dotterbolag. 

Styrelsen i Mobile Loyalty Europe AB består av Sterner de la Mau, 
Nicklas Gerhardsson och Jonas Thuresson. Ledningen utgör 
densamma som i Mobile Loyalty Holding AB och i Mobile Loyalty 
plc.

De investerare som deltagit i de externa emissionerna är, med 
ett undantag, aktieägare i Mobile Loyalty plc. 

Ägarfördelningen framgår av uppställningen nedan

Värderingsfrågor

Den volymvägda genomsnittliga kursen på Mobile Loyalty plc SDB 
under perioden 20 april t.o.m. 30 april på AktieTorget uppgick till 
0,50 SEK per SDB. Detta innebär att Mobile Loyaltys marknads-
värde under perioden uppgick till ca 35 MSEK. Eftersom den nya 
koncernen kommer att ha samma innehåll som den gamla och 
aktieägarna i Mobile Loyalty plc erbjuds göra andelsbytet i 
relation 1:1, Finns inget skäl att anta att den nya koncernen och 
därmed de nya aktierna skulle ha något annat värde än de 
inbytta aktierna och SDB.

Emissionslikviden i kontantemissionen är, som beskrivits 
tidigare,  huvudsakligen tänkt att användas i en riktad emission i 
Mobile Loyalty Europe AB för att öka holdingbolaget Mobile 
Loyalty Holding AB´s ägarandel i det operativa bolaget. Denna 
emission görs till samma kurs som använts vid tidigare riktade 
emissioner i Mobile Loyalty Europe AB, dvs. till en kurs av 2 SEK 
per aktie.

Som beskrevs ovan har Mobile Loyalty plc ett marknadsvärde på 
ca 35 msek. Mobile Loyaltys plc äger ca 44 % av Mobile Loyalty 
Europe. Ägandet utgör Mobile Loyaltys plcs enda tillgång. Om 44% 
av Mobile Loyalty Europe AB värderas till 35 msek är motsvar-
ande värde för ett 100 % ägande ca 80 msek.

Mobile Loyalty Europe AB har idag 25 109 000 aktier. En emission 
till kurs 2 SEK per aktie ger en  s.k. pre-money värdering av 
Mobile Loyalty Europe AB på ca 50 msek.
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Namn              Aktier        Röster(%) 

Mobile Loyality  Plc     11 095 000 44,19% 
Podium Investment AB       8 570 000 34,13% 
Nässlinge Gård       2 550 000 10,16% 

360 000 1,43% 
Hans Grevelius m Bolag         305 000      1,21% 
Black Arrow Ltd          300 000 1,19% 

Oliver Quick

1 929 000      7,68% Övriga 
Totalt 25 109 000  100,00% 



Styrelse, ledande befattningshavare

Patrik Gustafsson-Sonne 
Styrelseledamot 

Professionell erfarenhet 

Styrelseuppdrag

Nicklas Gerhardsson
Styrelseledamot, Chief Executive Officer. 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Nicklas Gerhardsson CEO

Andreas Ericsson, COO

•

Mer än femton års erfarenhet från telekombranschen 
med fokus på produkt utveckling och affärsansvar globalt 
på bl a Ericsson, Sony Ericsson och Sony Corporation.

• Flera års erfarenhet av att leda medelstora tvär-
geografiska organisationer.

•

Erfarenhet av att leda utveckling av tjänster och innehåll

i nära samarbete med ledande företag som Google och
Amazon.
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Professionell erfarenhet
• Medgrundare av Scandvision 1990
• Grundare av flera dotterbolag till Scandvision under

1990 – 2006
• Vice VD Affärsutveckling, grundare och styrelsemedlem i

Mobile Loyalty PLc

Styrelseuppdrag
Mobile Loyalty plc, med dotter och intressebolag

•
•

Edison Solution AB
de la Mau Investment AB

Professionell erfarenhet

•

•

•

•

•

•

CEO, Mobile Loyalty Plc,
CEO, Mobile Loyalty Europe AB
Erfarenhet från ledningsarbete som VD i internationella 
sammanhang.
Över tio års erfarenhet från telekombranschen, däribland 
ledande positioner inom Sälj- och produktledning på Ericsson. 
Praktisk erfarenhet från internationella uppstartsföretag, 
inklusive en stor spin- off-enhet från Ericsson.
Flera års erfarenhet inom managementkonsulting och 
genomförande av stora förändringsprogram inom multi-
nationella företag.

•

Erfarenhet av att slå samman organisationer från olika kulturer.

Styrelseuppdrag

•

Mobile Loyalty plc, med dotter och intressebolag

•

Nixspiro AB

•

STYRELSE  *)

Sterner de la Mau 

Styrelseledamot, Chairman. 

Advokat

Mer än 20 års erfarenhet som rådgivare i media- och 
tekniksektorn

Flerårig erfarenhet av nationella bolagsstrukturer och 
omstruktureringar

Rådgivare till ett flertal noterade och onoterade bolag i 
Sverige och utlandet

Flerårig erfarenhet från styrelseuppdrag samt adjungerad 
till styrelser

•

•

•

•

•

Advokatfirman Gustafsson-Sonne AB 

ACEP Förvaltningsbolag

•

•

Ägande i Mobile Loyalty (antal aktier):
• Mobile Loyalty Holding AB  -      
• Mobile Loyalty plc          -
• Mobile Loyalty Europe AB          -

Ägande i Mobile Loyalty (antal aktier):

Mobile Loyalty Holding AB       2 933 557
 - Mobile Loyalty plc 

Mobile Loyalty Europe AB -

•
•
•

Ägande i Mobile Loyalty (antal aktier):
Mobile Loyalty Holding AB        1 087 545

16 794Mobile Loyalty plc 

Mobile Loyalty Europe AB -
•
•

•

Professionell erfarenhet 

*) Styrelsen avses kompletteras med en fjärde ledamot inom kort.



Resultaträkning i sammandrag             
(SEK)  2014-01-01           2013-04-09

   2014-04-30 2013-12-31
    (Oreviderat) (Reviderat)

Rörelsens intäkter 0             0 
Rörelsens kostnader 0            (9)
Rörelseresultat 0            (9)
Resultat från finansiella och poster 0               0
Resultat efter finansiella poster 0            (9)
Årets resultat 0            (9)

Mobile Loyalty Holding AB, moderbolaget

Balansräkning i sammandrag
(SEK) 

 2014-04-30    2014-04-30   2013-12-31 
         Proforma     (Oreviderat)   (Reviderat)

Anläggningstillgångar 
SDB i Mobile Loyalty plc      28 042 144       1 950 000               0  
Summa anläggningstillgångar      28 042 144        1 950 000               0

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar             40100             40 100       40 100
Kassa och Bank              1 232               1 232         1 232
Summa omsättningstillgångar            41 332    41 332      41 332

Totala tillgångar     28 083 476         1 991 332        41 332

Korfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder     0 0              0
Summa kortfristiga skulder     0 0              0

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder       0 0              0
Totala skulder 0 0              0

Eget kapital 
Aktiekapital         7 023 036       500 000         50 000
Överkursfond    21 069 108      1 500 000              0
Balanserade vinster/förluster            (8 668)           (8 668) 
Årets förlust    0 0         (8 668)
Summa Eget Kapital    28 083 476       1 991 332      41 332

Totala skulder 
och Eget Kapital  28 083 476       1 991 332     41 332

Finansiell information

Mobile Loyalty Holding AB bildades som ett s.k. la-
gerbolag den 8 april 2013. Bolaget har inte bedrivit 
någon operativ verksamhet. I tabellen till vänster 
presenteras en resultaträkning och balansräkning 
som hämtats ur den reviderade årsredovisningen. 

