
  

 

 

I N TER N AT IONAL  AB  

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION 2016 



  

Definitioner 

Med ”GoldX” eller ”Bolaget” avses moderbolaget GoldX 

International AB (publ) med organisationsnummer 556777-2883 

samt det vilande dotterbolaget Stureg AB med 

organisationsnummer 559056-4059. Med ”Euroclear” avses 

Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.  

 

 

Undantag från prospektskyldighet 

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av 

Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte 

kräver att prospekt upprättas för den nyemission som 

memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det 

belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en 

tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är 

fallet i förevarande emission. För memorandumet gäller svensk 

rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum 

eller därmed samman-hängande rättsförhållanden skall 

avgöras av svensk domstol exklusivt. 

 

 

Memorandumets tillgänglighet 

Memorandumet finns tillgängligt på GoldXs hemsida 

www.goldx.se samt på AktieTorgets hemsida 

www.aktietorget.se. 

 

 

Revisors granskning 

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter 

införlivade genom hänvisning har ingen information i 

memorandumet reviderats av Bolagets revisor.  

 

 

Distributionsområde 

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter 

ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än 

de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana 

begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. 

Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 

Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där 

distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående 

mening eller strider mot regler i sådant land.  

 

 

 

Framåtriktad information 

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som 

är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande 

marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa 

uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren 

av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för 

subjektiva bedömningar och därmed är förenade med 

osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning 

över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt 

vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är 

verksamt inom. 

 

 

 

Friskrivning 

Memorandumet innehåller information som har hämtats från 

utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. 

Även om GoldX anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen 

oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 

fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror 

i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa 

tabeller inte synes summera korrekt. 

  

 

 

 

Emissionsinstitut 

I samband med emissionen agerar Partner Fondkommission AB 

(”PFK”) emissionsinstitut till Bolaget. Styrelsen i GoldX är ansvarig 

för innehållet, varpå PFK friskriver sig från allt ansvar i förhållande 

till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller 

indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller 

andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i 

memorandum. 

 

 

 

AktieTorget 

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa 

AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att 

bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på 

marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig 

information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets 

aktiekurs. 

 

Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga 

lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag 

som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS 

Finans AB, som är ett värdepappersbolag under 

Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTF-

plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som 

är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på 

en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som 

lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget 

dock infört genom sitt noteringsavtal. 

  

 

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som 

är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som 

anslutna till NASDAQ Stockholm. Det innebär att den som vill 

köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan 

använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser 

från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida 

(www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på 

hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att 

följa på Text-TV och i dagstidningar. 



 

 

 

Si
d

a1
 

GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER............................................... 2 

RISKFAKTORER ..................................................................................... 3 

VD HAR ORDET ................................................................................... 5 

GARANTITECKNING ........................................................................... 6 

BAKGRUND OCH MOTIV ................................................................... 7 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR ........................................................... 8 

VERKSAMHETEN ................................................................................ 10 

MARKNADEN .................................................................................... 13 

 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR......... 14 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR................................................................. 17 

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.................................. 18 

FINANSIELL ÖVERSIKT ....................................................................... 20 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA INFORMATIONEN ........... 23 

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION ....... 24 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE............................................................... 25 

BOLAGSORDNING ........................................................................... 26 

ADRESSER .......................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VIKTIGA TIDPUNKTER 

Teckningsperioden  

inleds 

 13  

JUNI 

2016  
Teckningsperioden 

avslutas 

28  

JUNI 

2016  

Delårsrapport två 

15 

JULI 

2016  

BOLAGSINFORMATION 
 

FIRMANAMN:  GoldX International AB 

ORG.NR:   556777-2883 

SÄTE:   Stockholm 

ADRESS:   Birger Jarlsgatan 21 

STAD:   111 45 Stockholm 

HEMSIDA:   www.goldx.se 

TEL.NR:   +46(0)8 – 720 06 10 

MAIL:   info@goldx.se 

Delårsrapport tre 

17 

OKT 

2016  

Bokslutskommuniké 2016 

27 

JAN 

2017  
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen beslutade den 1 juni 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2016, om nyemission av aktier med 

företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 9 juni 2016 var registrerade aktieägare i bolaget. Innehav av sju (7) aktier ger rätten 

att teckna två (2) nyemitterad aktier, till kursen 0,20 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 13 – 28 juni 2016. Styrelsen 

har rätt att förlänga teckningstiden. 
 

Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med högst 294 285,71 kronor genom nyteckning 

av högst 29 428 571 aktier. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 5 885 714 kronor före emissionskostnader. 

Emissionskostnaderna beräknas vid fulltecknad emission att uppgå till cirka 600 000 kronor. Bolagsvärde före emissionen vid den 

fastställda emissionskursen uppgår till 20,6 MSEK.  

 

Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 22 procent av 

kapitalet och cirka 22 procent av rösterna i Bolaget. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten 

kan teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Se ”Villkor och Anvisningar” för fullständig beskrivning. Aktieägare 

som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.  

 

Emissionen görs i ett offensivt syfte för Bolaget för att skapa högre tillväxt där emissionslikviden kommer användas för att ta 

marknadsandelar och stärka Bolagets position ytterligare. 

 

Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna nya aktier 

i Bolaget i nyemissionen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor 

ANSVAR 

Styrelsen för GoldX International AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed 

gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de 

vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

 

Stockholm den 10 juni 2016  

Teckningsperiod: 13 juni 2016 – 28 juni 2016 

Teckningskurs: 0,20 kronor per aktie 

Emissionsvolym: 5 885 714 kronor 

Avstämningsdag: 9 juni 2016 

Antal aktier innan emission: 103 000 000 aktier 

Handel med teckningsrätter: 13-23 juni 2016 

Handel med BTA: Från 13 juni 2016 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen 

Företrädesrätt: För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) 

innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna två (2) nya aktier 

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske 

under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. 

fr.o.m 13 juni t.o.m. 28 juni 2016. Anmälan skall göras på 

anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av 

teckningsrätter” 

ISIN-kod aktien: 

ISIN-kod TR: 

ISIN-kod BTA: 

SE0005568698 

SE0008434435 

SE0008434443 

Teckningsanmälan insändes till: Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg  

Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20      E-post: emissioner@partnerfk.se  

HANS ORRE (styrelseordförande) CHRISTIAN KRONEGÅRD (styrelseledamot och VD) 

STEFAN VILHELMSSON (styrelseledamot) ROBIN VESTERSTEN (styrelseledamot) 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
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RISKFAKTORER 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier 

minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte 

sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte 

uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets 

verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets 

egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande 

verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en 

bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är 

ägande av aktier alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information 

som ges i memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida 

utveckling. 

 

 

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE 

RISKER 
Konjunkturutveckling 

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och 

högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, 

handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter 

och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra 

faktorer som står utom Bolagets kontroll.  

 

Politiska risker  

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika 

länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, 

tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget 

påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer 

i andra länder. Ovanstående kan medföra negativa 

konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.  

 

Volatilitet i guldpriset  

Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning kan 

påverkas av volatilitet i guldpriset. Guldpriset varierar kraftigt 

och påverkas av en rad faktorer utanför Bolagets kontroll. Till 

dessa hör global guldproduktion av gruvor, centralbankers 

utförsäljningar av guldreserver, producenters säkringsaktiviteter, 

förväntningar avseende inflation, den relativa växelkursen 

mellan amerikanska dollar och svenska kronan, global och 

regional efterfrågan, politiska och ekonomiska förutsättningar 

samt produktionskostnader i olika guldproducerande regioner. 

