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INVESTERINGSMÖJLIGHETEN
 
  Tourn International AB med säte i Stockholm har sina 

aktier listade på AktieTorget sedan december 2013. 
Tourn är ett IT-bolag som utvecklar och tillhandahåller 
IT-plattformar inom influencer marketing; en digital 
marknadsföringsmetod som växer i snabb takt.  
 
Tourn har haft en kraftig tillväxt sedan Bolaget listade 
sig; år 2015 omsatte Tourn ca. 7 MSEK, år 2016 ca. 15 
MSEK och under 2017 omsatte Bolaget omkring 49 
MSEK.  
 
Bolaget har utvecklat en konkurrenskraftig IT-plattform 
som möjliggör skalbar och mätbar annonsering via 
influencers. Idag anser Bolaget att plattformen har 
möjlighet till exponentiell tillväxt i såväl Sverige som 
globalt och nu siktar Bolaget på att majoriteten av 
intäkterna under kommande år skall genereras från den 
internationella marknaden. 
 

Motivet till förestående emission är att möjliggöra: 
- ökning av samarbetspartners som skall använda 
Bolagets plattformar utanför Sveriges gränser  
- global expansion genom försäljning och 
marknadsbearbetning (där Bolaget anpassar 
plattformen efter respektive lands preferenser som bl.a. 
språk och betalningsmetod) 
 

Nu har du som aktieägare i Tourn International AB 
möjlighet att investera i Bolaget med villkoren: 
För tio (10) innehavda aktier erhålls en teckningsrätt att 
teckna en (1) aktie till teckningskursen 13,50 SEK. 
 

FÖRETRÄDESEMISSION 
UPPGÅENDE TILL 

10,2 MSEK 
 
PRE-MONEY  
VÄRDERING 

102 MSEK 
 

TECKNINGSPERIOD 

3 maj – 18 maj 2018 
 

ORDLISTA 

 
 
INFLUENCER –en person med stor personlig påverkan på andra genom 
sociala medier, som t.ex. bloggar, Instagram, Facebook, Youtube och 
Twitter 
 
CONTENT MARKETING – en strategisk marknadsföringsteknik för att skapa, 
distribuera värdefull, relevant content för att attrahera en definierad 
målgrupp med målsättningen att ändra eller öka konsumenters beteende 
 
INFLUENCER MARKETING – att främja och sälja produkter eller tjänster 
genom influencers som kan ha en effekt på märkets karaktär och öka 
märkets attraktivitet bland köpare 
 
MCN - Multi Channel Network. Tredjepartsleverantörer anslutna till flera 
YouTube-kanaler som erbjuder tjänster i bl.a. målgruppsutveckling, 
innehållsprogrammering, hantering av digitala rättigheter, 
intäktsgenerering och/eller försäljning på en global marknad 
 
 

 

 
CONTENT – innehåll som t.ex. är informativ text eller budskap i en kampanj 
 
NATIVE ADVERTISING - ett sätt att distriubuera content som går ut på att köpa 
annonsutrymme i media (sociala och traditionella) och fylla det med relevant, 
intressant och engagerande innehåll.  
  
E-COMMERCE - försäljningen av produkter via Internet och webshoppar  
 
KAMPANJ – ett tillvägagångssätt för att öka medvetenheten av en viss produkt 
eller öka kundmedvetenheten om ett visst företag som vanligtvis pågår under 
en begränsad tid 
 
BOOSTA – lyfta fram content för att öka antalet sidvisningar 
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VIKTIGA DEFINITIONER 
Med ”Tourn” eller ”Bolaget” avses koncernen med moderbolaget Tourn 
International AB (publ) med organisationsnummer 556800-7461 och 
dotterbolagen Tourn Media AB med organisationsnummer 556972-1821, 
CAMit Communcations AB med organisationsnummer 556989-9486 samt 
HUBSO AB med organisationsnummer 559098-2814.  
 
Med ”TOURN” avses Bolagets IT-plattform, med ”Nagato” avses Bolagets 
Youtubeplattform, med ”HUBSO” avses Bolagets e-commerce plattform och 
med ”TCD” avses Bolagets rekommendationsplattform Tourn Content 
Discovery. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB med 
organisationsnummer 556112-8074, med ”Partner” avses Partner 
Fondkommission AB, organisationsnummer 556737-7121 och med 
”AktieTorget” avses ATS Finans AB med organisationsnummer 556736-8195. 
 
Med ”detta memorandum” eller om annat inte följer av sammanhanget ”detta 
dokument”, avses föreliggande memorandum. Med ”Erbjudandet” avses 
Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Med 
”SEK” avses svenska kronor; ”TSEK” avses tusen kronor; ”MSEK” avses 
miljoner svenska kronor. 
 

UNDANTAG FRÅN 
PROSPEKTSKYLDIGHET 
Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. 
Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 
nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det 
belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv 
månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande 
emission. 
 
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i 
detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET 
Memorandumet finns tillgängligt på Tourns hemsida www.tourn.com samt 
på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 
 

DISTRIBUTIONSOMRÅDE 
Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler 
utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA, Hong Kong, Sydafrika 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 Tourn 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 emissionsinstitut till Bolaget. 
Styrelsen i Tourn är ansvarig för innehållet, varpå Partner 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 detta memorandum. 
 

REVISORS GRANSKNING 
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom 
hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets 
revisor. 
 

AKTIETORGET 

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s k MTF-plattform. Bolag 
som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets 
noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare 
och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig 
information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs.   
 
Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är 
tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic 
Growth Market. NGM är en svensk börs under finansinspektionens tillsyn 
som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget 
startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM 
erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handeln sker i det 
egenutvecklade börssystemet Elasticia.  
 
Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på 
AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. 
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida 
(www.aktietorget.se). 
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Tourn är ett av Sveriges ledande IT-bolag inom influencer marketing  
 

 
 

Bolagets IT-plattform kopplar samman annonsörer med influencer 
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TOURN I KORTHET  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  

  

 
Tourn är verksamt inom IT-utveckling och influencer marketing som är en globalt växande marknad. Tourn har utvecklat ett 
automatiserat IT-system som effektiviserar marknadsföring genom digitala och sociala kanaler för företag. Med hjälp av Bolagets 
plattformar sker kontinuerliga mätningar och rapporteringar genom egentvecklade algoritmer i såväl realtid som vid avslutad 
kampanj. Bolaget erbjuder bl.a., genom sin IT-plattform Tourn, tjänsterna Nagato, Tourn Micro, TCD, Twave, HUBSO samt Tourn 
LYST. 

 
Bolaget har en databas med över 160 000 registrerade influencers där Bolagets kunder har möjlighet att välja kanal och influencer 
för marknadsföring av sina produkter eller tjänster. Kundnyttan är att skapa mervärde och en ökad varumärkeskännedom för sina 
kunder. 