För att bli publikt, och därmed kunna genomföra 
det i detta memorandum beskrivna andelsbytet 
och kontantemissionen behövs ett aktiekapital på 
minst 500 TSEK. I april 2014 genomfördes en 
apportemission. I emissionen bytte några av Mobile 
Loyalty plc´s ägare in sina SDB i Mobile Loyalty plc 
mot aktier i Mobile Loyalty Holding AB. Syftet med 
apportemissionen var att öka aktiekapitalet i 
Mobile Loyalty Holding AB till 500 TSEK och att 
göra detta på ett sätt som gav ett kvotvärde på 
0,10 kr. Den första apportemissionen gjordes i 
relation 1:1, det vill säga till samma relation som nu 
övriga aktieägare i Mobile Loyalty plc erbjuds byta 
in sina aktier till. Vid apportemissionens 
genomförande handlades Mobile Loyaltys SDB till 
0,39 SEK vilket därmed kom att bli 
emissionskursen. Det samlade värdet av de  5 000 
000 SDB som omfattades av apportemissionen var 
1 950 TSEK av vilket 450 TSEK användes till att öka 
aktiekapitalet från 50 TSEK till 500 TSEK och 
resterande 1 500 TSEK tillfördes överkursfonden. 
Balansräkningens utseende efter emissionen 
framgår i tabellen till vänster.

För att visa hur balansräkningen kan komma att se 
ut efter genomfört andelsbyte presenteras i tabel-
len en proforma balansräkning. I balansräkningen 
har antagits att samtliga innehavare av aktier och 
SDB i Mobile Loyalty plc har genomfört bytet och att 
det bokförda värdet av de förvärvade aktierna upp-
går till 0,40 kronor per aktie. Det bokförda värdet 
styrs emellertid av aktiekursen under accepttiden 
och kan komma att vara annorlunda. Någon hänsyn 
har inte tagits till utfallet i den förestående kontant-
emissionen i proformabalansräkningen.
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Mobile Loyalty, koncernen

Resultaträkning i sammandrag
(´000 SEK) 

2013         2012    2011     2010

Rörelsens intäkter               2 724       5 313        4 763       2 327
Rörelsens kostnader              (7 414)   (12 790)   (30 082)    (6 945)
Rörelseresultat              (4 690)     (7 478)   (25 319)    (4 618)
Resultat från finansiella och            (13 449)   (27 340)     (1 479)       (415)                       
extraordinära poster 1) 
Resultat efter finansiella poster      (18 139)   (34 817)   (26 798)    (5 033)

  -              -  -                -
Årets resultat    (18 139)   (34 817)   (26 798)    (5 033)

1) Inklusive engångskostnader i

samband med förvärv och avyttringar  (9 904)        (26 889)           (5 944)       0

Balansräkning i sammandrag          
(´000 SEK) 

  2013   2012      2011        2010 

              4 203        59 478   12 736     13 043
 117     568          45    72

Anläggningstillgångar 
Immaterialla tillgångar 
Materiella tillgångar 
Andelar i dotterbolag             17 878     523     4 041     -
Summa anläggningstillgångar             22 198         60 569   16 822      3 115

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar               3 824        13 783     1 759         640
Kassa och Bank 325     180            0     0
Summa omsättningstillgångar               4 149         13 963     1 759        640

Totala tillgångar 26 347         74 532   18 581   13 756

Korfristiga skulder 
Övriga kortfristiga skulder              6 521          38 741  10 698     1 840
Checkräkningskredit 0         0      0    0
Summa kortfristiga skulder              6 521          38 741  10 698     1 840

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder               2 174  4 699    11 852     5 223
Summa långfristiga skulder             2 174  4 699   11 852     5 223 

Totala skulder             8 695          43 440   22 550     7 063

Eget kapital 
Aktiekapital 7 023            7 023      7 023     7 023
Överkursfond 94 606          81 770    19 893     4 513
Övriga avsättningar 3 202            8 984      1 073    -
Balanserade vinster/förluster           (87 178)        (66 685)  (31 958)  (4 844)
Summa Eget Kapital           17 652          31 092     (3 969)   6 693

Totala skulder och Eget Kapital         26 347          74 532    18 581   13 756

Efter fullt genomfört andelsbyte kommer verksam-
heten i Mobile Loyalty koncernen att vara densamma 
som tidigare. Det nya moderbolaget kommer i och för 
sig att ha ett annat anskaffningsvärde än det gamla 
men då moderbolaget eliminerar dotterbolagets 
anskaffningsvärde mot dotterbolagets egna kapital vid 
upprättande av koncernredovisning, skulle normalt den 
koncernredovisning som upprättats i Mobile Loyalty 
plc kunna sägas utgöra en proformaredovisning som 
uppvisar hur Mobile Loyalty koncernen skulle sett ut 
om andelsbytet genomförts tidigare. 

Under sommaren 2013 beslutade styrelse och ledning 
emellertid att renodla koncernens verksamhet till att 
fokusera på dess skalbara digitala annonstjänster. 
Som en konsekvens av detta beslutades att konsolide-
ra organisationen och avyttra de verksamhetsområ-
den som låg utanför kärnverksamheten. Unders hösten 
såldes bland annat verksamheten i affärsområdet 
kommunikation, som bestod av bolagen inom Scandvi-
sion gruppen. Som en del av en finansiell aktivitet att 
minska bolagets totala skuldsättning, såldes även en 
del av det operativa dotterbolaget Mobile Loyalty Euro-
pe AB och samtidigt genomfördes en riktad nyemission 
i samma bolag för att tillföra kapital för att ta tillvara 
det ökade intresse som marknaden visat under andra 
halvan av 2013. Som en konsekvens av detta var Mobile 
Loyalty plc´s ägarandel av Mobile Loyalty Europe AB, 
43% per siste december 2013, vilket i sin tur innebär 
att Mobile Loyalty Europe AB bedöms som ett intres-
sebolag och inte längre konsolideras i koncernens 
konsoliderade rapporter.

Proformaredovisningen i tabellen är baserad på Mobile 
Loyalty plc koncernredovisning, konverterad till svens-
ka kronor till en växlingskurs om 9,02 SEK/€, men har 
justerats för att beskriva den finansiella utvecklingen 
av koncernen så som den nu är organiserad.
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Bolaget har under 2013 fortsatt att investera i den tekniska platt-
formen och produktifieringen av ADONnews. Under våren 2014 
lanseras den sista viktiga komponenten, dvs. självregistrering och 
betalning, för att fullt ut på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt 
kunna bearbeta den lokala digitala annonsmarknaden.

Eftersom bolaget arbetar med lösningar för annonstjänster online 
och för mobilen, kommer behovet av vidareutveckling och anpass-
ning till nya skärmformat, operativsystem och betalningstjänster, 
även fortsättningsvis att kvarstå, och därför vara en kärnkompe-
tens för bolagets utvecklings team.