Guldpriset har dessutom varit föremål för snabba kortsiktiga 

förändringar på grund av spekulation. En långvarig och kraftig 

nedgång i guldpriset kan innebära nominellt försämrade 

marginaler för Bolaget.  

 

Risker associerade med företagsförvärv  

GoldX kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det 

föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, 

avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan 

hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på 

Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 

 

BOLAGSSPECIFIKA RISKER  
Produkter och tjänster  

Bolagets huvudsysselsättning är handel med ädelmetaller. 

Bolaget kan inte garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris 

och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta 

marginaler och vinst.  

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxt och intjäningsförmåga  

Handel med ädelmetaller har pågått i alla tider, däremot att 

bedriva sådan handel med internet som kontaktyta är en 

relativt ung företeelse. Bolaget måste investera resurser i att 

utveckla sin tjänst. Det finns inga garantier för att detta fullt ut 

blir lyckosamt. Utöver detta går det inte med säkerhet säga att 

Bolaget blir vinstgivande i den omfattning detta memorandum 

beskriver. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig 

omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.  

 

Historik  

GoldX har kort verksamhetshistorik då Bolaget grundades 2009. 

Det ska beaktas vid investering i aktien.  

 

Begränsade resurser  

GoldX är ett mindre företag med begränsade resurser vad 

gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska 

kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser 

disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 

GoldX misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed 

drabbas av finansiellt strukturella problem. 

 

Finansiering och framtida kapitalbehov  

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, 

komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar 

eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets 

godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig 

finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet 

begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan 

verkställa sin framtidsplan.  

 

Risker associerade med företagsförvärv 

GoldX kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det 

föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, 

avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan 

hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på 

Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 

 

Valuta- och metallkursrisker  

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och 

metallkursförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, 

försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter 

och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka 

står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan 

i framtiden ske i internationella valutor. Valutakurser och 

metallkurser kan väsentligt förändras.  
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Övriga risker  

Till övriga risker som Bolagets utsätts för är bland annat brand, 

traditionella försäkringsrisker och stöld. 

 

RISKER FÖRKNIPPADE MED GOLDXAKTIEN 
Ägare med betydande inflytande  

I samband med noteringen på AktieTorget 2014 kom ett fåtal 

av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel 

av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, 

var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt 

inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av 

aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av 

styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, 

konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla 

GoldXs tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna 

koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra 

aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. 

Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett 

förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna 

övriga aktieägare. Dessutom kan den höga 

ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom 

investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med 

stark ägandekoncentration.  

 

Likviditetsbrist i marknaden för GoldXaktien  

Likviditeten i GoldXs aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt 

att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och 

likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att 

sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien 

påverkas negativt för aktieägarna.  

 

Kursfall på aktiemarknaden  

En investering i GoldX är förknippad med risk. Det finns inga 

garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. 

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker som 

räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och 

sämre konjunkturella förändringar. Aktiemarknaden präglas 

även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som GoldX 

kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa 

faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiskt 

att förutse och skydda sig mot.  

 

Utebliven utdelning  

Till dags dato har GoldX beslutat att samtliga aktier berättigar 

till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En 

investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida 

utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar 

kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som 

verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av 

det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet 

och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 

eventuell avkastning på investeringen genereras genom en 

höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktien och 

ägarförhållanden, Utdelningspolicy”.  

 

Fluktuationer i aktiekursen för GoldXaktien  

Aktiekursen för GoldX kan i framtiden komma att fluktuera 

kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga 

resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och 

förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver 

kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- 

och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller 

proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. 
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VD HAR ORDET 
Under våren 2016 fick jag privilegiet och förtroendet att leda 

GoldX International AB. Jag har nu sedan jag tillträdde som VD 

hunnit sätta mig in i verksamheten och jag kan konstatera att 

Bolaget genom hårt arbete under 2015 och kvartal ett 2016 

lyckats renodla vår verksamhet och definiera vad vi verkligen 

ska satsa på. Jag har nu kontroll över såväl våra intäkter som 

kostnader och i samband med detta bedömer vi att läget nu 

är rätt för att genomföra en företrädesemission, som är fullt 

garanterad, i syfte att stärka vår position ytterligare nu när vi har 

våra varumärken etablerade så att 

alla aktieägare ges en möjlighet att 

vara med på vår fortsatta resa. Som 

jag tidigare har kommunicerat har vi 

också bildat ett dotterbolag till GoldX 

International AB, Stureg AB, som 

tillsvidare ligger vilande. Framtida 

planer för dotterbolaget kommer att 

presenteras löpande.  

 

 

Under verksamhetsåret 2015 förvärvade vi två av våra 

konkurrenter på den svenska marknaden; Smsguld samt 

Gudpengar. Vi befinner oss därför i en mycket gynnsam 

marknadssituation i samband med att våra varumärken 

tillsammans är några av Sveriges ledande aktörer för köp av 

ädelmetaller över Internet.  Vi har nu fokuserat på att optimera 

våra marknadsföringsplattformar för GoldX och våra 

varumärken Stureguld, Smsguld och Guldpengar. Vi har 

framförallt breddat oss i vår marknadsföringsplan genom andra 

kanaler så som bloggar och lokala nyhetsplattformar. Bland 

annat har strategin med Smsguld varit att försöka nå ut till en 

bredare kundkrets i form av nationell radio som påbörjades i 

slutet av april. Vi 

annonserar genom 

Bauer Media 

Group och hörs på 

radiokanalen NRJ. 

Utöver radioreklam 

marknadsför vi oss 

även genom 

Google Adwords.  

 

 

Det har visat en positiv utveckling av ökade inköp i form av ädla 

metaller. Under april månad omsatte GoldX International AB 2,5 

MSEK. Vi ser en fortsatt ökning på omsättningen under mars och 

april jämfört med föregående månader, främst januari om 0,9 

MSEK och februari om 1,4 MSEK vilket bevisar att vi faktiskt ökar 

våra inköp och försäljningar av ädla metaller. 

 

Jag ser stor potential i GoldX och vi kommer fortsättningsvis 

satsa på marknadsföring genom fler kanaler nationellt för att ta 

ännu större marknadsandelar. Mitt mål kvarstår som tidigare, att 

i första hand fokusera på lönsamheten och att få GoldX till ett 

vinstdrivande bolag. GoldX har en bra kapitalstruktur för 

befintlig verksamhet och mitt mål är att vara skuldfria inom en 

tolv månaders period från Bolagets befintliga kassaflöde. 

 

 

Ytterligare en målsättning är att öka 

försäljningen av investeringsmetaller 

och etablera oss starkare på 

marknaden mot konkurrerande 

verksamheter såsom Liberty Silver och 

Tavex. Genom vår platt-

form stureauktion.se når vi specifikt ut till 

våra kunder som handlar med 

investeringsmetaller. Vi har en bra utvecklad web-shop och 

leveranssystem. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår sida 

och arbeta med konkurrenskraftiga priser, på så sätt hoppas vi 

kunna öka vår försäljning av investeringsmetaller i framtiden. 

 

 

Med detta sagt vill 

jag slutligen tacka 

för förtroendet så 

här långt. Jag 

hoppas även ni 

delar min över-

tygelse om att vi 

har en spännande 

resa framför oss.  

 

 

Välkommen att föl-

ja oss som aktie-

ägare!  

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 10 juni 2016 

 

Christian Kronegård 

VD GoldX International AB 

 

 

”Vi befinner oss därför i en mycket 

gynnsam marknadssituation i samband 

med att våra varumärken tillsammans 

är några av Sveriges ledande aktörer 

för köp av ädelmetaller över Internet” 

”GoldX har en bra kapitalstruktur 

för befintlig verksamhet och mitt 

mål är att vara skuldfria inom en 

tolv månaders period från 

Bolagets befintliga kassaflöde 

med en stabil finansiell situation” 

http://stureauktion.se/
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

GARANTITECKNING 
EMISSIONSGARANTIER MED ERSÄTTNING 

Emissionen är garanterad upp till 5 885 714 kronor, fördelat på  

2 656 811 kronor av emissionsgarantier med ersättning samt 

3 228 903 kronor genom emissionsgarantier utan ersättning, 

vilket motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. 