 
Marknadsföring genom social media har de senaste åren blivit accepeterat från såväl företag som konsumenter och Bolaget ser 
vikten i att analysera och rapportera vad Bolagets tjänster levererar. Bolaget har en IT-plattform som kontinuerligt uppdateras av 
Bolagets IT-utvecklare för att analysera trafik som drivs till kundernas hemsidor/produkter genom Tourns databas. Våren 2017 
lanserade Bolaget sin nya mätbarhetsteknik som innebär att Bolaget kan mäta kampanjer på plattformar såsom Instagram där 
mätbarheten inte är lika tillgänglig som på bloggar. Bolaget ser till att kunderna endast betalar för levererat resultat och för 
geografiska marknader som överensstämmer med kundens önskan - en teknik Bolaget ligger i framkant med. 

 
Det som särskiljer Bolaget från konkurrenter är att Tourn erbjuder automatiserade lösningar i en mätbar och skalbar IT-miljö i 
kombination med att Bolagets plattformar tillsammans bildar ett ekosystem för influencers och företag. Bolagets konkurrenter som 
har digitaliserade lösningar opererar ofta på en specifik marknad medans Tourn finns på flera.  

 
Ett stort steg i Bolagets utveckling var när Bolaget 2017 blev godkända och certifierade som MCN-partner. Detta innebär att Tourn 
får tillgång till ett stort nätverk av kunder som är kopplade till Youtube. Nagato är Bolagets Youtubeplattform och har sedan starten 
växt till att idag ha omkring 9 miljoner visningar per månad och i april 2018 kommunicerade Bolaget att de ingått ett avtal med en 
större Youtubeagenturerna i Brasilien. Avtalet innebär att den brasilianska samarbetspartnern, som har ca 2 000 youtubers i sitt 
nätverk, ska använda Nagato. 
 

» 
 
 
 
» 
 
 
 
» 
 
 
 

» 
 
 
 

» 
 
 
 

http://www.tourn.com/
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RISKFAKTORER 
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ 
inverkan på verksamheten i Tourn. Det är 
därför av stor vikt att beakta relevanta 
risker vid sidan av Bolagets 
tillväxtmöjligheter. Andra risker är 
förenade med de aktier som genom detta 
memorandum erbjuds till försäljning. 
Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes 
ordning och utan anspråk på att vara 
heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av 
naturliga skäl inte bedömas utan att en 
samlad utvärdering av övrig information 
i memorandumet tillsammans med en 
allmän omvärldsbedömning har gjorts.  
 
Produkter och tjänster 
Bolagets huvudsysselsättning utveckling av IT-
plattformar inom influencer marketing. Det kan 
vara svårt att utvärdera Tourns 
försäljningspotential och det finns en risk att 
intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget 
inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett 
bättre pris och tjänst i förhållande till 
konkurrenter vilket kan leda till sänkta 
marginaler och vinst. 
 
Tourns värde är till stor del beroende av 
eventuella framgångar för Bolagets tjänster. 
Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs 
skulle påverkas negativt av en motgång för 
dessa. 
 
Reklamidentifiering 
Bolaget är verksamt inom en bransch som är 
relativt ny på marknaden; influencer marketing 
har i dagsläget kommit att bli en mer etablerad 
metod att marknadsföra sig på. Bolaget kan inte 
garantera att regleringar vad som definieras 
som dold marknadsföring kan komma att 
förändras. Förändringar av dessa kan komma 
att påverka Bolagets verksamhet negativt. 
 
IT-säkerhet 
Tourns IT-system är sårbara för externa 
störningar. Allt fler företag drabbas av 
cyberattacker och de tekniker som används för 
att erhålla obehörig åtkomst, avaktivera eller 
förstöra tjänster ständigt förändras och ofta 
inte upptäcks förrän de använts mot ett mål 
finns det risk att Bolaget inte kan förutse dessa 
tekniker eller implementera effektiva motgärder 
i tid. Bolaget kan ej garantera att Bolaget inte 
kommer att utsättas av framtida cyberattack 
eller liknande skadegörelse. Ett sådant utfall 
skulle kunna påverka Bolagets ställning 
negativt. 
 
Risker associerade med företagsförvärv 
Bolaget kan komma att göra fler 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. 
 
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. 
 
Målsättningar 
Det finns risk att Tourns målsättningar inte 
kommer att uppnås inom den tidsram som 
fastställts och det kan ta längre tid än planerat 
att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket 
kan påverka Tourns verksamhet negativt. 
 
Garantiteckning 
Bolaget har skriftligen avtalat om 
garantiteckning med ett antal olika parter (se 
avsnittet ”Garantiteckning”) i nu förestående 
emission. Dessa har dock inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller 
liknande. I det fall en eller flera av de som 
lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra 
skriftligen avtalat åtagande finns risk att 
emissionsutfallet påverkas negativt. 
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
Tourn är ett kunskapsintensivt företag och 
Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har 
behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet 
inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust 
av en eller flera nyckelpersoner eller 
medarbetare kan medföra negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan 
påverka framtida lanseringar av tjänster och 
därmed även Bolagets resultat.  
 
Sekretess 
Tourn är beroende av att även sådana 
företagshemligheter som inte omfattas av 
patent eller andra immaterialrätter kan 
skyddas. Även om Tourns befattningshavare och 
samarbetspartners normalt omfattas av 
sekretessåtagande finns det en risk att någon 
som har tillgång till företagshemligheter sprider 
eller använder informationen på ett sätt som 
kan skada Tourn, vilket i sin tur kan påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt.  
 
Begränsade resurser 
Bolaget 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 Bolaget misslyckas med att 
kanalisera resurserna och därmed drabbas av 
finansiellt strukturella problem. 
 
Övriga risker  
Till övriga risker som Bolagets utsätts för är 
bland annat brand, traditionella 
försäkringsrisker och stöld. 
 
Ägare med betydande inflytande 
I samband med noteringen på AktieTorget 2013 
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 
Tourns tillgångar samt andra 
företagstransaktioner. Denna koncentration av 
företagskontroll kan vara till nackdel för andra 
aktieägare med andra intressen än 
majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa 
majoritetsägare fördröja eller förhindra ett 
förvärv eller en fusion även om transaktionen 
skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan 
den höga ägarkoncentrationen påverka 
aktiekursen negativt eftersom investerare ofta 
ser nackdelar med att äga aktier i företag med 
stark ägandekoncentration. 
 
Likviditetsbrist i marknaden för Tourn aktien 
Likviditeten i Tourns 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. Det finns inga garantier för att 
aktiekursen kommer ha en positiv utveckling.  
 
Utebliven utdelning 
Till dags dato har Tourn beslutat att samtliga 
aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är 
inte av ackumulerande art. En investerare bör 
dock fortfarande ta hänsyn till att framtida 
utdelningar kan utebli. I övervägandet om 
framtida utdelningar kommer styrelsen att väga 
in faktorer såsom de krav som verksamhetens 
art, omfattning samt risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 
eventuell avkastning på investeringen 
genereras genom en höjning i aktiekursen, se 
vidare i avsnitt ”Aktiekapital och 
ägarförhållanden, Utdelningspolicy och 
överlåtelse av aktien”. 
  
AktieTorget 
Bolag vars aktier handlas på AktieTorget 
omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett 
bolag noterat på en s k reglerad marknad. 
AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt 
att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En 
investerare bör dock vara medveten om att 
handel med aktier noterade utanför en s k 
reglerad marknad kan vara mer riskfylld. 
 