I takt med den internationella utrullningen kommer behovet av 
språkanpassningar samt andra tillägg för att passa en lokal mark-
nad internationellt att kräva ytterligare investeringar, även om 
tjänsten redan nu förutom på svenska finns på engelska, tyska och 
spanska. Eftersom tjänsten är konfigurerad för att snabbt och 
enkelt kunna göra lokala anpassningar, är denna investering väl 
förberedd.

Som beskrivits i den löpande rapporteringen av bolaget har 
strategin för tillväxt delats upp i två faser. 

Fas 1, fokuserar på att bygga s.k. räckvidd, genom att ett stort 
antal tidningar eller andra aktörer inom media, ansluter sig till 
ADONnews Med ett större antal anslutna tidningar får bolaget 
ett större antal möjliga digitala exponeringar. 

Fas 2, kommer att fokusera på att utnyttja den räckvidd som 
ADONnews erbjuder genom att själva och tillsammans med våra 
partners flytta fokus till att utveckla annonsaffären och öka 
genomströmningen av annonsintäkter via ADONnews system. 
Detta har beskrivits mer i detalj i en tidigare sektion.

Investeringen består främst i marknadsbearbetning, dvs. 
genom aktiv försäljning direkt eller via partners, samt att 
bygga varumärkeskännedom genom traditionell 
marknadsföring, genom våra tidningspartners kanaler.

Koncernens omsättning, vilken succesivt ökat från 2010-2012, 
minskade under 2013 som en följd av bolagets finansiella situation 
samt ledningens fokus på att strukturera och sanera bolaget. 
Resultatet påverkas även av att avyttrade bolag inte konsolideras 
in i bolagets resultaträkning.

Som redovisats i bolagets löpande rapportering har bolaget under 
2013 arbetat för att förenkla organisationen och konsolidera och 
sanera bolagets finanser. Den totala skuldbördan har minskat med 
ca 20 miljoner SEK samtidigt som ledningen har valt att skriva ner 
värdet på tillgångar som ansågs högre än gällande marknadsvärde.  
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Övriga upplysningar
Information om bolaget

Mobile Loyalty Holding ABs besöksadress är: 
Limhamnsvägen 110, 216 13 Limhamn.

Webbplats: www.mobileloyalty.com

Ersättningar till styrelse & ledning

För anställda som ingår i styrelsen utgår inget styrelse- 
arvode. Den externe styrelseledamoten erhåller ett arvode om 
225 000 kronor per år. I detta arvode ingår även formellt 
juridiskt arbete i samband med styrelsemöten. Sterner de la 
Mau, som är ordförande och anställd av Bolaget, erhöll under 
2013 en lön om €79 000. Nicklas Gerhardsson som är VD 
erhöll under samma period en lön om €78 000. 

Optionsavtal

Mobile Loyalty plc beslöt under årsstämman 2013 att utge 16 
992 527 optioner till en av huvudägarna, Christian Vallentin via 
bolaget Podium Investments Ltd. Optionerna, som utgavs som 
en del i en finansieringslösning, kan utnyttjas till och med den 
31 december 2014. Varje option ger rätt att teckna en aktie till 
kurs €0,10 SEK per aktie. Styrelsen i Mobile Loyalty Holding AB 
erhöll vid den extra bolagsstämman i Mobile Loyalty Holding AB 
den 14 maj 2014 ett bemyndigande att ställa ut motsvarande 
antal optioner i Mobile Loyalty Holding AB på samma villkor för 
att kunna erbjuda motsvarande optionsprogram vid det 
förestående andelbytet. Ett eventuellt utnyttjande av 
optionerna kommer att tillföra Bolaget drygt 15 MSEK.

Som beskrivits i avsnittet om den nya investerargruppen 
tidigare i detta memorandum har Bolaget gjort ett avtal med en 
investerargrupp med bas i Finland. Avtalet innebär att Bolaget 
kommer att ställa ut optioner motsvarande 16 000 000 aktier 
vilka kan utnyttjas förutsatt att vissa operationella och 
finansiella mål uppnås. Villkoren finns beskrivna i nämnda 
avsnitt.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Mobile Loyalty Europe AB har tagit ut företagsinteckningar 
på sammanlagt motsvarande 12 500 000 SEK. Inteck-
ningarna har ställts som säkerheter för Mobile Loyalty 
Europe AB och Mobile Loyalty plcs kreditengagemang. 
Dessa krediter uppgick per 2013-12-31 till knappt 9 MSEK. I 
övrigt har inga säkerheter eller ansvarsförbindelser 
ställts ut i Mobile Loyalty koncernen.

Aktieägarlån

Mobile Loyalty Holding AB har inte några lån från någon av 
Bolagets aktieägare. Mobile Loyalty plc har lån från sina 
aktieägare om sammanlagt ca 300 TSEK. Podium Invest-
ment har vidare lånat ut ca 5,3 MSEK till Mobile Loyalty 
Europe AB. Lånet löper till den 31 mars 2015 med 6% ränta.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner

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 instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som 
instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. 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.

Försäkringar

Mobile Loyaltys bedömning är att bolagets försäkrings-
skydd är tillfredsställande med hänsyn till i verksamheten 
förekommande risker. Ingen del av verksamheten bedöms 
vara av sådan art att försäkringsskydd inte kan erhållas på 
rimliga villkor.

Konkurser och likvidationer

Inga styrelseledamöter och eller ledande befattningshavare har 
under de senaste fem åren varit verksamma som 
styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i 
konkurs eller varit föremål för tvångslikvidation. Mobile 

Loyalty plc har emellertid likviderat dotterbolag när man 
avvecklat ej operativa bolag i koncernen, främst bolag som 
följde med i förvärvet av Scandvision. Likvidationerna har 
skett under kontrollerade former. Då styrelseledamöterna 
även suttit som styrelseledamöter i Mobile Loyalty plcs 
dotterbolag har ledamöterna deltagit i dessa likvidationer.
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Aktieslag

Det finns endast ett aktieslag i bolaget.

Bolaget innehar inte några kommittéer för revisions-och 
avlöningsfrågor.

Dokument som stiftelseurkund, historisk finansiell information 
för bolaget eller den koncern där bolaget ingick för de tre 
senaste räkenskapsåren före det år som omfattas av 
registreringsdokumentet samt rapporter, brev, historisk 
finansiell information och andra handlingar som utfärdats av 
sakkunnig på bolagets begäran och som ingår i eller hänvisas 
till i registreringsdokumentet finns att tillgå vid förfrågan. 
Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning 
och har heller inte frivilligt förpliktat sig att följa denna.
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Euroclear registrering

Mobile Loyalty Holding AB är anslutet till Euroclear ABs 
kontobaserade värdepapperssystem. Inga fysiska aktiebrev 
utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättig-heter tillkommer 
den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Handlingar införlivande genom hänvisningar

I memorandumet har följande dokument införlivats genom 
hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida: Den 
senaste årsredovisningen jämte revisionsberättelse samt de tre 
senaste årens årsredovisningar jämte revisionsberättelser för 
Mobile Loyalty plc, det vill säga för det tidigare moderbolaget och 
det bolag vars aktier och svenska depåbevis som är föremål för 
andelsbytet. Handlingarna finns att ladda ner på 
www.mobileloyalty.com. Årsredovisningar och revisions-
berättelser för Mobile Loyalty plc finns också att laddan ner på 
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se

•

•
•

AktieTorgets anslutningsavtal
Lagen om handel med finansiella instrument

Följande regelverk är tillämpliga:

Regelverk

Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekom-
mendationer som är tillämpliga på bolag som är anslutna till 
AktieTorget.