Ersättningen till garanterna är 5 (fem) procent på garanterat 

belopp och erläggs kontant.  

 

 

GoldX har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell 

nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via 

förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. 

 

Garantitecknare Datum för avtal Garanterat  

belopp (SEK) 

 Äger sedan tidigare 

 antal aktier i GoldX 

New Equity Venture International AB 2016-05-31 2 656 811 56 505 800 

SUMMA  2 656 811  

 

 

EMISSIONSGARANTIER UTAN ERSÄTTNING 

GoldX har erhållit emissionsgarantier om 3 228 903 kronor, 

motsvarande 54,86 procent av den initiala emissionsvolymen. 

Ingen premieersättning utgår för teckningsgarantierna. Dessa 

har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget. 

Teckningsgarantierna har dock inte säkerställts via 

förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.  

 

 

 

Garantitecknare (utan ersättning) Datum för avtal Belopp (SEK)  Äger sedan tidigare  

antal aktier i GoldX 

New Equity Venture International AB 2016-05-31 3 228 903 56 505 800 

SUMMA  3 228 903  
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

BAKGRUND OCH MOTIV 

Ett viktigt motiv för förevarande företrädesemission är att möjliggöra så GoldX kan skapa högre tillväxt under 

lönsamhet där emissionslikviden kommer användas för att ta marknadsandelar och stärka Bolagets position 

ytterligare. 

 

 

BAKGRUND 

Under verksamhetsåret 2015 förvärvade GoldX International AB två välinarbetade varumärken, Smsguld och Guldpengar, som är 

rikstäckande och varit ledande på inskick av guldkuvert under många år. Dessa två konkurrerande verksamheter som tidigare har tagit 

marknadsandelar ifrån GoldX hamnar nu under samma tak som GoldXs egna varumärke Stureguld. I samband med detta har Bolagets 

position på marknaden och strävan efter att bli den ledande aktören i Sverige förstärkts ytterligare. 

 

 

MOTIV 

Bolaget genomför nu en företrädesemission om 5 885 714 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 600 000 kronor, 

där emissionslikviden främst skall finansiera tillväxt av befintlig verksamhet samt marknadsföringen för Bolagets varumärken nationellt. 

Emissionen är garanterad upp till 5 885 714 kronor, d.v.s. 100 procent av emissionslikviden, av Bolagets huvudägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRE SKÄL ATT INVESTERA I GOLDX 

 
 
 

1. STARKA VARUMÄRKEN 

Bolaget har tre starka och väletablerade varumärken; Stureguld.se, Smsguld.se samt Guldpengar.se. 

Tillsammans under samma tak verkar GoldX som en av Sveriges ledande aktör för köp av 

ädelmetaller i business-to-consumer segmentet. 

 
 

 

2. TILLVÄXTMÖJLIGHETER 

Med befintliga starka varumärken och nu med genomförd nyemission ser Bolaget stor potential i att 

öka tillväxten för nuvarande verksamhet, samt att möjliggöra satsningar inom nya segment. 

 
 

 

3. STARK FINANSIELL SITUATION 

Utfallet av GoldXs arbete under de senaste månaderna har lagt grunden till att Bolaget har en stark 

balansräkning och målet är att vara skuldfritt från verksamhetens befintliga kassaflöde under 2016. 
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
ERBJUDANDET I KORTHET 
Styrelsen i GoldX International AB beslutade den 1 juni 2016 i 

enlighet med bemyndigandet erhållet från årsstämman den 17 

maj 2016 att genomföra en nyemission av aktier med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Erbjudandet 

omfattar aktier till ett belopp om totalt 5 885 714 SEK till den 

fastställda emissionskursen om 0,20 SEK per aktie. Aktiekapitalet 

i Bolaget kan öka med högst 294 285,71 SEK genom nyemission 

av högst 29 428 571 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 

SEK. 

 

AKTIE 
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller GoldX International 

AB, aktie, ISIN SE0005568698. Aktierna har upprättats enligt 

svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. 

 

TECKNINGSRÄTTER 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i 

förhållande till det antal aktier de innehar på 

avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på 

avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) 

teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av 

två (2) nya aktier. 

 

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I 

TECKNINGSRÄTTER 
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och 

med den 13 juni till och med den 23 juni 2016. Teckningsrätterna 

kommer handlas under kortnamnet GOLDX TR med ISIN-kod 

SE0008434435. 

 

TECKNINGSKURS 
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. 

Courtage utgår ej. 

 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka 

personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet 

är den 9 juni 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive 

rätt till deltagande i Erbjudandet är den 7 juni 2016. Första dag 

för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i 

Erbjudandet är den 8 juni 2016. 

 

TECKNINGSPERIOD 
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 

den 13 juni 2016 till och med den 28 juni 2016. Efter 

teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 

ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 

kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort 

från VP-kontot. Styrelsen i GoldX International AB har rätt att 

förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut 

om förlängning av teckningstiden fattas, kommer beslutet att 

offentliggöras senast den 28 juni 2016. 

 

UTSPÄDNING 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i 

Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 29 428 571 

aktier och röster, vilket motsvarar cirka 22,22 procent efter 

Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster 

dividerat med det totala antalet aktier eller röster efter ett 

fulltecknat Erbjudande). 

 

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN, I 

HÄNSYN TILL ERBJUDANDET OCH 

ANSÖKNINGSBLANKETTER 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 

ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av 

Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger 

rätt att teckna aktier i Nyemissionen, erhåller följande dokument 

från Euroclear: 

 

 detta Informationsmemorandum, 

 en emissionsredovisning med bifogad förtryckt 

inbetalningsavi, 

 en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld 

inbetalningsavi, samt 

 en särskild anmälningssedel utan bifogad 

inbetalningsavi, avsedd för teckning av aktier utan 

företrädesrätt. 

 

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet 

erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som 

kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken 

anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas 

separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter 

på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.  

 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare vars innehav av aktier i GoldX International AB är 

förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 

varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. 

Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med 

anvisningar från respektive förvaltare.  

 

TECKNING FÖR NYA AKTIER MED STÖD AV 

TECKNINGSRÄTTER 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 

betalning senast den 28 juni 2016. Teckning genom kontant 

betalning ska antingen göras med den förtryckta 

inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller 

med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 

anmälningssedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 

teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast 

den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 

för teckning genom kontant betalning. Särskild 

anmälningssedel ska då ej användas.  

2) Särskild anmälningssedel 

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 

annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 

förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 

ska den särskilda anmälningssedeln användas som 

underlag för teckning genom kontant betalning. 

Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet 

med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den 

förtryckta inbetalningsavin får därför inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 

komma att lämnas utan avseende. Särskild 

anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission 

AB per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från 

GoldX International AB hemsida. I fylld anmälningssedel i 

samband med betalningen ska skickas per post eller 

lämnas på nedanstående adress och vara Partner 

Fondkommission tillhanda senast den 28 juni 2016. 
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god 

tid för att säkerställa leverans före angivet sista datum. Det 

är endast tillåtet att insända en (1) särskild 

anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild 

anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna 

att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 

lämnas utan avseende. 