Fluktuationer i aktiekursen för Tourn aktien 
Aktiekursen för Tourn 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 
 
Vi har kommit en bra bit på vägen från när Bolaget grundades: ändå 
har resan bara börjat när vi tittar på våra mål i sikte. Vi är idag en 
av Sveriges absolut starkaste spelare i den växande influencer 
marketing-eran, en marknad som växer kraftigt i såväl Sverige som 
globalt. Tourn ska nu ta en stor del av denna växande marknad  
 
Vi ligger i framkant tekniskt, strategiskt och affärsmässigt. Redan 
vid utgången av kvartal ett hade Bolaget mottagit ordrar uppgående 
till över 25 MSEK vilka kommer att faktureras under 2018.  
 
Samtidigt som vi växer i Sverige fokuserar vi allt mer på den 
internationella marknaden och vi har under 2018 äntligen lyckats 
bryta mark ordentligt på en ny marknad, Sydamerika. Våra 
plattformar har visat sig attrahera företag runt om i världen där 
även influencer marketing börjar ta fart.  
 
Vi känner oss nu trygga med plattformen och är redo att skala upp 
utlandsexpansionen. Vi kommer sikta på en relativt aggressiv 
expansionsplan som redan är igångsatt och kommer börja visa 
resultat under detta år. För att öka takten ytterligare väljer vi att 
stärka vår kassa med 10 miljoner kronor genom förestående 
företrädesemission. Detta kapital kommer användas för att ta 
ytterligare marknader och öka vår tillväxt - en ökad tillväxttakt som 
kommer stärka årets siffror. Tourn tar idag redan nästa kliv, 
emissionslikviden kommer hjälpa oss att springa fram. 
 
Stockholm maj 2018 

Robin Stenman 
VD Tourn International AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi ligger i framkant tekniskt, strategiskt 
och affärsmässigt. Redan vid utgången av 

kvartal ett hade Bolaget mottagit ordrar 
uppgående till över 25 MSEK vilka 
kommer att faktureras under 2018. 

 
VD Robin Stenman ” 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

 

  TECKNINGSTID 
3 maj 2018 – 18 maj 2018 

 

 
 

TECKNINGSKURS 
13,50 SEK per aktie 

 
 
 

AVSTÄMNINGSDAG 
27 april 2018 

 
 

TECKNINGSFÖRBINDELSER & EMISSIONSGARANTIER 
Tourn har erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om 10 190 475 

SEK vilket motsvarar 100 % av emissionslikviden 
 
 
 

EMISSIONSVOLYM 
Erbjudandet omfattar högst 754 850 aktier. Vid fullteckning tillförs Bolaget 

10 190 475 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 1,5 MSEK 
 

ANT. AKTIER INNAN EMISSION 
7 548 500 aktier 

 
 

FÖRETRÄDESRÄTT 

För tio (10) innehavda aktier äger man rätten att teckna en (1) ny aktie. 
 
 

HANDEL MED BTA 
Från 3 maj 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen 

 

HANDEL MED TR 
3 maj - 16 maj 2018 

 

TOURNS VÄRDERING 
101,9 MSEK (PRE-MONEY) 

 
 
 

AKTIENS ISIN-koder 
ISIN: SE0005568482 
ISIN TR: SE0011167758 

ISIN BTA: SE0011167766 
 

AKTIENS LEI, CFI- samt FISN-KOD 
LEI: 549300O0XH6TW0ACBV98 

CFI: ESVUFR 
FISN: TOURNINTER/SH 
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GARANTITECKNING 
 

EMISSIONSGARANTIER 
Emissionen är garanterad upp till 10,20 MSEK fördelad på 5,20 
MSEK av emissionsgarantier (51 % av den initiala 
emissionsvolymen) med ersättning samt 4,99 MSEK genom 
teckningsförbindelser (49 % av den initiala emissionsvolymen), 
vilket motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. 
Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp 
och erläggs kontant. Tourn har skriftligen avtalat om 
garantiteckning enligt tabell nedan. 
 

Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, 
bankgaranti eller liknande. Teckningen medför ingen rätt att få 
tilldelning i emissionen, utan endast en skyldighet att teckna aktier 
i mån av behov. Sådan tilldelning sker först efter att tilldelning skett 
i det publika Erbjudandet.  Bolaget bedömer att nedan nämnda 
parter har god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria 
sina respektive åtaganden. 
 

 
Garantitecknare Datum för avtal Garanterat  

belopp (SEK) 
 Äger sedan tidigare 
 antal aktier i Tourn 

Göran Månsson 2018-04-05 2 200 000 - 
Modelio Equity AB* 2018-04-05 2 000 000 - 
NAVITEX TRADING AB*  2018-04-05 1 000 000 - 
SUMMA  5 200 000  

 * Kontrolleras av Oliver Molse och Oscar Molse
  
 

 

TECKNINGSFÖRBINDELSER 

Tourn har erhållit teckningsförbindelser om 4,99 MSEK, 
motsvarande cirka drygt 49 % av den initiala emissionsvolymen. 
Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och 
Bolaget. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.  
 

Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till 
teckningsåtagare i nyemissionen. 
 
 
 

 
Teckningsåtagare Datum för avtal Garanterat  

belopp (SEK) 
 Äger sedan tidigare 
 antal aktier i Tourn 

AB B21 Invest** 2018-04-06 2 139 275 1 512 821 
Gantro AB*** 2018-04-05 1 890 000 - 
New Equity Venture Int. AB**** 2018-04-06 433 350 321 000 
Johan Nilsson 2018-04-06 298 350 21 420 
Olof Söderberg 2018-04-10 229 500 171 750 
SUMMA  4 990 475  

** Kontrolleras av Thomas Jansson 
*** Kontrolleras av Jan Persson som äger 117 740 aktier privat i Bolaget 
**** Kontrolleras av Robin Vestersten 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
  
Bolaget genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 27 april 2018 var registrerade aktieägare i 
Bolaget. Innehav av tio (10) aktier ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie, till kursen 13,50 kronor per aktie. Emissionen är garanterad till 
100 % genom garantiåtaganden (51 %) samt teckningsförbindelser (49 %).  
 
Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad 
nyemission. Aktieägare som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad vilket uppgår till 10 
% i röster och kapital. 
 
Vid full teckning i emissionen ges Tourn ett tillskott om ca. 10,2 MSEK före emissions- och garantikostnader. Emissionskostnaderna beräknas 
uppgå till högst 1,5 MSEK, varav garantikostnaderna uppgår till 520 000 SEK. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget 
8,7 MSEK efter emissionskostnaderna. 
 
Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 754 850 SEK till 830 335 kronor samtidigt som antalet aktier kommer att öka från totalt 7 548 
500 aktier till 8 303 350 aktier.  
 
Aktiebok 
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 191, 101 23  Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. 
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Memorandumet är upprättat av styrelsen i Tourn i samband med förestående föresträdesemission. Styrelsen för Tourn är ansvarig för innehållet 
i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, 
såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka 
memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin 
helhet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt. 
 