Tvister

Bolaget är inte part i och har inte kännedom om något rättsligt 
förfarande som har eller kan förväntas få väsentlig ekonomisk 
betydelse för bolaget eller dess verksamhet.

Allmänna villkor för Svenska depåbevis

Aktiebolagslagen

•

Kommitéer

Kompletterande dokument

Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod förbolagsstyrning  
och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 

Svensk kod för bolagsstyrning

Teckningsförbindelser

Det finns inga utställda teckningsförbindelser i kontant-
emisisonen. Några större aktieägare och ledning har 
emellertid aviserat att man avser teckna sig för aktier. 
Deras teckning kommer att redovisas under tecknings-
perioden.



Information om aktien

Mobile Loyalty Holding AB har ansökt om att notera sin aktie på 
marknadsplatsen AktieTorget. Ansökan har godkänts av mark-
nadsplatsen under förutsättning att spridningskravet uppfylls 
och första dag för handel är beräknad till den 30 juni 2014. 
Aktieboken hanteras av Euroclear. Alla aktier har samma 
rösträtt och lika rätt till utdelning. De aktier som emitteras 
och lämnas som ersättning för aktier och depåbevis i Mobile 
Loyalty plc eller tecknas i den förestående kontantemisionen, 
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2014. 
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 aktieäg-
arens företrädesrätt att deltaga i emission. I det fall någon 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes 
fordran på utdelningsbeloppet mot 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 ut-
betalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 
Mobile Loyaltys styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning 
under de närmaste åren eller binda sig vid en fast utdelnings-
andel. Eventuella överskott av kapital kommer att investeras i 
verksamheten.

Det finns ett bemyndigande för styrelsen att ställa ut opotioner 
motsvarande  aktier 32 992 522 aktier. Styrelsen avser utnyttja 
bemyndigandet. Villkor för dessa framgår aunder övriga upplys-
ningar. Det finns i övrigt inga andra aktier eller aktieliknande 
instrument än de ovan nämnda  utfärdade.

 Antal aktier                   SEK År        Ökning          Totalt Aktiekapital               Kvotvärde        Kommentar
2013 Bolaget bildas       500  50 000  100 
2014 Split 1:10     499 500                  500 000  50 000 0,10 
2014 Apportemission  4 500 000               5 000 000                   500 000 0,10 
2014 Aktuell apportemission 65 230 360              70 230 360 7 023 036 0,10 *) Pågående
2014 Aktuell kontantemission                  87 787 950 8 778 795 0,10 *) Pågående

Aktien & aktiekapital 

 17  557 590

(*) Under förutsättning att förestående apport- och kontantemission blir fulltecknade

Aktiekapitalets utveckling
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Ägarförhållande

Aktieägare den  30 april 2014

Namn                Aktier  Röster (%)
Sterner de la Mau med bolag          2 933 557      58,67%
Nicklas Gerhardsson med bolag        1 087 545      21,75%
Mikael Kotanidis             900 000            18,00%
Fredrik Gerhardsson               78 898        1,58%
Totalt          5 000 000          100,00%

Ägandet per den 30 april skall ses som ett interimistiskt ägande som skap-
ats för att möjliggöra den koncerninterna omstruktureringen. Aktieägarna 
har konverterat sina SDB i Mobile Loyalty plc till aktier i Mobile Loyalty 
Holding AB i relation 1:1 det vill säga i samma relation som i det förestående 
andelsbyte som erbjuds övriga aktieägare i Mobile Loyalty plc. I likhet med 
övriga aktieägare har de ägare som redan bytt sina SDB rätt att i den 
förestående kontantemissionen teckna 1 ny aktie för var fjärde inbytt SDB.

Aktieägareeefter genomfört andelsbyte (*)

Namn Aktier  Röster (%)
Nordea Bank AB         17 597 168      25,06%
SEB           7 487 630           10,66%
Oliver Quick           5 488 750            7,82%
Svenska Handelbanken AB           5 123 932       7,30%
Christian Valentin           3 965 833       5,65%
Swedbank AB           3 523 182       5,02%
Avanza Bank AB           3 238 641         4,61%
Sterner de la Mau m. bolag           2 933 557       4,18%
HSBC G. cust. Nom. (UK Ltd)           1 334 710       1,90%
Övriga         19 536 957     27,82%
Totalt         70 230 360   100,00%

(*) förutsatt att alla nuvarande ägare av aktier och SDB i Mobile 
Loyalty plc byter sina andelar.

Namn                Aktier       Röster (%)
Nordea Bank AB        17 597 168     20,05%
SEB          7 487 630       8,53%
Oliver Quick          5 488 750       6,25%
Svenska Handelbanken AB          5 123 932       5,84%
Christian Valentin          3 965 833       4,52%
Swedbank AB          3 523 182       4,01%
Avanza Bank AB          3 238 641       3,69%
Sterner de la Mau m. bolag          2 933 557        3,34%
HSBC G. cust. Nom. (UK Ltd)          1 334 710       1,52%
Övriga        19 536 957     22,25%
Pågående nyemission        17 557 590     20,00%
Totalt        87 787 950   100,00%

Aktieägar efter genomförd kontantemission (**) om 
överteckningsoptionen utnyttjas

Namn Aktier Röster (%)
Nordea Bank AB        17 597 168     17,55%
SEB          7 487 630       7,47%
Oliver Quick          5 488 750          5,47%
Svenska Handelbanken AB          5 123 932       5,11%
Christian Valentin          3 965 833       3,95%
Swedbank AB          3 523 182       3,51%
Avanza Bank AB          3 238 641       3,23%
Sterner de la Mau m. bolag          2 933 557       2,93%
HSBC G. cust. Nom. (UK Ltd)          1 334 710             1,33%
Övriga       19 536 957     19,48%
Pågående nyemission       17 557 590     17,51%
Övertilldelningsoption       12 500 000     12,46%
Totalt     100 287 950   100,00%

(**) förutsatt att alla nuvarande ägare av aktier och SDB i Mobile 
Loyalty plc byter sina andelar och emissionen blir fulltecknad.

Som redogjorts för tidigare i detta memorandum har den investerargrupp 
för vars aktier överteckningsoptionen utfärdats också optiioner 
motsvarande 16 000 000  aktier. Om optionerna utnyttjas tillfärs Bolaget 
ytterligare 18 000 000 SEK och gruppen kommer att ha en ägarandel 
motsvarande 24,5%.