 

Partner Fondkommission AB 

Ärende: GoldX International AB 

Lilla Nygatan 2 

411 09 Göteborg 

Tel +46 31 761 22 30 

Fax. +46 31 711 11 20 

E-post: info@partnerfk.se 

 

TECKNING FÖR NYA AKTIER UTAN STÖD AV 

TECKNINGSRÄTTER  
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under 

samma period som teckningen av nya aktier med stöd av 

teckningsrätter, det vill säga från och med den 13 juni till och 

med 28 juni 2016. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker 

genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd 

av teckningsrätt” ifylls, undertecknas och skickas till Partner 

Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan 

erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller 

genom att ladda ned den från GoldX International AB hemsida. 

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning 

av nya aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad 

som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner 

Fondkommission tillhanda senast den 28 juni 2016 kl. 15.00. 

Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid 

för att säkerställa leverans före angivet sista datum. Det är 

endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det 

fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer 

enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 

kommer således att lämnas utan avseende. 

Observera att anmälan är bindande.  

 

TILLDELNING 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av 

teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen 

för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av 

aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som 

även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid 

överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var 

och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier 

som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare 

andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för 

det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det 

antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte 

kan ske genom lottning. 

 

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING AV AKTIER UTAN 

FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 

företrädesrätt lämnas genom översändande av 

tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska 

erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 

avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken 

inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 

komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset 

vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 

Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av 

dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 

mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under 

anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av 

överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett 

lägre antal aktier än vad anmälan avser. 

 

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 

bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, 

Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i 

Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) 

och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till 

Partner Fondkommission enligt ovan för information om 

teckning och betalning. 

 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så 

snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar 

efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med 

bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-

konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till 

dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket, vilket 

beräknas ske vecka 29, 2016. Aktieägare vilka har sitt 

aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 

fondkommissionär erhåller information från respektive 

förvaltare. 

 

HANDEL MED BTA 
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med 

den 13 juni 2016 till dess att Erbjudandet registrerats hos 

Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 29, 2016. BTA kommer 

handlas under kortnamnet GOLDX BTA med ISIN-kod 

SE0008434443. 

 

LEVERANS AV NYA AKTIER 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket, 

vilket beräknas ske vecka 29, 2016, omvandlas BTA till aktier utan 

särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka 

har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från 

respektive förvaltare. 

 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast 

omkring den 30 juni 2016 kommer Bolaget att offentliggöra 

utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske 

genom ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt 

på Bolagets hemsida. 

 

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA 
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 

Erbjudandet registrerats vid Bolagsverket under förutsättning att 

de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av 

Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för 

sådan utdelning. 

 

ÖVRIG INFORMATION 
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya 

aktier kommer GoldX International AB ombesörja att 

överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det 

överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om 

teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas 

på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas 

utan beaktande. Erlagd emissionslikvid kommer då att 

återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
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VERKSAMHETEN 
 

AFFÄRSIDÉ 

GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, 

huvudsakligen metaller, främst ädla. 

 

VISION 

GoldX vision är att bli ledande aktör på den svenska 

marknaden för inköp av råvaror, främst metaller. Bolagets mål 

har sedan start varit att etablera sig som en säker och ett 

självklart val där konsumenterna på ett bekvämt sätt kan välja 

den metod med vilken de vill sälja sitt guld - genom Bolagets 

hemsidor eller Bolagets fysiska butik i Stockholm. 

 

MÅL 
Bolagets mål är att vara tillgänglig för kunder i det ögonblick de 

beslutar att sälja sina produkter via Bolagets utbud av tjänster. 

 

STRATEGI 
Styrelsens målsättning är att skapa tillväxt, såväl organisk som 

genom förvärv, samt god avkastning för Bolagets aktieägare. 

Förvärven kommer att genomföras i linje med en väl utformad 

strategi som ligger till grund för att skapa mervärde för GoldXs 

aktieägare. Eventuella förvärv skall bidra till att Bolagets 

tillväxttakt ökar och ger en starkare organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETEN 

GoldX International AB bildades 2009 och har sedan dess varit 

en av de marknadsledande aktörerna inom inköp av 

ädelmetaller från privatpersoner i Sverige.  

 

GoldX tillhandahåller en smidig och säker tjänst för handel med 

metaller. Bolaget erbjuder såväl inköp av metaller som 

försäljning av investeringsmetaller, framförallt guld- och 

silvertackor. Bolaget använder primärt sin egenutvecklade IT-

plattform och sina hemsidor som kontaktyta med sina kunder. 

GoldX köper ädelmetaller från privatpersoner och i vissa fall 

företag för att sälja vidare till tredje part. Bolagets kunder kan 

via hemsidorna Stureguld.se, Smsguld.se samt Guldpengar.se 

sälja och få sina guldföremål värderade. De kan även besöka 

Bolagets butikslokal i Stockholm.  

 

Begreppet ”finguld” motsvarar 100 procent rent guld och är 

känt som 24 karat. Stureguld köper guld i halter från 8 till 24 

karat, där 18 karat är vanligast förekommande. 

Genomsnittskunden säljer 30 gram guld vilket motsvarar cirka 

6000 kronor. 

 

De metaller GoldX köper måste enligt lagen (1999:271) om 

handel med begagnade varor lagerföras i minst 30 dagar innan 

vidareförsäljning. Efter 30 dagar säljs metallerna vidare till 

grossister för nedsmältning, med undantag för de varor som kan 

säljas vidare som smycken. 
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VARUMÄRKEN 

Bolaget har tre varumärken; Stureguld.se, Smsguld.se samt Guldpengar.se där kunden kan välja vilken sida de vill sälja sin ädelmetall 

genom. På samtliga av GoldXs hemsidor kan kunden beställa ett brev hem där de kan skicka in deras guldföremål till Bolaget för 

värdering och försäljning där köpeskillingen till kunden betalas ut när parterna är överens.  
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GULD 
Guld har den kemiska betäckningen Au som kommer av dess 

latinska namn Aurum. Guld är en av de mest värdefulla 

ädelmetaller som finns. Det har en densitet på 19,32 kg/dm3 

och en smältpunkt på 1 064 grader Celsius. Metallen är lätt att 

forma och är mycket elastisk. Av ett gram guld kan exempelvis 

en 3 000 meter lång tråd skapas med en diameter på 0,00012 

millimeter. Guld leder elektricitet och värme väl. Det korroderar 

inte när det utsätts för inverkan av från luft eller vatten och 

påverkas inte heller av koncentrerade syror eller baser. 

 

Dessa egenskaper gör att guldföremål bevarar sin lyster över 

mycket lång tid. Andra metaller, som järn, koppar och silver får 

mörka beläggningar av oxid och sulfider över tiden. Guldets 

renhet mäts i 1000-delar eller karat. 18 karat är detsamma som 

18/24 och 750/1000. Rent guld är väldigt mjukt. För att öka 

hårdheten legeras guld med andra metaller som exempelvis 

silver och koppar. Den vanligaste guldhalten är 18 karat, vilket 

innebär att legeringen innehåller 75 procent guld och 25 

procent övriga metaller.  

 

 

MARKNADSFÖRING 
GoldX marknadsför sina tjänster i ett flertal mediekanaler, bland 

annat genom tidningar, Internet, radio och via sökverktyg som 

Google.  

 

KUNDER 
Bolagets kunder är främst privatpersoner som säljer 

ädelmetaller, framförallt guld eller silver.  

 

FRAMTIDSUTSIKTER  
GoldXs målsättning är att skapa en stabil verksamhet som kan 

användas som plattform för tillväxt, såväl organisk som genom 

förvärv. Styrelsen ser god potential för utveckling av Bolagets 

nya segment.  

 

KONCERNSTRUKTUR 

GoldX International AB med org. nr. 556777-2883 är moderbolag 

och verksamhetsbolag. Bolaget har ett vilande helägt 

dotterbolag vid namn Stureg AB 559056-4059. GoldX 

International AB är ett dotterbolag till New Equity Venture Int. AB 

(för mer info se sid. 17). 