 

 

Stockholm den 2 maj 2018 
Styrelsen i Tourn International AB 

  

INBJUDAN 
Härmed inbjuds befintliga aktieägare, i enlighet med villkoren i detta 
memorandum, att teckna aktier i Tourn till en kurs om 13,50 kronor per aktie. 
Erbjudandet omfattar högst 754 850 aktier och vid fulltecknad emission tillförs 
Bolaget 10,19 MSEK före emissionskostnader. 
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BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION 

BAKGRUND & MOTIV 
Tourn är ett IT-bolag som erbjuder automatiserade annonseringslösningar inom influencer marketing genom sin egenutvecklade IT-plattform 
TOURN. Bolaget har vuxit organiskt och har haft en kraftig tillväxt sedan bildandet; från att 2014 omsatt drygt 0,90 MSEK till att omsätta ca. 50 
MSEK under 2017. Bolaget har sedan 2013 sina aktier listade på AktieTorget och under första halvåret 2014 genomförde Bolaget ett förvärv av IT-
plattformen Tourn som då kopplade samman influencers samt annonsörer som delvis kompletterade Bolagets tjänster inom annonsering.  
 
Stora resurser har lagts och läggs på att vidareutveckla TOURN till att vara det självklara valet när företag skall marknadsföra sig genom 
influencer marketing. I dagsläget erbjuder TOURN IT-tjänsterna Tourn Micro, TCD, Nagato, Twave, Tourn LYST och HUBSO. Influencer marketing 
omsatte enligt IRM 0,5 miljarder SEK i Sverige under 2016 vilket var en ökning med 40 % jämfört med perioden 2015-2016. Undersökningen visade 
också att branschen växer snabbare än de digitala reklaminvesteringarna totalt som ökade med 20 % från 2015 till 2016. Den digitala 
marknadsföringen i Europa omsatte under år 2015 422 miljarder kronor och visade på en ökning med 13,1% jämfört med tidigare år och översteg 
tv-reklam med 7 miljarder kronor. Frekvent kommuniceras det till marknaden hur allt fler företag satsar på att marknadsföra sig genom sociala 
och digitala kanaler. I april 2018 gjorde bl.a. Bubblerooms VD ett utlåtande om hur han lyckades vända Bolaget från förlust till vinst och öka 
omsättningen med 50 % . I en intervju nämner han att influencer marketing är en viktig del till framgångssiffrorna och i dagsläget spenderar 
bolaget omkring  6 – 8 MSEK årligen på just influencer marketing1. Tourn ser positivt på denna trend och tar nu in expansionskapital genom 
föreståene emission för att bli visionären i denna expansiva marknad. 
 

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDADE 
I förestående företrädesemission tillförs Tourn vid fullteckning 10,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till högst 1,5 MSEK, vilket 
medför att Bolaget tillförs omkring 8,7 MSEK netto.  
 
Motivet till förestående emission är att möjliggöra: 
- ökning av samarbetspartners som skall använda Bolagets plattformar utanför Sveriges gränser  
- global expansion genom försäljning och marknadsbearbetning (där Bolaget anpassar plattformen efter respektive lands preferenser som bl.a. 
språk och betalningsmetod)  
 
Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden för att 
fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Dock möjliggör likviden som tillkommer Bolaget i samband med 
emissionen en högre tillväxttakt.
 
  

8 

1 https://www.breakit.se/artikel/13061/ville-kangasmuukko-tog-over-krisande-bubbleroom-sa-lyckades-han-vanda-till-vinst 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
ERBJUDANDET I KORTHET 
Extra bolagsstämma i Tourn International AB (publ) har den 18 april 2018 beslutat om nyemission 
av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 754 840 aktier. Innehav av tio (10) 
aktier på avstämningsdagen den 27 april 2018 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en 
teckningskurs om 13,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 3 maj till och med 
den 18 april 2018. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 10 190 475 SEK före 
emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar 
aktiekapitalet med högst 75 485 SEK, från 754 850 SEK till högst 830 335 SEK, genom nyemission 
av högst 754 850 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

AKTIE 
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Tourn International AB (publ), ISIN-kod SE0005568482. 
Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. 

TECKNINGSRÄTTER (”TR”) 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som 
de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer 
aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt (TR). Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie i Bolaget.  

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I TECKNINGSRÄTTER 
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 maj till och med den 18 
maj 2018. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet TOURN TR med ISIN-kod 
SE0011167758.  

TECKNINGSKURS 
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 13,50 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 27 april 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive 
rätt att deltaga i Erbjudandet är den 25 april 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive 
rätt till deltagande i Erbjudandet är den 26 april 2018. 

TECKNINGSPERIOD 
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 3 maj till och med den 18 maj 2018. 
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 Tourn International AB (publ) har rätt att förlänga tecknings- och 
betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet 
offentliggöras senast den 18 maj 2018. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall 
omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms 
som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk 
art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.  

UTSPÄDNING 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas 
ut med upp till 754 850 aktier, vilket innebär en utspädning om cirka 10 procentenheter i röster och 
kapital.  

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 Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier 
i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden: 

 Sammanfattning 
 en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi, 
 en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt 
 en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.  

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. 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 skickas ut. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav i Tourn International AB (publ) 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 AV NYA AKTIER MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 18 maj 2018. 
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. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av 

aktier ska endast den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas. 

2. 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 ska därför inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild 
anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld 
anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående 
adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 maj 2018. 
Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före 
angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) 
särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan avseende. 

 
Partner Fondkommission AB 
Ärende: Tourn International  
Lilla Nygatan 2 
SE-411 09 Göteborg 
Tel: +46 31 761 22 30 
Fax: +46 31 711 11 20 
E-post: info@partnerfk.se 

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya 
aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 3 maj till och med den 18 maj 
2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning av 
aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission 
på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-
post eller genom att ladda ned den från Bolagets och AktieTorgets hemsida. Ingen betalning ska ske 
i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges 
nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 
maj 2018. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 
före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) 
anmälningssedel insändes kommer 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 företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta 
om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.  
1) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de 

som 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.  

2) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte 
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för 
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

3) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.  
 

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH BETALNING AV TILLDELADE AKTIER UTAN 
FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte 
erhållit tilldelning. Erlägges 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 svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. 
I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde 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, Nya Zeeland, 
Hongkong, Sydafrika, 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 av betalning. 

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Teckning och 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 
inbokning i BTA skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot 
till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav 
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 3 maj 2018 till dess att 
Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas 
under kortnamnet TOURN BTA med ISIN-kod SE0011167766. 

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

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET 
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 26 maj 2018 kommer Bolaget 
offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande 
och 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 hos 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 Tourn International 
AB (publ) ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande 
beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan 
om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga 
ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.  
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VERKSAMHETEN 
  

 

  

PRODUKTER 

Bolaget erbjuder genom sin IT-plattform TOURN följande  
IT-lösningar inom influencer marketing:  
 
- TOURN Micro (Micro Influencer Systems) 
- NAGATO (Youtube Multi Channels Platform) 
- TCD (Content Discovery Platform) 
- TOURN LYST (Statistics, Reports & Campaign management) 
- HUBSO (Multi Influencers E-commerce Platform) 

 
TOURN Micro 
Tourn Micro är Bolagets ”grundsten” och är ett helautomatiskt IT-
system som bl.a. skapar annonsutrymmen automatiskt och 
effektivt på sociala medier och digitala kanaler. Via Tourn Micro 
får företag tillgång till en databas som i dagsläget uppgår till ca. 
160 000 registrerade influencerkonton. Kunden fyller i budget, 
målgrupp och lanserar kampanj enkelt och smidigt i plattformen. 
Systemet matchar sedermera kampanjen automatiskt med 
influencers i databasen som rankar konton efter kundens 
specifikationer.  
 