Namn Aktier   Röster (%)
Nordea Bank AB         17 597 168       15,00%
SEB           7 487 630              6,38%
Oliver Quick           5 488 750         4,68%
Svenska Handelbanken AB           5 123 932         4,37%
Christian Valentin 3 965 833         3,38%
Swedbank AB 3 523 182         3,00%
Avanza Bank AB 3 238 641         2,76%
Sterner de la Mau m. bolag           2 933 557         2,50%
HSBC G. cust. Nom. (UK Ltd) 1 334 710         1,14%
Övriga 19 536 957       16,66%
Pågående nyemission         17 557 590       14,97%
Övertilldelningsoption         12 500 000       10,66%
Optionsprogram Mobile Loyalty plc 16 992 527       14,49%
Totalt 117 280 477     100,00%

(**) förutsatt att alla nuvarande ägare av aktier och SDB i Mobile Loyalty plc 
byter sina andelar och emissionen blir fulltecknad.

(***) Årsstämman i Mobile Loyalty plc beslutade 2013 att utge optioner mot-
svarande 16 992 527 aktier. Utgivandet var en del i en finansieringslösning och 
finns beskriven under avsnittet övriga frågor i detta memor-andum. Styrelsen i 
Mobile Loyalty Holding AB har ett bemyndigande som syftar till att föra över 
optionsprogrammet till Mobile Loyalty Holding AB. Om såväl överteckningsoption 
som det övertagna optionsprogrammet utnyttjas innebär utnyttjandet och den 
förestående kontantemissionen en utspädning för de aktieägare som inte deltar 
i kontantemissionen på drygt 40%. Bolaget tillförs emellertid i sådant fall drygt 
27 MSEK.

(**) förutsatt att alla nuvarande ägare av aktier och SDB i Mobile Loyalty plc 
byter sina andelar och emissionen blir fulltecknad.

Aktieägare efter genomförd kontant emission
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Aktieägare efter andelsbyte och genomförd kontantemission 
(**) om såväl överteckningsoptionen som de övertagna 
teckningsoptionerna från Mobile Loyalty plc (***) utnyttjas
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Villkor och anvisningar

Emissionsvolym

Bytet sker genom en apportemission varvid en aktie eller ett 
SDB i Mobile Loyalty plc ger rätt till en aktie i Mobile Loyalty 
Holding AB. Då emissionens storlek bestäms av det värde till 
vilken SDB i Mobile Loyalty plc handlas till vid tidpunkten för 
bytet kan emissions  storlek inte bestämmas i förväg. 
Emissionen fördelas på maximalt 65 230 360 aktier. Kvotvärdet 
är 0,10 SEK per aktie.

Emissionens storlek uppgår till 7 02   SEK, före emissions-
kostnader, fördelade på maximalt 17 55    aktier. Kvotvärdet 
är 0,10 SEK per aktie. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 
ca 450 TSEK

Då den investerargrupp som beskriv s tidigare i detta 
memorandum har uttryckt önskemål om att få teckna aktier och 
Bolaget ser ett stort värde att få in denna investerargrupp som 
aktieägare har beslutats om en övertilldelningsoption. Om 
Kontantemissionen blir tecknad upp till ett belopp som gör att 
investerargruppen inte kan teckna det önskade beloppet inom 
ramen för kontantemissionen ovan kommer ytterligare aktier att 
emitteras. Emissionens storlek uppgår till 5 000 000 SEK 
fördelade på 12 500 000 aktier.

Teckningskurs

Priset för aktier i kontantemissionen är 0,40 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej.

Företrädesrätt

Emissionerna sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare 
i Mobile Loyalty Holding AB. Apportemissionen riktas till ägare av 
aktier och depåbevis i Mobile Loyalty plc. Kontantemissionen sker 
i första hand med företräde för samma grupp varvid fyra inbytta 

aktier i Mobile Loyalty plc berättigar till teckning av ytterligare en 
aktie i Mobile Loyalty Holding AB. För det fall att kontantemission-
en inte blir fulltecknad av de som har företräde skall rätten att 
teckna i andra hand erbjudas allmänheten. I tredje hand skall 

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 övertecknade 
aktierna.

Teckningstid

Acceptfristen för andelsbytet löper från och med den 26 maj 
till och med den 16 juni 2014 och teckningstiden för teckning 
av aktier i kontantemissionen från och med den 21 maj till och 
med den 16 juni 2014. 

Accept/teckning

Accept av andelsbyte och teckning av aktier skall ske på 
särskild teckningssedel.

Direktregistrerade ägare till aktier och SDB

Förtryckta teckningssedlar kommer att skickas ut till alla som 
var direktregistrerade som ägare av SDB  i Mobile Loyalty plc 
hos Euroclear den 22 maj 2014. 

Förvaltarregistrerade ägare till aktier och SDB

Ägare till aktier och SDB i Mobile Loyalty plc som har sina 
värdepapper förvaltarregistrerade hos bank eller 
fondkommissionär kommer inte att få anmälningssedlar 
hemskickat. Accept av Erbjudandet ska istället göras i enlighet 
med instruktioner från förvaltaren.

Teckning utan stöd av teckningsrätt

Teckningssedel för teckning i kontantemissionen utan 
teckningsrätt finns att ladda ner från Mobile Loyaltys hemsida 
www.mobileloyalty.com eller från AktieTorgets hemsida 
www.aktietorget.se. Det lägsta antal aktier som tecknas utan 
stöd av teckningsrätt är 10 000 aktier, d.v.s. ett likvidbelopp om 
4 000  SEK.

Andelsbyte

rätten erbjudas den investerargrupp som nämnts ovan. Om 
teckningsläget inte medger att den senare gruppen kan teckna 
önskat antalet aktier sker teckning av resterande aktier under 
överteckningsoptionen.
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Pantsatta aktier

Om innehavarens aktier eller SDB i Mobile Loyalty plc är 
pantsatta måste både innehavaren och panthavaren skriva på 
anmälningssedeln och bekräfta att pantsättningen upphör om 
Erbjudandet fullgörs. Om innehavarens SDB i Mobile Loyalty plc 
är pantsatta i Euroclears system måste sådan pantsättning  
alltså vara avregistrerad i Euroclearsystemet före det att SDB 
levereras till Eminova Fondkommission.

Tilldelning

Vid överteckning av aktier som tecknas i kontantemissionen utan 
företrädesrätt beslutar styrelsen i Mobile Loyalty Holding AB om 
tilldelning av aktier, varvid aktierna i första hand kommer att 
fördelas bland de som tecknat med företräde och då i 
förhållande till det antal aktier de tecknat utöver sitt företräde 
och i andra hand bland övriga som tecknat. Vid fördelningen 
bland de som tecknat utan företräde kommer styrelsen att 
sträva efter att få en bred aktieägarbas. Vid överteckning kan 
tilldelning komma att ske med färre antal poster än anmälan 
avser. 

Besked om tilldelning

Tilldelning i kontantemissionen sker samtidigt för alla efter 
teckningstidens slut. För de som tecknat med företräde och 
inom ramen för det belopp som man har företräde till sker 
beslutet om tilldelning löpande.  Då det ställts ut en övertill-
delningsoption för den investerargrupp som som beskrivits 
tidigare, gäller detta även dessa. Övriga tilldelningsbeslut sker 
efter det att teckningstiden löpt ut. De som inte erhållit till-
delning får inget meddelande. Någon avräkningsnota kommer 
inte att skickas till de som tecknar med stöd av teckningsrätt 
och använder den förtryckta blanketten. 

Betalning

Andelsbyte
Betalning för tillbytta aktier anses ha skett den dag som ifylld 
anmälningssedel har kommit Eminova Fondkommission, som 
utgör emissionsinstitut, tillhanda.