 

 

 

 

   
 

Firmanamn GoldX International AB 

Organisationsnummer 556777-2883 

Handelsbeteckning GOLDX 

ISIN-kod för GoldXs aktie SE0005568698 

Säte och hemvist Stockholm kommun, Stockholms län 

Datum för bildandet 2008-12-12 

Firma registrerad 2009-02-05 

Land för bolagsbildning Sverige 

Juridisk form Publikt aktiebolag 

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress Birger Jarlsgatan 21 

Telefon +46(0)8 – 720 06 10 

E-post info@goldx.se 

Hemsida http://www.goldx.se 

 

 

 
 

 

 

ORGANISATION OCH PERSONAL 
Bolaget har medarbetare med över 20 års erfarenhet av 

metallbranschen. Koncernen har i dagsläget, juni 2016, cirka tre 

medarbetare. Övriga tjänster kommer att upphandlas efter 

behov.  

 

 

 

 

 

 

 
 

TENDENSER 

Det finns såvitt styrelsen känner till, utöver generell osäkerhet 

relaterad till handel med råvaror, inga kända tendenser, 

osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 

åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 

inverkan på Bolagets framtidsutsikter. Det har inte skett någon 

väsentlig förändring av GoldXs finansiella ställning eller ställning 

på marknaden sedan den 31 december 2015. GoldX känner i 

dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, 

skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder 

som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka GoldXs 

verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande 

räkenskapsåret. 

 

BOLAGSINFORMATION 
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MARKNADEN 
Informationen i detta avsnitt speglar styrelsens uppfattning och 

baseras, om inte annan källa anges, på styrelsens tidigare 

erfarenhet och branschkompetens.  

 

MARKNAD  
Den svenska marknaden för inköp av ädelmetaller över Internet 

värderas till cirka 200 MSEK per år. Dessa siffror har utarbetats 

genom att multiplicera antalet aktörer på marknaden med 

deras genomsnittliga omsättning. Den butiksbaserade handeln 

bedöms uppgå till 500 - 1000 MSEK årligen. Vid denna beräkning 

har Bolaget tagit hänsyn till grossisternas totala omsättning samt 

butikernas interna omsättning, med intern omsättning menas 

guld som butikerna köper in för att använda i deras egen 

produktion. I båda dessa fall är siffrorna en försiktig 

uppskattning.  

 

Den globala handeln med guld  

Den globala handeln med guld sker huvudsakligen direkt 

mellan olika marknadsaktörer via så kallad OTC-handel (over 

the counter). Handeln sker genom spottransaktioner och olika 

former av derivat såsom terminer och optioner. Huvudsakliga 

centra för handeln är London, New York och Zürich. En 

transaktion på dessa marknader utgörs av minst 1 000 oz guld 

och de främsta aktörerna är centralbanker och gruvbolag.  

 

Guldpriset  

Guld prissätts i amerikanska dollar (USD) per troy ounce (oz t) 

där ett oz t motsvarar exakt 31,1034768 gram. Guld handlas på 

en global marknad och skiljer sig från andra ädelmetaller 

genom sin status som monetär tillgång. Guld har genom tiderna 

utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan 

prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter Bretton Woods-

systemets fall 1971 som fri prissättning av guld inleddes.  

 

Återvinning  

Återvunnet guld är den näst viktigaste utbudsfaktorn efter 

gruvproduktionen. Återvinning av guldet sker från nytt 

respektive gammalt ”guldskrot”. ”Nytt guldskrot” erhålls vid all 

bearbetning av guld och återcirkuleras oftast internt inom det 

bearbetande företaget. ”Gammalt guldskrot” omfattar 

produkter som återförs till marknaden, antingen beroende på 

att de är uttjänta och/eller att höga guldpriser motiverar en 

försäljning. Exempel på ”gammal guldskrot” är privatägda 

guldföremål. Under 1990-talet var andelen guldskrot drygt 15 

procent av det totala utbudet. År 2009 och de tre första 

kvartalen 2010 hade denna siffra ökat till drygt 41 procent.  

 

I Europa har Italien haft det största utbudet på ”gammal 

guldskrot”. Anledningen är att Italienarna har en stark tradition 

av att använda guldsmycken samt en stor inhemsk tillverkning.  

 

KONKURRENTER 
Det finns flertalet aktörer som bedriver inköp av ädelmetaller 

med Internet som kontaktyta, däribland Guldbrev AB. 

Konkurrens kommer även från Pantbanker, Auktionshus och 

lokala guldsmeder. Det finns två stora aktörer som konkurrerar 

med GoldX när det gäller försäljning av investeringsmetaller: 

Tavex och Liberty Silver. 
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STYRELSE, LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 
Nedan följer en beskrivning av GoldXs styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. GoldXs styrelse består av 

styrelseledamöterna Hans Orre (ordförande), Christian Kronegård (VD), Robin Vestersten och Stefan Vilhelmsson. Styrelsen har sitt säte i 

Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  

 

 

 

 

HANS ORRE 

(ORDFÖRANDE) 

Hans Orre, född 1966, är 

styrelseledamot i GoldX 

International AB sedan 

december 2014. Hans 

Orre började i mitten av 

80-talet utveckla 

programvaror för redo-

visningsbyråer, främst 

tidredovisnings- och 

faktureringssystem. Efter 

avslutad ekonomi-

utbildning började Orre 

på Akelius Skatt i 

Göteborg där han 

arbetade som utveck-

lingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius 

Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut 

och Revision).  

 

Aktieinnehav i GoldX: inga 

 

 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: 

Bolag Tidsperiod 

PromikBook AB Pågående 

Orres ekonomi och utbildning AB Pågående 

Orres i Göteborg AB Pågående 

Novarum Investment & Finance BV Pågående 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

PromikBook AB Styrelseled./VD Pågående 

Orres ekonomi och utbildning AB Styrelseledamot Pågående 

Kompus Kompetensträning AB Styrelsesuppleant Pågående 

Orres i Göteborg AB Styrelseledamot Pågående 

GoldX International AB Styrelseordförande Pågående 

Ulyxes i Göteborg AB Styrelseledamot Pågående 

Appliko AB Styrelseledamot Pågående 

PromikAnalys AB Styrelseled./VD Pågående 

Mobilåtervinning i Sverige AB Styrelseordförande Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Hans Orre har under de senaste fem åren inte varit inblandad i 

konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

 

Hans Orre har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner från 

Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015. 

 

 

 

CHRISTIAN 

KRONEGÅRD 

(VD) 
Christian Kronegård, 

född 1988, är verk-

ställande direktör och 

styrelseledamot i GoldX 

International AB sedan 

maj 2016. Christian har 

en utbildning inom 

VVS/bygg och har tidig-

are jobbat administrativt 

som arbetsledare inom 

anläggning och trans-

port.  

 

 

Aktieinnehav i GoldX: inga 

 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

New Equity Venture Int. AB Styrelseledamot Pågående 

Mobilåtervinning i Sverige  Styrelseledamot Pågående 

GoldX International AB Styrelseledamot/VD Pågående 

New Equity Venture Int. II AB Styrelsesuppleant Pågående 

B18 Invest AB Styrelsesuppleant Pågående 

Viveco AB Styrelsesuppleant Pågående 

Shaveit Int. AB Styrelsesuppleant Pågående 

B18 Invest 1 AB Styrelsesuppleant Pågående 

Stureg AB Styrelseledamot/VD Pågående 

N Venture AB  Styrelseledamot/VD Avslutad 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit 

inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

 

Christian Kronegård har ej erhållit ersättning eller 

naturaförmåner från Bolaget inklusive dotterbolag under 

verksamhetsåret 2015. 
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ROBIN 

VESTERSTEN 
Robin Vestersten, född 

1986, är styrelseledamot 

i GoldX International AB 

sedan maj 2016. Robin 

har studerat ekonomi 

på Södertörns högskola, 

samt på programmet 

byggteknik- och 

fastighetsförmedling på 

Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, 

och har sedan dess 

arbetat med handel av 

begagnade varor med 

inriktning mot råvaror.  