Det är genom IT-plattformen TOURN som huvudverksamheten 
bedrivs och Bolaget har lagt och lägger stora resurser på sitt 
utvecklarteam som uppdaterar och utvecklar plattformen 
kontinuerligt för att möta alla nya utmaningar som branschen 
ställs inför. Bolagets senaste version tacklar bl.a. problem med 
falska och inaktiva konton.  TOURN är i dagsläget en 
konkurrenskraftig annonseringsplattform vars styrka hänförs på 
den transparens Bolaget levererar till sina kunder.  
 
NAGATO 
Tourn blev i juli 2017 ett godkänt MCN-nätverk och i samband med 
detta lanserade Bolaget i slutet av 2017 NAGATO.IO som är en 
Youtube plattform.  NAGATO hjälper, egenutvecklade IT-verktyg, 
aspirerande samt befintliga youtubers att lyckas driva en 
framgångsrik youtubekanal samt öka deras intäkter.  
 
TCD 
TCD är en native advertising plattform, även kallad 
”rekommendationsplattform”, som Bolaget lanserade 2015. TCD är 
en kompletterande tjänst som hjälper annonsörer, publicister och 
byråer att lyfta fram intressant innehåll som matchas till 
slutkonsument. TCD är baserad på en algoritm som matchar 
annonsen med rätt målgrupp och skapar således inga kampanjer i 
influencernas inlägg utan kampanjen exponeras naturligt i 
influencerns flöde.   
 
TOURN LYST 
TOURN LYST är Bolagets kontaktyta när Bolaget rapporterar, 
analyserar och följer upp kampanjer. 
 
HUBSO 
HUBSO lanserades 2017 och är en e-commerce plattform som 
hjälper användaren att administrera och automatisera 
webshoppar. HUBSO är skapat för att stärka sina influencers 
varumärken och därmed öka deras intäkter. HUBSO riktar sig 
primärt till influencers som vill lyfta och förtydliga sitt koncept i 
syfte att öka försäljningen. 
 
 
 

AFFÄRSIDÉ 
Tourn International är en marknadsplats för influencer 
marketing. Bolagets arbetsplats är dagens gig-ekonomi där det 
krävs helt nya samarbetsformer mellan olika parter. Bolaget 
driver annonseringsnätverket Tourn.com, som kopplar samman 
reklamköpare med influencers, så att företagen på ett enkelt och 
effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i sociala medier 
som Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook m.fl. 
Kärnan i Tourn är dess tekniska plattformar för att garantera 
reklamköparen transparens, analys och mätbara resultat för 
maximal träffsäkerhet för respektive målgrupp. 
 

VISION 

Bolagets vision är att vara marknadsledande på utveckling av IT-
plattformar inom influencer marketing. 
 

BAKGRUND 
Bolaget bildades år 2010 som ett IT-bolag verksamt inom 
utveckling av spel och mobilappar samt försäljning av 
annonsutrymmen på det egenutvecklade annonsnätverket 
adProton. Bolaget listade sina aktier på Aktietorget i december 
2013, under dåvarande namnet INEV Studios AB, och under första 
halvåret 2014 genomförde Bolaget ett förvärv av IT-plattformen 
Tourn som då kopplade samman bloggare (numera kallade 
influencers) samt annonsörer vilket vid den tiden kompletterade 
Bolagets befintliga tjänster inom annonsering. Bolaget bytte 
sedermera bolagsnamn till Tourn International i samband med 
att verksamheten riktades fullt ut mot utveckling av 
annonseringsplattformar. 
 
Bolaget lanserade år 2014 en lösning som inte bara säkrade 
konsumenten (framförallt hänvisat till uppmärksammade 
problem som dold marknadsföring) utan också säkerställde att 
annonsörens och influencerns samarbete utfördes på ett korrekt 
sätt. Bolagets IT-plattform möjliggjorde redan då kontinuerlig 
mätning och analysering av kundernas annonser, vilket tidigare 
varit komplext att generera framförallt p.g.a. att marknadsföring 
skedde manuellt via mediebyråer och ingen övergripande 
mätning av reklamintäkterna från kampanjerna utfördes.   
 
Tourn är nu ett av Sveriges ledande företag inom influencer 
marketing och har både stora och små kunder inom alla 
branscher i Sverige. Bolagets kunder är verksamma inom flertalet 
olika branscher och segment. 
 
Bolaget tillhandahåller en stor databas av influencers (per dags 
dato omkring 160 000 st) där Bolagets kunder kan nå alla olika 
slags målgrupper; allt från de som är intresserade av e-sport till 
skönhet eller livsstil. Bolaget har sedan 2014 genomfört omkring 
11 000 kampanjer genom sitt annonseringsnätverk, allt från 
kampanjer där kunden betalar 500 SEK till 3 MSEK. Med ett 
flertal ledande influencers i Norden knutna till sin databas 
erbjuder Bolaget även premiumkampanjer. Dessa influencers är 
Bolagets premiumprofiler, även kallade ambassadörer. 

http://www.nagato.io/
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 TOURN 
-Matchar annonsör och influencer- 

-160 000 influencers & 7 000 företag registrerade- 
-Rapporterar och mäter visningar i realtid- 

 

TOURN kopplar samman influencers, genom sina kanaler på 
sociala medier, och annonsörer som baseras på deras 
individuella målgrupp, demografi och ekonomi. På så vis kan 
Bolaget optimera annonsörens marknadsföring av produkterna 
på sociala medier som exempelvis influencerns blogg, 
Instagram eller YouTube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TCD 
-Engagerar läsarna- 

-Prissättning baserad på budgivning (som t.ex. Adwords)- 
-Kunden betalar bara för intresserad trafik- 

 

TCD hjälper annonsörer, publicerare och byråer att lyfta fram 
informativt innehåll, boosta och engagemang för att stärka 
kundernas mervärde. TCD  är en native marketing plattform 
som ser till att annonserna visas för rätt målgrupp och att 
annonsörerna erhåller korrekt intäkt genererad från TCD-
plattformen. Med TCDs Analytics dashboard kan användaren 
följa kampanjer, uppdateringar och förändringar i realtid. 
Användaren kan från sitt håll se hur besökare interagerar med 
TCD och följa inkomsten från annonserna.  
 
TCD når idag ca. tre miljoner besökare i månaden och 
räckvidden påverkar annonsinventariet och möjlighet för hur 
mycket intäkter Bolaget kan generera per månad.  
 
 

 
 

NAGATO 

- Licencerat MCN-nätverk- 
-Alla verktyg samlade på en plats- 

-Stort nätverk av varumärken globalt- 
 

Nagato är ett MCN-nätverk inbyggt i en digital plattform och 
erbjuder kommande och existerande youtubers och influencers 
de rätta verktygen för att utveckla sin kanal.  Plattformen, som 
utgör en länk mellan annonsörer och kanalerna, har som mål 
att koppla samman med så många influencers som möjligt.  
Nagato riktar sig mot Youtubers i Norden, Tyskland, England, 
Spanien, Polen, USA och Kanada. Detta gör Nagato genom att 
bistå youtubers med samarbeten, administration, statistiska 
insikter och intäkter. 
 