Kontantemission
För tecknare som tecknar med stöd av teckningsrätt sker 
betalning av tecknade aktier genom betalning enligt instruktion 
på den förtryckta anmälningssedeln.

För tecknare som tecknar utan stöd av teckningsrätt skall 
likvid erläggas enligt anvisningar på avräkningsnotan senast 
tre (3) bankdagar efter utfärdandet av densamma vilket 
innebär att likviden skall vara Eminova Fondkommission 
tillhanda senast på likviddagen. Aktier som ej betalas i tid kan 
komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av dem 
som ej betalat tecknade aktier.

Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att  
lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att lämna en  
teckningssedel per person. Vid flera inlämnade teckningssedlar 
gäller den senast inlämnade. Anmälan, som är bindande, skall  
om inte annat framgår av teckningssedeln, vara Eminova  
Fondkommission tillhanda senast 16.00 den 16 juni 2014.
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Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av emissionsresultatet kommer att ske 
snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats och 
senast 5 bankdagar efter att emissionen stängts. Offentlig-
görandet kommer att ske genom pressmeddelande och 
finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För aktieägare och depåbevisinnehavare som väljer att 
inte acceptera andelsbytet

Under årsstämman i Mobile Loyalty plc den 28 april 2014 
beslutades att Mobile Loyalty plc skall sälja alla sina 
tillgångar till Mobile Loyalty Holding AB efter genomfört 
andelsbyte. Försäljningen skall ske till marknadsvärde. 
Vidare gav stämman Mobile Loyalty plc´s styrelse mandat 
att påbörja en försäljning eller likvidation av Mobile Loyalty 
plc under förutsättning att minst 80% av aktie-ägarna och 
depåbevisinnehavarna i Bolaget accepterat andelsbytet. 

SEBs SDB program
Mobile Loyalty plc´s aktier handlas på marknadsplatsen 
AktieTorget via Svenska Depåbevis (SDB) utgivna av 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). Mycket förenklat 
kan förfarandet beskrivas som att aktier lagts i SEBs depå 
hos en engelsk bank och att SEB i sin tur ställt ut depåbevis 

Handel i SDB i Mobile Loyalty plc kommer att ske till och 
med dagen innan handel med den nya aktien i Mobile Loyalty 
Holding AB påbörjas. Någon organiserad handel i tecknings-
rätter eller BTA kommer inte att erbjudas.

Mobile Loyalty Holding AB har ansökt om att aktien skall hand-
las på marknadsplatsen AktieTorget. Ansökan har godkänts av 
marknadsplatsen under förutsättning att spridningskravet  
efter andelsbyte och kontantemission uppyllts. Första 
handelsdag för aktier som erhålls i andelsbytet beräknas till 
den 30 juni och för de aktier som tecknas i kontantemis-
sionen  till den 9 juli. Handelsbeteckningen kommer att vara 
MOBI. ISIN- kod för aktien är ISIN: SE0005936226

Handel på AktieTorget

Eftersom Mobile Loyalty plc har beslutat att de svenska depå-
bevisen avseende Bolagets aktier inte längre skall vara 
föremål för handel på AktieTorget eller en motsvarande 
marknadsplats kommer SEB i samförstånd med Mobile Loyalty 
plc att säga upp avtalet med de depåbevisinnehavare som inte 
deltagit i andelsbytet. Uppsägningstiden kommer att fast-
ställas när utfallet av andelsbytet står klart. Uppsägningen 
skickas till depåbevisinnehavarna per post till den adress som 
respektive depåbevisinnehavare hade i Euroclears register 
vid tidpunkten för uppsägningen.  I uppsägningen kommer SDB 
innehavarena ombes uppge till vilken depå denne önskar att 
de underliggande aktierna skickas. Vidare kommer i upp-
sägningen att anges den avstämningsdag vid vilken inne-
havaren måste vara registrerad som SDB innehavare för att 
få de underliggande aktierna. Om SDB innehavaren inte anger 
var denne vill få sina aktier, äger SEB rätt att sälja aktierna 
och istället för aktier skicka försäljningslikviden reducerad 
med SEBs försäljningsomkostnader.  

 Aktieboken i Mobile Loyalty plc förs av en brittisk motsvarig-
het till Euroclear, Computershare. Någon organiserad handel i 
Mobile Loyalty plc´s aktie sker inte och planeras inte heller att 
upprättas. De aktieägare som inte deltagit i andelsbytet och 
erhåller de underliggande aktierna kommer att fortsätta att 
vara aktieägare i Mobile Loyalty plc. Om alla innehavare av 
SDB inte deltar i bytet kommer Mobile Loyalty plc emellertdi 
inte att likvideras och dess tillgångar heller inte att överlåtas 
till Mobile Loyalty Holding AB. Tillgångarna kommer då att ägas 
av Mobile Loyalty Holding AB via Mobile Loyalty plc.

 som utgör det värdepapper som handlas på AktieTorget och 
som är registrerat hos Euroclear. Ett depåbevis motsvarar en 
aktie i depån. Förfarandet regleras av ett avtal mellan Mobile 
Loyalty plc och SEB som ingicks den 10 november 2011 samt av 
de allmänna avtalsvillkoren för innehavarna av svenska 
depåbevis i Mobile Loyalty plc.

När betalning erlagts skriver Euroclear ut en avi som visar 
antalet aktier som registrerats på det VP-konto som an-
givits på teckningssedeln.

Leverans av aktier

Aktieägare i Mobile Loyalty plc
Ca 9 miljoner av Mobile Loyalty plc´s aktier innehas av aktie-
ägare som inte omfattas av SEB´s SDB program utan som är 
direktregistrerade i den av Computershare förda aktieboken. 
Huvuddelen av aktierna ägs av ett fåtal större och av Bolaget 
kända ägare som ställt sig positiva till andelsbytet. För det fall 
att alla innehavare av SDB deltar i andelsbytet men någon av 
de direktregistrerade aktieägarna inte deltar kommer Bolaget 
att undersöka möjligheten i engelsk rätt till någon form av 
tvångsinlösenförfarande.  
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Allmänt

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande 
och i detta fall utgör Mobile Loyalty inget undantag. Varje 
investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets 
möjligheter och risker. Den som överväger att teckna sig för köp 
av akter i Mobile Loyalty men känner sig osäker vid 
riskbedömningen bör inhämta råd från kvalificerade rådgivare. 
Nedan beskrivs utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som 
bedöms ha störst betydelse för Mobile Loyaltys framtida 
utveckling utan att göra anspråk på att vara heltäckande. En 
samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i 
detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning.

Rörelserelaterade risker

Teknikrelaterade risker
Mobile Loyaltys tekniska plattform är kontinuerligt under 
utveckling och det finns därför en risk att tekniken eller olika 
applikationer inte fungerar som förväntat. Vidare finns risken att 
utvecklingen tar avsevärt längre tid än beräknat och därför 
genererar accelererande utvecklingskostnader.

Marknad
Mobile Loyalty befinner sig i en tidig fas när det gäller försäljning 
av tjänster, och är verksamt på en ny marknad för mobila 
marknadsföringstjänster. Denna marknad är under kraftig tillväxt 
och med ett ständigt flöde av nya innovativa lösningar för 
marknadsbearbetning. En misslyckad eller felriktad 
marknadsintroduktion kan innebära uteblivna förväntade intäkter 
och att Bolaget inte når uppsatta finansiella mål.