 

 

 

Aktieinnehav i GoldX: inga 

 

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

GoldX International AB Styrelseledamot Pågående 

Pantaluren AB Styrelseledamot/VD Pågående 

Stureg AB Styrelsesuppleant Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Robin Vestersten har under de senaste fem åren inte varit 

inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

 

Robin Vestersten har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner 

från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015. 

 

 

 

 

STEFAN 

VILHELMSSON 

 

Stefan Vilhelmsson, född 

1961, är styrelseledamot 

i GoldX International 

sedan mars 2016. 

 

Aktieinnehav i GoldX: 

inga 

 

Delägarskap över tio 

procent de senaste fem 

åren: inga 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

GoldX International AB Styrelseledamot Pågående 

Promikbook AB Styrelseledamot Pågående 

Falvir AB Styrelseledamot Pågående 

Roxi Stenhus AB Styrelsesuppleant Pågående 

Trimera AB Styrelseled./ordförande Pågående 

Entreprenadgruppen I Skåne AB Styrelsesuppleant Pågående 

e37 System AB Styrelseledamot Pågående 

Grandira Consulting AB Styrelsesuppleant Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Stefan Vilhelmsson har under de senaste fem åren inte varit 

inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

 

Stefan Vilhelmsson har ej erhållit ersättning eller naturaförmåner 

från Bolaget inklusive dotterbolag under verksamhetsåret 2015. 

 

 

Ledande befattningshavare  

CHRISTIAN KRONEGÅRD – styrelseledamot och VD 

Christian Kronegård är styrelseledamot och Bolagets 

verkställande direktör i GoldX sedan mars 2016.  

 

REVISOR 

Berit Holmgren, vid till revisionsbyrån Carlsson & Partners 

Revisionsbyrå AB, omvaldes till revisor i Bolaget på årsstämman 

17 maj 2017. Berit Holmgren är huvudansvarig revisor och 

medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare, och Elena 

Entina är revisorssuppleant.  

 

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör 

har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade 

mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och 

kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund 

av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit 

föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 

organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är 

offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud. 

 

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare 

(förutom styrelsen och ledande befattningshavare i 

moderbolaget) har slutit med GoldX eller något av dess 

dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, 

har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för 

befattningshavaren att överlåta värdepapper i GoldX. 

 

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller 

ledande befattningshavare i GoldX. 
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Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den 

adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget. 

 

Ingen av GoldXs styrelseledamöter eller ledande 

befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att 

begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller 

på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga 

över egna aktier. 

 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör 

har träffat någon överenskommelse med större aktieägare, 

kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken 

överenskommelse befattningshavaren valts in i styrelsen i GoldX 

eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. Det 

föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive 

VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller 

anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som 

skulle innebära att det föreligger någon potentiell 

intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till 

uppdraget i GoldX. 

 

ANSTÄLLDA I BOLAGET 

Bolaget har, per 2016-03-31, 3 medarbetare. Det har inte skett 

några betydande förändringar i antalet anställda sedan 2015-

12-31.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE  

För verksamhetsåret 2016 erhåller styrelseordförande och 

resterande ledamöter ett halvt prisbasbelopp. Detta avser 

enbart ledamöter som ej är anställda eller konsulter till Bolaget. 

Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, 

för envar styrelseledamot. 

 

LÖNER OCH FÖRMÅNER  

GoldX erlägger för sina anställda inga pensionspremier 

och/eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom ramen för 

de sociala kostnaderna kan betraktas som sedvanliga villkor. 

VD erhåller en fast ersättning om 32 000 kronor per månad.  

 

 

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION  

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 

styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 

uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda 

arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 

genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion 

fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller 

ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som 

rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets 

styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för 

bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa 

denna. 

 

INFORMATIONSPOLICY  

GoldXs externa redovisningsmaterial och investerarrelationer 

skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och 

snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall 

utifrån sina kunskaper och sin information bidra till 

informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar 

med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara 

lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som 

marknadsplatsen kräver.  

 

 

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION  

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska 

regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att 

informationen i handlingarna ger någon indikation om GoldXs 

publicerade resultat i alla avseenden. GoldX lämnar även 

årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, 

pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, 

www.goldx.se. Årsredovisningar och annan information kan 

också beställas från Bolagets huvudkontor.  GoldX lämnar även 

årsredovisningar och annan information som offentliggörs och 

kommer synas på AktieTorget.
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AKTIEKAPITAL OCH 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
ALLMÄNT 

GoldXs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är 

denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och 

aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster 

och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. 

Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga 

inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av 

aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av 

bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag 

som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets 

ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd 

tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna 

skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna 

optioner eller konvertibler i Bolaget. GoldXs aktie är utställd på 

innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av 

Euroclear Sweden. 

 

 

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING 

GoldXs bolagsordning är antagen 2016-05-17. Enligt 

bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor 

och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 50 000 000 aktier 

och högst 200 000 000 aktier Samtliga aktier är emitterade och 

fullt betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2016-03-31 till 1 030 

000 kronor, fördelat på 103 000 000 aktier med ett kvotvärde om 

0,01 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets 

utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor). 

 

REGELVERK  

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och 

rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade 

på AktieTorget. Utöver AktieTorget noteringsavtal gäller bland 

annat följande regelverk i relevanta delar: 

 

• Aktiebolagslagen  

• Lagen om handel med finansiella instrument 

 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 

 Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 

Ökning av 

aktiekapital 

Totalt antal 

aktier 

Totalt 

aktiekapital 

2009 Bolagets bildande 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000 

2009 Nyemission 1,00 20 000 20 000 120 000 120 000 

2013 Split  0,01 49 880 000 380 000 50 000 000 500 000 

2014 Kvittningsemission 0,01 28 000 000 280 000 78 000 000 780 000 

2014 Nyemission 0,01 10 000 000 100 000 86 000 000 860 000 

2015 Kvittningsemission 0,01 17 000 000 170 000 103 000 000 1 030 000 

2016 Förevarande emission 0,01 29 428 571 294 285,71 132 428 571 1 324 285,71 

Ägarförteckning med största ägare 

Aktieägare per 2016-03-31 Antal aktier Andel (%) 

New Equity Venture Int. AB* 56 505 800 54,86 

T & J Ekonomi och Investeringar AB 4 944 000 4,08 

Avanza Pension 3 666 800 3,56 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 730 400 1,68 

Thomas Jansson 927 000 0,90 

Övriga** 35 226 000 34,92 

Totalt 103 000 000 100,00 
*New Equity Venture Int. AB avser att teckna över fem (5) procent i förevarande emission 

*Över 1 200 stycken aktieägare 

 

Ägarförteckning efter företrädesemission vid fullteckning 

Aktieägare Antal aktier Andel (%) 

New Equity Venture Int. AB* 56 505 800 42,67 

T & J Ekonomi och Investeringar AB 4 944 000 3,73 

Avanza Pension 3 666 800 2,77 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 730 400 1,31 

Thomas Jansson 927 000 0,70 

Övriga** 35 226 000 26,20 

Förevarande emission 29 428 571 22,22 

Totalt 132 428 571 100,00 

*New Equity Venture Int. AB avser att teckna över fem (5) procent i förevarande emission 

*Över 1 200 stycken aktieägare
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UTSPÄDNING 

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i 

GoldX med 29 428 571 aktier vilket motsvarar en ökning med 

cirka 22 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 22  

 

procentenheter för befintliga ägare, varvid med utspädning 

avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala 

antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.  