Nagato lanserades i november 2017 och har växt organiskt till 
att i dagsläget ha ca 9 miljoner visningar per månad och har 
visat prov på en väl fungerande skalbarhet och Tourn ser med 
det sydamerikanska samarbete som kommunicerades i april 
2018 en intressant möjlighet att ta ett kliv in på en potentiellt 
sett stor marknad.  
 

 

 
 

HUBSO 
-Levererar och automatiserar webshoppar- 

-Användarvänliga webshoppar- 
-Säkra betallösningar för konsument- 

 

HUBSO administrerar och automatiserar publicering av e-
commercesystem. HUBSO utvecklar och bidrar även med sin 
expertis inom digital marknadsföring för att stärka sina 
influencers varumärken. Huvudfokuset är öka konverteringen 
av besökare till köpare genom att skapa en mer användarvänlig 
shop med tydligare koncept och sortiment. 
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AFFÄRSMODELL 
Bolaget har ett stort fokus på IT-utveckling och erbjuder såväl influencers som kunder den senaste tekniken samt snabb och mätbar feedback. Att 
vidareutveckla IT-plattformarna och alltid ligga i framkant är grunden i Bolagets affärsmodell och att in-house kunna vara effektiva och följa 
med i utvecklingen som är ett måste för att hålla en ledande position på marknaden. Bolaget genererar intäkter från plattformen Tourn genom 
att ta betalt från kunder som vill annonsera genom Bolagets plattformar på influencer-konton som är registrerade hos Bolaget. Från Nagato 
genereras intäkterna huvudsakligen från pre-rolls, där Bolaget har tillgång till YouTubes alla annonsörer. Från HUBSO genereras intäkter när 
produkter säljs via webshoppar som Bolaget samarbetar med. TCD genererar intäkter genom att företag betalar för annonser som exponeras 
genom TCD; antingen per klick eller per visning.  
 
I april 2017 lanserade Bolaget sin nya mätbarhetsteknik vilket innebär att Tourn kan mäta kampanjers resultat på sociala kanaler så som 
Instagram (där mätbarhet inte är lika tillgänglig som på hemsidor). Bolaget säkerställer att Bolagets kunder endast betalar för levererat resultat 
och för marknader som överensstämmer med kundens önskan, en teknik där Tourn är i framkant med. Bolaget ser även antalet nyanslutna 
mediabyråer öka, där många har valt att applicera TOURN i deras annonssystem. Detta är ett viktigt steg till att ytterligare cementera Tourn som 
en marknadsplats där mediaköparna handlar direkt via system; automatiskt och skalbart. 
 

KUNDER  
Bolagets primära kund, vars huvudsyfte när de marknadsför sig för att skapa mervärde eller öka sin kännedom, benämns som annonsör när ett 
samarbete mellan denne och influencern genomförs. Bolagets kunder utgörs av företag som avser att marknadsföra sina produkter eller tjänster 
genom social media och digitala kanaler. Initialt utgjordes Bolagets kundkrets utav mindre välrenommerade företag och webshoppar i Sverige. 
Detta förändrades snabbt och Bolagets kunder växte till att omfatta mediebyråer som förstod vikten i att erbjuda dessa tjänster till deras kunder. 
Idag upplever Bolaget att flertalet företag använder Bolaget IT-plattform.  
 
Bolaget har i dagsläget omkring 7 000 företag, allt från mindre enskilda företag till ledande globala konglomerat, registrerade i sin IT-plattform 
TOURN och allt fler större företag i Sverige väljer att annonsera genom denna. Bolagets kundkrets ökar och ett stort antal utgörs av återkommande 
kunder. Se nedan för ett urval av kunder Bolaget har arbetat med.  

 

 

FÖRSÄLJNING 

Bolaget bedömer att den mest effektiva formen av marknadsföring är att fortlöpande optimera och utveckla Bolagets IT-plattformar till att vara 
den bästa på marknaden, framförallt p.g.a. att såväl influencern som kunden väljer att fortsätta att använda plattformen och rekommenderar den 
till dem i sin omgivning. Bolaget ser potential i att marknadsföra sig genom sina samarbetspartners som kontinuerligt växer. Bolaget marknadsför 
sig också genom att anordna event för influencers och ihop med Stockholmsmässan och Starberger Group AB lanserades ICONFEST (Influencer 
Convention Festival). ICONFEST sker i slutet av maj 2018 och är mötesplatsen där influencers möter fansen för att påvisa möjligheterna i 
samarbeten mellan personer och näringsliv. På mässan kommer influencers, företag och varumärken kunna att interagera med varandra. 
 
Sedan september 2017 håller Tourn frukostseminarium en gång i månaden som är till för att inspirera, väcka intresse, ge tips samt presentera 
nyheter inom sociala medier.  Vid varje tillfälle talar gästande företag, en influencer samt en representant från Tourn. 
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PRESSMEDDELANDEN I KORTHET DE SENASTE TVÅ ÅREN 
Bolagets aktier har varit listade på AktieTorget sedan december 2013. Nedan presenteras Bolagets pressmeddelanden i korthet som Bolaget 
publicerat de senaste två åren fram t.o.m. detta dokuments upprättande; framförallt de av väsentlig betydelse.  
 
 
2016-03-24 TOURN FÖRVÄRVAR CAMIT.SE - PREMIUMPLATTFORM FÖR REKLAM I SOCIALA MEDIER 

Camit är en teknikplattform inom content marketing på sociala medier med inriktning mot premiumprofiler. Bolaget har varit verksamt under 
2015 och haft kunder så som BMW, Spendrups, Philips, Adlibris m. fl. Genom att förvärva Camit erhåller Bolaget inte bara en mängd större kunder 
och mediabyrå-ingångar utan även en teknikplattform som de kan integrera med Tourn. 
 

2016-06-10 LANSERAR SIN FÖRSTA INTERNATIONELLA KAMPANJ 
Bolagets nya teknik gör dem starkare på marknaden, även på internationell nivå, genom att ta mätbarhet till en marknad med hög efterfrågan. 
Bolaget går live med sin första kampanj som riktar sig utanför Sveriges gränser med bolaget NA-KD som kommer att rikta sin sociala media-
kampanj mot nordens samtliga länder, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, USA, Kanada och Australien.  
 

2016-07-08 TOURN REKRYTERAR NYCKELPERSONER FRÅN BONNIER-ÄGDA KONKURRENTEN TAILSWEEP 
Bolaget har anställt konkurrenten Tailsweeps försäljningschef Nader Chebaro och storkundsäljaren Max Hoffmann från Tailsweep som är två av 
de personer med längst erfarenhet i branschen. 
 

2016-07-15 TOURN INTERNATIONAL AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION PÅ 4,8 MSEK 
Bolaget genomför en riktad nyemission om totalt 660 000 aktier och tillförs 4 785 000 kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 
340 000 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om 9 % för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Det nya 
antalet aktier uppgår till 7 280 000 st och det nya aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 728 000,00 SEK. Teckningskursen är 7,25 kr. 
 