Risker förenade med Marknadstillväxt
Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren 
dels genom att öka marknadsandelarna i de länder Mobile Loyalty 
etablerat sig, men även genom att etablera sig i nya länder och 
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra 
problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan 
etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En 
snabb tillväxt kan även innebära att bolaget gör förvärv av andra 
företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt 
integreringsarbete kan påverka såväl bolagets verksamhet som 
resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra 

Riskfaktorer

Konkurrens
Mobile Loyalty har ett stort antal konkurrenter, som konkurrerar 
med olika delar av Mobile Loyaltys erbjudande. Vissa är betydligt 
större, har längre verksamhetshistorik och är finansiellt starkare 
än Mobile Loyalty.

Risk förenat med underleverantörer
För vissa tjänster kommer Mobile Loyalty att vara beroende av 
externa leverantörer och deras kapacitet, vilket kan påverka 
tiden för marknadsintroduktion och driften av dessa tjänster.

Nyckelpersoner
Mobile Loyaltys verksamhet är beroende av nyckelpersoner. 
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att 
attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några 
av dessa nyckelpersoner skulle lämna Mobile Loyalty skulle detta, 
åtminstone kortsiktigt, få en negativ effekt på bolagets 
möjligheter att nå sina planerade utvecklings- och 
försäljningsmål.

Patent och immateriella rättigheter
Mobile Loyaltys strategi är och har varit att inte investera i 
patent för att skydda sin teknik. Marknaden för 
mjukvaruutveckling präglas snarare av hastighet och test/beta-
versioner där man genom öppen användning utnyttjar feedback 
från användarna för att förfina tekniken. Bolaget bedömer idag 
att den egna teknologin ej gör intrång i andra bolags immateriella 
rättigheter. Trots detta kan garantier inte ges för att bolagets 
teknologi anses göra intrång i annans patent eller andra 
immateriella rättigheter.

Distributörer och återförsäljare
Mobile Loyalty kan komma att vara beroende av att distributörer 
eller återförsäljare marknadsför Bolagets tjänster på deras 
respektive marknader. Skulle Mobile Loyalty misslyckas att 
attrahera distributörer och återförsäljare eller partners för den 
internationella marknaden skulle det kunna få negativa 
konsekvenser för Mobile Loyaltys internationella 
marknadsbearbetning.

problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter 
att rekrytera rätt personal och dels genom att en snabb 
expansion kan medföra problem för personal att integreras i 
organisationen.
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Finansiella risker

Framtida Kapital
Det finns ingen garanti för att kapital från nyemissioner 
tillsammans med internt genererade medel kommer att 
räcka för bolagets framtida investeringsbehov. Det finns 
heller ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om 
behov uppstår, eller för att sådant kapital kan anskaffas på 
fördelaktiga villkor.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk utgörs av risk för att emissionen misslyckas 
och att koncernen inte har medel för att möta sina 
åtaganden. Detta skulle kunna leda till att delar av 
produktportföljen måste säljas ut och personal sägas upp.

Risk med utdelning
Det finns en risk att bolaget inte kommer att lämna någon 
utdelning under de närmaste åren.

Risker förenade med aktien och erbjudandet

Aktierelaterade risker
En investering i Mobile Loyalty kan komma att både stiga 
och sjunka i värde och det kan inte garanteras att en 
investerare kan komma att få tillbaka det satsade 
kapitalet. Aktien planeras att listas på Aktietorget, vilket 
innebär en större risk än om aktien hade varit noterad på 
en reglerad marknad då regelverket är mindre 
omfattande. Likviditeten i aktien kan i perioder vara låg 
vilket kan begränsa handeln i aktien. Aktiekursens 
utveckling är dock beroende av en rad faktorer, 

varav en del är bolagsspecifika men andra är knutna till 
aktiemarknaden som helhet där det är omöjligt för Mobile 
Loyalty att kontrollera alla de faktorer som kan komma att 
påverka aktiekursen.

Ägare med betydande inflytande
Innan andelsbytet kontrollerar fyra ägare hela bolaget. 
Även vid fullt genomfört andelsbyte innehar ett fåtal 
ägare majoriteten i bolaget. De fyra största ägarna 
kontrollerar tillsammans drygt 50 % av rösterna. Dessa 
personer kan tillsammans komma att utöva ett betydande 
inflytande på alla ärenden där samtliga aktieägare har 
rösträtt. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel 
för andra aktieägare som har andra intressen än 
huvudaktieägarna.

Ränterisk
En del av Mobile Loyaltys verksamhet är finansierad med 
räntebärande skulder. Det innebär att en viss del av 
bolagets kassaflöde kommer att användas till betalning av 
räntor, vilket minskar de medel som är tillgängliga för 
investeringar, utveckling av bolagets verksamhet samt 
andra affärsmöjligheter. En framtida räntehöjning kan 
komma att öka den del av kassaflödet som används till 
betalning av räntor och påverka bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning negativt.

Investeraravdrag
Under avsnittet Skattefrågor i Sverige beskrivs det 
investeraravdrag som infördes i Sverige den 1 december 
2013. Då avdraget är nytt saknas praxis. 
Skattemyndigheterna kan komma att bedöma att en 
investering i Mobile Loyalty Holding AB inte kan omfattas 
av avdraget.



Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser 
som kan uppkomma som en följd av att avyttra aktier eller 
svenska depåbevis (SDB i Mobile Loyalty plc eller som en 
följd av att bli aktieägare i Mobile Loyalty Holding AB, för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Sammanfattningen är emellertid inte avsedd att uttömmande 
redogöra för de frågor som kan aktualiseras för Mobile 
Loyalty plc aktieägare, SDB innehavare eller Mobile Loyalty 
Holdings AB aktieägare. Skattekonsekvenserna för enskilda 
aktieägare kan vara beroende av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Varje aktieägare eller innehavare av SDB 
rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis 
avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd 
av Erbjudandet, exempelvis vid tillämpning av utländska 
regler, skatteavtal eller regler för vissa typer av aktieägare. 
Bland annat berörs inte reglerna om näringsbetingade 
andelar för aktieägare som är företag närmare.

Generella frågor avseende försäljning av aktier

Beräkning av kapitalvinst eller förlust. 
Aktieägare som säljer aktier eller SDB är i allmänhet föremål 
för beskattning av eventuella kapitalvinster som kan uppstå. 
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas normalt som 
försäljningspris minus försäljningskostnader med avdrag för 
anskaffningsvärdet.

Ett byte av aktier eller SDB behandlas som huvudregel som 
en försäljning av aktier. Undantag från omedelbar 
beskattning finns dock vid så kallat andelsbyte (se vidare 
under rubriken ”Skattefrågor för aktieägare som accepterar 
Erbjudandet”). 

Privatpersoner
Kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och SDB är 
föremål för 30 % skatt för privatpersoner och dödsbon. 
Kapitalförlust vid försäljning av marknadsnoterade aktier 
och SDB är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra 
marknadsnoterade aktierelaterade instrument under 
beskattningsåret och mot den skattepliktiga delen av 
kapitalvinster på onoterade aktier. Till den del det saknas 
sådana kapitalvinster att kvitta kapitalförlusten mot är 70 % 
av kapitalförlusten avdragsgill mot skattepliktiga 
kapitalinkomster.