 

UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN 

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt 

till utdelning från och med verksamhetsåret 2016. Den som på 

fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses 

behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie 

som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens 

företrädesrätt att deltaga i emission.  

 

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear 

Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och 

begränsas endast genom regler om preskription. Vid 

preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.  

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 

förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och 

utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för 

aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 

skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal 

svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå 

utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon 

fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.  

 

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN 

GoldX är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara 

registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier 

är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare 

VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central 

värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna 

erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med 

aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-

systemet av behöriga banker och andra 

värdepappersförvaltare. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
I följande avsnitt presenteras finansiell information i 

sammandrag för GoldX. Uppgifterna avser GoldX International 

AB med org. nr. 556777-2883. Årsredovisningen för GoldX 

avseende 2014 och 2015 är granskade i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

och har lämnats utan anmärkningar. GoldXs räkenskaper för 

perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 har inte reviderats av Bolagets 

revisor. 

 

Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, 

införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. För ytterligare 

information, se även ”Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen”. 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING  

(SEK) 

2016-01-01- 

2016-03-31 

2015-01-01- 

2015-03-31 

2015-01-01- 

2015-12-31 

2014-01-01- 

2014-12-31 

 

Rörelsens intäkter 

    

Nettoomsättning 5 530 442 13 607 049 51 797 350 22 753 187 

Övriga rörelseintäkter 70 855 77 655 383 120 225 143 

 5 601 327 13 684 704 52 180 470 22 978 330 

Rörelsens kostnader     

Handelsvaror 

Övriga externa kostnader  

Personalkostnader 

-4 164 883 

-602 183 

-142 878 

-12 183 215 

-573 856 

-147 861 

-49 072 761 

-2 686 377 

-587 516 

-20 807 333 

-2 038 329 

-530 815 

Avskrivningar, inventarier & goodwill -431 000 -224 461 -1 152 163 -946 324 

 -5 340 944 -13 129 393 -53 498 817 -24 322 801 

Rörelseresultat 260 383 555 311 -1 318 347 -1 344 471 

 

Resultat från finansiella poster 

    

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

 

-15 348 

 

-43 106 

 

-86 340 

 

-115 446 

Resultat efter finansiella poster 

 

245 035 512 205 -1 404 687 -1 459 917 

Resultat före skatt 245 035 512 205 -1 404 687 -1 459 917 

     

Periodens resultat 245 035 512 205 -1 404 687 -1 459 917 
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
EMISSIONSMEMORANDUM JUNI 2016 

BALANSRÄKNING 

(SEK) 

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

    

Hyresrätter 2 310 000 3 150 000 2 520 000 3 360 000 

Varumärken 3 978 000 0 4 199 000 0 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg & installation 50 000 104 202 50 000 118 663 

Summa anläggningstillgångar 6 338 000 3 254 202 6 769 000 3 478 663 

     

Omsättningstillgångar     

 

Färdiga varor och handelsvaror 

 

2 971 210 

 

3 605 818 

 

3 752 546 

 

2 890 804 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 67 000 1 940 662 83 775 429 422 

Skattefordringar 85 988 85 988 67 562 21 380 

Övriga fordringar 121 270 559 895 184 630 220 115 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

 

46 602 

 

246 170 

 

163 769 

 

194 515 

 3 292 070 6 438 533 4 252 282 3 756 236 

     

Kassa och bank 110 089 38 802 61 302 175 326 

Summa omsättningstillgångar 3 402 159 6 477 335 4 313 584 3 931 562 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 9 740 159 9 731 537 11 082 584 7 410 225 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Aktiekapital  1 030 000 860 000 1 030 000 860 000 

Fria reserver 

Periodens resultat 

5 825 011 

245 035 

3 474 699 

512 205 

7 229 698 

-1 404 687 

4 934 616 

-1 459 917 

Summa eget kapital 7 100 046 4 846 904 6 855 011 4 334 699 

 

Kortfristiga skulder 

    

Checkräkningskredit 2 055 364 2 464 029 1 985 240 2 245 028 

Leverantörsskulder 1 357 250 256 314 174 198 060 

Övriga skulder 532 376 2 159 277 1 902 366 614 555 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

 

51 016 

 

11 071 

 

25 793 

 

17 883 

 2 640 113 4 884 633 4 227 573 3 075 526 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 740 159 9 731 537 11 082 584 7 410 225 
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GOLDX INTERNATIONAL AB (PUBL) 
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Kassaflödesanalys* 

(SEK) 

GOLDX INTERNATIONAL AB  

2015-01-01- 

2015-12-31 

GOLDX INTERNATIONAL AB 

2014-01-01- 

2014-12-31 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -1 404 687 -1 459 917 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

     Avskrivningar och nedskrivningar 1 152 163 946 324 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

-252 524 -513 593 

   

Förändringar i rörelsekapital   

     Förändring av varulager -861 742 -54 245 

     Förändring av rörelsefordringar 365 695 -941 649 

     Förändring av rörelseskulder 1 129 547 151 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 380 976 -1 358 429 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av dotterbolag -550 000 0 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 420 000 0 

Avyttring av dotterbolag 55 000 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 915 000 0 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 4 420 000 1 200 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 420 000 1 200 000 

   

Periodens kassaflöde -114 024 -158 429 

Likvida medel vid årets början 175 326 333 755 

Likvida medel vid årets slut 61 302 175 326 
* Kassaflödesanalysen är reviderad av Bolagets revisor. 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital i sammandrag 

(SEK) Aktie- 

kapital 

Fria reserver Periodens 

resultat 

Totalt 

Ingående balans 2014-01-01 500 000 2 500 000 -2 305 385 694 615 

Nyemission 360 000 4 740 000 0 5 100 000 

Disposition enligt beslut på årsstämma 0 -2 305 385 2 305 385 0 

Årets resultat 0 0 -1 459 917 -1 459 917 

Utgående balans 2014-12-31 

 

860 000 4 934 615 -1 459 917 4 334 698 

Omföring resultat föregående år 0 -1 459 917 1 459 917 0 

Nyemission 170 000 4 250 000 0 4 420 000 

Lämnad utdelning 0 -495 000 0 -495 000 

Årets resultat 0 0 -1 404 687 -1 404 687 

Eget kapital 2015-12-31 1 030 000 7 229 698 -1 404 687 6 855 011 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA 

INFORMATIONEN 
Den finansiella information som presenteras nedan 

är baserad på GoldX International ABs 

räkenskaper. 

 

REDOVISNINGSPRINCIP 

GoldXs finansiella rapporter har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 

 

OMSÄTTNING 

Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2015 uppgick till  

51 797 350 kronor, att jämföra med 22 753 187 kronor under 

samma period föregående år. Den stora omsättningsökningen 

är påverkad av framförallt den ökade omsättningen i 

segmentet business-to-business.  

 

KOSTNADER  

Rörelsekostnaderna uppgick för verksamhetsåret 2015 till  

53 498 817 kronor, att jämföra med 24 322 801 kronor under 

samma period föregående år. Majoriteten av 

kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av inköp av 

handelsvaror.  

 

RESULTAT  

För verksamhetsåret 2015 redovisade Bolaget ett rörelseresultat 

om -1 318 347 kronor. Under samma period föregående år 

uppgick rörelseresultatet till -1 344 471 kronor. Årets resultat för 

2015 uppgick till -1 404 687 kronor att jämföra med föregående 

års resultat om -1 459 917 kronor.  