2016-11-18 TOURN INGÅR SAMARBETE MED JENNY WARSÉN, EN AV SVERIGES STÖRSTA BLOGGARE 
Bolaget ingår samarbete med Jenny Warsén (Jennysmatblogg.nu), som är en av Sveriges största bloggare, med inriktning mat. 
 

2017-03-16 TOURN OCH NEVI BILDAR GEMENSAMT TECHBOLAG 
Bolaget bildar tillsammans med New Equity Venture Int AB ett bolag med inriktning e-commerce och utvecklar en plattform som administrerar 
och automatiserar publicering e-commerce system.  NEVI bidrar med finansiering och Bolaget bidrar med ett stort nätverk av influencers samt 
kompetens av utveckling av IT-systemet. 
 

2017-06-19 TOURN INGÅR AVTAL MED DIAMOND LEAGUE AG OCH IMG SWEDEN AB 
I och med avtalet har Bolaget fått i uppdrag att hjälpa och sköta intäktsgenerering och varumärkesskydd av Diamonds Leagues material på 
Youtube. Uppdraget gäller i 1 år med möjlighet för förlängning och omfattar Diamonds Leagues material på Youtube över hela världen. Bolaget 
erhåller både en fast och rörlig ersättning för arbetet.  
Idag laddas det upp nya videos tillhörande Diamond League av andra parter än de själva varav flera idag genererar reklamintäkter som inte 
tillfaller Diamond League och IMG, trots ensamrätt till reklamintäkterna. Bolagets uppgift kommer att vara att se till att alla reklamintäkter som 
ska tillhöra Diamond League och IMG tillfaller dem och inte någon annan. 
 

2017-07-11 YOUTUBE GODKÄNNER TOURN SOM ETT MCN 
Bolaget kommer kunna implementera Youtube-lösningar i vårt system för att hjälpa influencers att lättare komma igång med sin Youtube-kanal, 
få den att växa och kapitalisera på sin kanal. Bolaget kommer i och med detta även att ta del av de intäkter som genereras via prerolls (reklamfilm) 
på de anslutna kanalerna. 

 
2017-11-30 TOURN LANSERAR NAGATO: FRAMTIDENS YOUTUBE-PLATTFORM 

Nagato lanseras på domänen Nagato.io och är tillgänglig för ansökningar. Nagato har som uppgift är att hjälpa aspirerande samt befintliga 
youtubers(influencers) att lyckas driva en framgångsrik youtube-kanal. 
 

2018-01-31 PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN FRIAR TOURN I TVIST MOT KONSUMENTOMBUDSMANNEN 
21 september 2016 meddelades att Konsumentsombudsmannen stämt Bolagets dotterbolag Tourn Media AB hos Patent och Marknadsdomstolen. 
Målet gällde prövning om reklamidentifiering bland sponsrade inlägg i blogg och instagram, vad som anses vara tydligt och tillräckligt nog. 
Patent- och marknadsdomstolen friade Tourn Media från ansvar och avslår helt Konsumentombudsmannens talan mot Tourn Media. 
 

2018-03-21 TOURN SKAPAR NÄSTA GENERATIONS PLATTFORM INOM DIGITAL MARKETING 
Bolaget planerar en lansering av en ny innovativ plattform för sökmotorer och appar. Den nya plattformen kommer att ta influencer markeing 
till en ny nivå. Plattformen kommer innehålla: Profilmatching - Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML), Blockchain och 
valutahantering, Kvalitetsvalidering 
 

2018-04-20 TOURN SKRIVER AVTAL MED EN AV DE STÖRSTA YOUTUBEAGENTURERNA I BRASILIEN 
Tourn har ingått ett regionsexklusivt (sydamerika) avtal med en av de större youtubeagenturerna i Brasilien. Avtalet innebär att Tourn 
tillhandahåller sin youtubeplattform Nagato till sin brasilianska samarbetspartner som har ca 2 000 Youtubers i sitt nätverk utifrån en 
överenskommen intäktsfördelning. Agenturen kommer att använda plattformen Nagato från och med dagens datum. 
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I USA har marknaden för influencer marketing ökat markant. Det har 
tillkommit över 230 nya aktörer inom influencer marketing sedan 2015 och 

redan existerande reklambyråer har utökat sina tjänster till att också kunna 
erbjuda lösningar för influencers. I USA omsatte marknaden 2 miljarder 

dollar under 2017 och beräknas uppgå till 10 miljarder dollar under 2020. 
 

Influencer Marketing Hub 2017 Study 
https://influencermarketinghub.com/the-rise-of-influencer-marketing/ 
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KONCERNSTRUKTUR 
Moderbolaget Tourn International AB med org. nr. 556800-7461 
ingår per dags dato i en koncern som omfattar de helägda 
dotterbolagen Tourn Media AB med org. nr 556972-1821 samt CAMit 
Communication AB med org. nr 556989-9486. I koncernen ingår 
även HUBSO AB med org. nr. 559098-2814 där Bolaget äger 79,17 % 
av rösterna samt 52,38 % av kapitalet.  
 

ORGANISATION OCH PERSONAL 
Tourn har sitt säte i Stockholm och Bolaget har per 2018-03-31 
omkring 20 medarbetare; samtliga på Bolagets kontor i Stockholm. 
 

FRAMTIDA PRODUKTER 
Bolagets plattform utvecklas kontinuerligt för att anpassa sig efter 
marknadsutvecklingen. En ny systemuppdatering som väntas till Q2 
innebär nya system inom: 
 
- Profilmatchning genom Artificiell Intelligens (AI) och Machine 
Learning (ML)  
Detta skall förbättra kampanjens genomslagskraft genom att 
budskapet matchar influencers med rätt målgrupp, demografi och 
prisbild. AI använder sig av ML för att optimera sina slutsatser från 
historik- och realtidsdata. Detta ger Tourn möjlighet att bistå 

företag och influencers med effektiva verktyg att hantera sina 
samarbeten. 
 - Kvalitetsvalidering och mätning av profiler och dess följare sker 
redan i Bolagets plattform, dock utreds en nästa nivå i 
kvalitetssäkringe. Kvalitetssäkringen görs av en tredjepart, på så 
sätt ska kunden på full kontroll över budget och resultatet på sin 
kampanj.  
- Blockchain-teknologi kommer att hantera valutarisker och 
transaktionskostnader på ett effektivt sätt. Eftersom influencers rör 
sig på en global marknad förekommer också handel med olika 
valutor - blockchain-teknologin kommer då kunna 
validera transaktioner och öppna upp möjligheten för betalning med 
så kallad kryptovaluta.  
 

TENDENSER 

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. 
 
Tourn känner i dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, 
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 
åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Tourns 
verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande 
räkenskapsåret.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOURN INTERNATIONAL AB  
(556800-7461) 

 
 
 

TOURN MEDIA AB  
(556972-1821) 

 
 
 

HUBSO AB 
(559098-2814) 

 
 
 

79,17 % av rösterna 
52,38 % av kapital 

CAMit Communication AB 
(556989-9486) 

 
 
 

100 % 100 % 
(vilande) 
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MARKNAD 
Informationen i detta avsnitt speglar styrelsens uppfattning och baseras, om inte annan källa anges, på styrelsens tidigare erfarenhet och 
branschkompetens. Tourn är verksamt inom influencer marketing som är en bransch som i dagsläget har blivit mer accepterad som 
marknadsföringsmetod och används av allt fler företag jämfört med tidigare. Bolagets största marknad är Sverige och Bolaget trädde nyligen in 
på den globala marknaden i samband att Bolaget blev godkänt som ett MCN-nätverk.  