Skattefrågor i Sverige

Aktiebolag
Aktiebolag och andra juridiska personer utom dödsbon be-
skattas i allmänhet för kapitalvinster i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats som för närvarande 
(maj 2014) uppgår till 22 % för räkenskapsår som påbörjas 
senast den 1 januari 2013. 1) Avdrag för kapitalförluster på 
aktier medges endast mot kapitalvinster på andra delägar-
rätter. 2) Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag 
som har ådragit sig förlusten, kan den dras av mot kapital- 
vinster på aktierelaterade instrument hos andra bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att företagen kan utbyta 
koncernbidrag och att båda företagen begär det för ett be-
skattningsår som har samma deklarationstidpunkt. Kapital-
förluster på delägarrätter som inte utnyttjas under ett verk-
samhetsår kan överföras och kvittas mot kapitalvinster på 
andra aktierelaterade instrument under kommande år. 
Förluster kan föras framåt på obestämd tid.

Skatteeffekter för aktieägare som accepterar erbjudandet 
om andelsbyte

Försäljningspriset för aktierna i detta erbjudande kommer att 
vara marknadsvärdet av aktierna eller SDB i Mobile Loyalty plc 
vid tidpunkten för utbytet. Mobile Loyalty Holding AB avser att 
ansöka om allmänna råd från Skatteverket för att fastställa 
försäljningspriset för aktierna och SDB i Mobile Loyalty plc och 
anskaffningsutgift för aktierna i Mobile Loyalty Holding AB med 
anledning av bytet.

Om kapitalförluster som uppkommer för ett beskattningsår 
överstiger all kapitalinkomst för året, beviljas skattereduktion 
mot skatten på inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksam-
het samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan 
skattereduktion medges med 30 % av underskott som inte 
överstiger 100 000 SEK och 21 % av det återstående under-
skottet. Förluster kan inte föras över till ett annat beskatt-
ningsår.
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Aktiebolag
En accept av Erbjudandet och avyttring av aktier eller SDB i 
Mobile Loyalty plc i utbyte mot aktier i Mobile Loyalty Holding AB 
kommer i allmänhet utlösa beskattning.1) En skattepliktig kapital-
vinst eller avdragsgill kapitalförlust beräknas som differensen 
mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader 
för de mottagna aktierna i Mobile Loyalty Holding AB minus 
anskaffningsvärdet för aktier eller SDB i Mobile Loyalty plc, 
beräknat enligt de regler som beskrivs ovan.

Aktiebolag som realiserar en kapitalvinst genom utbyte av aktier 
eller SDB kan dock åberopa reglerna om uppskovsgrundande 
andelsbyten och ansöka om uppskov med beskattningen av en 
sådan vinst i sin inkomstdeklaration, under förutsättning att vissa 
kriterier är uppfyllda. För att reglerna om uppskovsgrundande 
andelsbyten ska kunna tillämpas, krävs att Mobile Loyalty Holding 
AB kommer att äga aktier eller SDB representerande mer än 50 
% av det totala antalet aktier i Mobile Loyalty plc vid utgången av 
det kalenderår då bytet sker.

Avyttring av aktier
Såsom framgår ovan utlöser ett utbyte av aktier eller SDB under 
vissa förutsättningar inte omedelbar beskattning. Istället beviljas 
aktieägaren framskjuten beskattning (privatperson) eller uppskov 
med beskattningen (företag) tills aktierna i Mobile Loyalty Holding 
AB avyttras. De erhållna aktierna i Mobile Loyalty Holding AB anses 
förvärvade till ett värde som motsvarar anskaffningsvärdet på 
aktierna eller SDB i Mobile Loyalty plc.

Beskattning av utdelning
Utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 
30 % för privatpersoner och dödsbon och i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats som för närvarande (maj 
2014) uppgår till 22 % för räkenskapsår som påbörjas senast den 
1 januari 2013.

Investeraravdrag

Det 1 december 2013 införda investeraravdraget 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 SEK per person och år, vilket 
motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 SEK. Investerarnas 
sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får 
uppgå till högst 20 000 000 SEK per år.
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För att reglerna om framskjuten beskattning ska vara 
tillämpliga krävs att Mobile Loyalty Holding AB kommer att äga 
aktier eller SDB representerande mer än 50 % av det totala 
antalet aktier i Mobile Loyalty plc vid utgången av det 
kalenderår då bytet sker.

Privatpersoner
En accept av Erbjudandet att avyttra aktier eller SDB i Mobile 
Loyalty plc i utbyte mot aktier i Mobile Loyalty Holding AB 
kommer inte att utlösa omedelbar beskattning, i enlighet med 
reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. De 
erhållna aktierna i Mobile Loyalty Holding AB anses ha för-
värvats för en ersättning som motsvarar anskaffningsut-
giften för de avyttrade aktierna i Mobile Loyalty plc.

Innehav av aktier i Mobile Loyalty Holding AB



Avdraget får göras i inkomstslaget kapital för det år då 
investeraren betalar andelarna. Om ett investeraravdrag 
medför ett underskott i inkomstslaget kapital ska skatten 
minskas med 30 procent av den del av underskottet som 
motsvarar avdragsbeloppet oavsett underskottets storlek. 
Avdraget måste återföras om aktieägaren avyttrar aktierna 
under de fem år som följer närmast efter betalningsåret eller 
om aktieägaren tar emot någon form av värdeöverföring, som 

t. ex. utdelning från företaget.

En förutsättning för att kunna utnyttja avdraget är emellertid 
att företaget under betalningsåret eller under de två åren 
närmast före betalningsåret inte har genomfört vissa interna 
förvärv. Hit räknas bland annat förvärv av andelar från 
investeraren. Detta innebär att de som deltagit i andelsbytet 
inte kan utnyttja investeraravdraget för sin investering i 
kontantemissionen. Nytillkomna investerare torde emellertid 
kunna utnyttja avdraget. 

Då Mobile Loyalty har färre än 50 anställda och 
balansomslutningen understiger 80 MSEK torde Mobile 
Loyalty Holding ABs kontantemission omfattas av 
investeraravdraget.

Företagets nettoomsättning under betalningsåret,
eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 
MSEK.

Medelantalet anställda och delägare som under 
betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och

•

•

Ett företag är av mindre storlek om:
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B O L A G S O R D N I N G

MOBILE LOYALTY HOLDING AKTIEBOLAG
(556927-9242)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mobile Loyalty Holding AB. Bolaget är publikt (publ)

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag bedriva försäljning, 
teknisk utveckling och konsultverksamhet inom mobil kommunikation och mobila 
tjänster.

Bolaget kommer även att bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.



§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst en suppleant per 
ledamot. 

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (eller 
registrerade revisionsbolag) med eller utan auktoriserade revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets webplats. Att kallelse har skett skall annonseras i 
Dagens Industri.

§ 9 Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av 
hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla 
sig hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman, 
varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte (5:e) vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämman skall hållas i Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
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1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning för stämman;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i

förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om;

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-
kommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
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_____________________

Denna bolagsordning har antagits vid en extra bolagsstämma den 14 maj 2014.
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