 

BALANSRÄKNING  

Balansomslutningen uppgick den 2015-12-31 till 11 082 584 

kronor och det egna kapitalet till 6 855 011 kronor, att jämföra 

med 7 410 225 kronor respektive 4 334 699 kronor under samma 

period föregående år.  

 

RÖRELSEKAPITAL  

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är 

tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv 

månaderna. Detta innebär att Bolaget kan fullgöra sina 

betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. 

 

KOMMENTARER TILL RÄKENSKAPERNA FÖR PERIODEN 

 2016-01-01 – 2016-03-31 

Under kvartal ett 2016 uppgick nettoomsättningen till 5 530 442 

kronor, att jämföra med 13 607 049 kronor under samma period 

föregående år. Denna förändringar beror framförallt på att 

Bolaget har under första inledningen av 2016 fokuserat på 

segmentet business-to-consumer och minimerat handeln inom 

segmentet business-to-business. Bolagets kostnader uppgick till 

-5 340 944 kronor (-13 129 393 kronor).  

 

Balansomslutningen uppgick per 2016-03-31 till 9 740 159 kronor, 

att jämföra med 9 731 537 kronor föregående år.  

 

INVESTERINGAR 

GoldX International AB har inte gjort några väsentliga finansiella 

investeringar de senaste två åren, utöver förvärvet av 

Smsguld.se under verksamhetsåret 2015. 

 

TENDENSER  

Styrelsen bedömer att Bolaget har en gynnsam position på 

marknaden. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända 

tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 

krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 

väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte 

under det innevarande räkenskapsåret. 

 

FASTIGHETER  

Bolaget äger ingen fast egendom.  
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LEGALA FRÅGOR OCH 

KOMPLETTERANDE INFORMATION 
ALLMÄNT  

GoldX International AB är ett publikt aktiebolag med säte i 

Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) 

och dess organisationsnummer är 556777-2883. 

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än 

aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas 

rättigheter. 

 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER  

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga 

förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 

ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan 

uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen har 

haft eller kunnat få betydande effekter på GoldXs finansiella 

ställning eller lönsamhet. 

 

INTRESSEKONFLIKTER  

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen 

känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget. 

 

VÄSENTLIGA AVTAL 

Bolaget har inte vid memorandumets upprättande några 

väsentliga avta.  

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE   

Vid memorandumets upprättande finns inga kända 

transaktioner med närstående.  

 

AKTIEÄGARAVTAL  

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 

eller motsvarande avtal mellan aktieägare i GoldX i syfte att 

skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGAR  

GoldX har enligt vad GoldXs styrelse anser ett fullgott 

försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser 

styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida 

expandering kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att 

matcha en eventuell större organisation. 

 

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA 

SITUATION ELLER STÄLLNING PÅ MARKNADEN 

Det har inte skett några väsentliga händelser de senaste två 

åren beträffande Bolagets finansiella situation eller dess 

ställning på marknaden efter den tidpunkt då senast reviderad 

information uppgavs.  

 

LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Det finns idag en checkkredit på upp till 2,5 MSEK på Bolaget 

vilket banken tagit företagsinteckning för. 

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Bolaget har inga immateriella rättigheter utöver de 

domännamn som Bolaget äger. 

 

BEMYNDIGANDEN  

På årsstämman den 17 maj 2016 fick styrelsen ett 

bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, under perioden 

fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission upp till 

30 000 000 aktier. Betalning ska ske kontant, genom kvittning 

eller genom apportegendom. 

 

UPPKÖPSERBJUDANDE  

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende 

Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller 

föregående år. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
INLEDNING 

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för 

investerare, som är eller blir aktieägare i GoldX är baserad på 

aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän 

information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 

aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda 

skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli 

aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer 

ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte 

de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas 

av handelsbolag. 

 

UTDELNING 

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 

personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 

 

För juridiska personers innehav av så kallade 

kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör 

skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för 

närvarande 22 procent. 

 

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger 

skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. 

Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning 

att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna 

eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för 

utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte 

avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade 

för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt 

vid utdelningstillfället. 

 

FÖRSÄLJNING AV AKTIEN  

GENOMSNITTSMETODEN  

Vid avyttring av aktier i GoldX skall genomsnittsmetoden 

användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 

Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras 

av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av 

samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade 

förändringar (såsom split eller fondemission) avseende 

innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om 

marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln 

användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får 

beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag. 

 

PRIVATPERSONER  

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon 

för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut 

avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot 

andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i 

inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst 

av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 

procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och 

med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte 

sparas till senare beskattningsår. 

 

JURIDISKA PERSONER 

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster 

i inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till 

skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga 

regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som 

kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier 

och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 

förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och 

aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom 

samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt 

föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst 

på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning 

framåt i tiden. 

 

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för 

närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster 

samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att 

aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit 

näringsbetingade hos innehavaren. 

 

FÅMANSAKTIEBOLAG 

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock 

endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är 

verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av 

memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och 

dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 

 

ARVS- OCH GÅVOSKATT 

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 

slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid 

förvärv av aktier genom arv eller gåva. 

 

INVESTERINGSSPARKONTO 

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto 

utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det 

föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell 

försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna 

erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, 

oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. 

Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år. 

 

KUPONGSKATT 

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från 

Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för 

närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom 

tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som 

innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock 

utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om 

det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige 

är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt 

innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar 

förvaltaren för kupongskatteavdraget. 

 

INVESTERARAVDRAG 

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat 

investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer som förvärvar 

andelar i ett företag av mindre storlek i samband med 

företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag 

för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. 

Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person och år, 

vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. Investerarnas 

sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag 

får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av mindre storlek 

om:  
• Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i 

företaget är lägre än 50 och  

• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för 

samma år, uppgår till högst 80 Mkr. 

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över 

möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation 

för att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns 

dessutom ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara 

uppfyllda, varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där 

mer information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se 

under Skatter.
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BOLAGSORDNING 
Organisationsnummer: 556777-2883 

 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är GoldX International AB (publ)  

 

§ 2 Styrelsens säte  

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm,  

 

§ 3 Verksamhet 

 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt 

genom dotterbolag äga, förvalta och bedriva verksamhet 

inom metallindustrin, fast egendom, aktier och värdepapper 

samt därmed förenlig verksamhet inom metallindustrin. Dock ej 

sådan verksamhet som kräver till stånd enligt lagen [2007:528) 

om värde-pappersmarknaden. Bolaget kan idka 

affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.  

 

§ 4 Aktiekapital  

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500.000 kronor och högst 

2.000.000 kronor.  

 

§ 5 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 

000 aktier.  

 

§ 6 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter 

med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och 

suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av 

nästa årsstämma.  

 

§ 7 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 

en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.  

 

§ 8 Kallelse  

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 

veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma 

där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske 

senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom 

kungörelse i Post- och lnrikes Tidningar och i dagens Nyheter. 

Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 

styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in 

fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som 

anges 17 kap. 4 § andra stycket aktiebolagsIagen (2005-551). 

För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs 

föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.  

 

§ 9 Årsstämma  

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje 

räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden 

förekomma till behandling:  

1. Val av ordförande till stämman  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd  

3. Val av en eller två justeringsmän  

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

5. Framläggande och godkännande av dagordning som 

framgår av kallelsen  

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, 

samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse  

7. Beslut  

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning  

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen  

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i 

förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor  

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i 

förekommande fall revisor och revisorssuppleanten 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

 

§ 10 Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 

enligt lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella 

instrument.  

 

§ 11 Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 Januari - 31 december.  

 

 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 17 maj 2016 
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