 
INFLUENCER MARKETING – SVERIGE & GLOBALT 
De totala reklaminvesteringarna omsatte under 2016 74 miljarder kronor varav influencer marketing endast stod för 0,7 % av omsättningen. 
Influencer marketing omsatte enligt IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) 0,5 miljarder SEK i Sverige under 2016 vilket var en ökning med 
40 % jämfört med perioden 2015-2016. Omsättningen beräknas ha ökat till 650 miljoner kronor under 2017. Ökningen av Influencer Marketing är 
enligt IRM på grund av en professionalisering av branschen och en utveckling av hur konsumenterna ser på reklam.  Undersökningen visade också 
att branschen växer snabbare än de digitala reklaminvesteringarna totalt som ökade med 20 % från 2015 till 20161.  
 
Den digitala marknadsföringen i Europa omsatte under år 2015 422 miljarder kronor och visade på en ökning med 13,1% jämfört med tidigare år 
och översteg tv-reklam med 7 miljarder kronor. Den största ökningen sågs inom video och mobilsidan vilket i Storbritannien och Irland då stod 
för 50 % av den digitala marknadsföringen2.  
 
I USA har marknaden för influencer marketing ökat markant och det har tillkommit över 230 nya aktörer inom influencer marketing sedan 2015. 
Redan existerande reklambyråer har utökat sina tjänster till att också kunna erbjuda lösningar för influencers. I USA omsatte marknaden 2 
miljarder dollar under 2017 och beräknas uppgå till 10 miljarder dollar under 2020. Företag anser att konverteringsgraden har blivit högre när de 
marknadsfört sig genom influencer marketing vilket har bidragit till att allt fler investerar majoriteten av sin marknadsföringsbudget på detta 
område2.  
 
Enligt en undersökning gjord av Annalect presenterades det att Youtube är den viktigaste mediekanalen för målgruppen 15-35 år och det är 
sponsrade innehållssamarbeten med influencers som främst påverkar målgruppens köpintentioner. 65 % av tittarna har övervägt en produkt eller 
tjänst de sett i en sponsrad video. Youtubers har dubbelt så stor räckvidd (64 %) jämfört med reguljär tv (34 %) och 90 % av de tillfrågade ser på 
Youtube-klipp varje vecka3.  
 

 
KONKURRENTER 
Bolagets har många konkurrenter både i Sverige och globalt då 
influencer marketing är en allt växande marknad. Det finns en stor 
efterfrågan på IT-lösningar inom området som effektiviserar 
arbetet och här anser Bolaget att de ligger i framkant med den teknik 
de har utvecklat.  
 
Några av Bolagets konkurrenter är: United Influencers Sweden, 
Cube, Tailsweep, United Screens, Splay, ENT, Troot, Cure Media, 
samt de USA-baserade konkurrenterna Strossle och Activate. MCN-
nätverk som finns i Sverige är United Screens, ENT Networks och 
Splay, Troot och i USA Strossle. Nedan följer beskrivning av ett urval 
av Bolagets konkurrenter utan inbördes ordning. 
 
Activate – Influencer marketing USA 
Activate, tidigare svenska Bloglovin startades som en bloggplattform 
men har övergått till ett digitalt mediehus med huvudkontor i New 
York. I och med förskjutningen från bloggare till influencers så bytte 
de namn till den redan existerande plattformen med samma namn. 
Bolaget köpte under 2016 upp den amerikanska 
influencerplattformen Sverve. Bolaget har idag 150 000 registrerade 
användare och hjälper influencers och varumärken att genomföra 
kampanjer ihop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plattformen erbjuder också en söktjänst där byråer och varumärken 
kan söka samarbeten med influencers. Intäkter kommer via 
provision på kampanjer och månadsavgifter från 
söktjänsten4.  Bolaget planerar också lansering av tjänsten Activate 
Studio som kompletterar den existerande produkten med support 
för företag som inte har inhouse influencer marketing-strategier5. 
 
United Influencers Sweden - Influencer marketing Sverige  
United Influencers lanserades 2015 och är en sammanslagning av 
Mikz AB och United Bloggers International AS med Dan Olofsson och 
Kjetil Tveter som huvudägare6. Företaget arbetar med flera 
influencers i Sverie såsom Sofi Fahrman, Therese Lindgren och 
Carolina Gynning7. Isabella Löwengrip, som är en av Sveriges 
största influencer, valde dock att avsluta sitt samarbete med 
företaget där hon varit deras ledande profil med anledningen av att 
starta ett eget internationellt in house säljbolag8.  
 
Cube - Influencer marketing Sverige  
Cube är en länk mellan starkt profilerade influencers i Sverige och 
stora globala varumärken. Under 2018 knöt bolaget avtal med 
säljbolaget P-Agency som arbetar med skådespelare, kockar, 
idrottsstjärnor och artister, med målsättningen att de ska bli störst 
i Sverige inom influencer marketing och celebrity endorsement9. 
Bl.a. arbetar Cube med influencerna Lisa Olsson, Julian Hernandez, 
Andreas Wijk och Anitha Schulman. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     IRM 2017. Influencer Marketing 2016-2017 En kartläggning av influencer marketing i Sverige 
2    https://influencermarketinghub.com/the-rise-of-influencer-marketing/ 
3    https://www.dagensanalys.se/2018/04/youtube-ar-den-viktigaste-mediekanalen-for-unga-vuxna/ 
4    https://www.breakit.se/artikel/12749/bloglovin-byter-bade-namn-och-vd-northzone-fortsatter-att-backa 
5    https://techcrunch.com/2018/04/11/bloglovin-activate/ 
6    http://danir.se/i-h/united-influencers-media-group/ 
7    http://www.unitedinfluencers.com 
8    https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/04/09/isabella-lowengrip-bryter-med-united-influencers/ 
9   https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/02/09/metros-forsaljningschef-tar-over-p-agency/ 
 
 
 
 

 

https://influencermarketinghub.com/the-rise-of-influencer-marketing/
https://www.dagensanalys.se/2018/04/youtube-ar-den-viktigaste-mediekanalen-for-unga-vuxna/
https://www.breakit.se/artikel/12749/bloglovin-byter-bade-namn-och-vd-northzone-fortsatter-att-backa
https://techcrunch.com/2018/04/11/bloglovin-activate/
http://danir.se/i-h/united-influencers-media-group/
http://www.unitedinfluencers.com/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/04/09/isabella-lowengrip-bryter-med-united-influencers/
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/02/09/metros-forsaljningschef-tar-over-p-agency/
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Tailsweep - Influencer marketing i Sverige  
2017 tog Bonnier Tidskrifter över influencernätverket Tailsweep 
från Bonnier Growth Media10. Bolaget var tidiga med att erbjuda ett 
nätverk där annonsörer kunde nå ut i sociala medier. De har 
Nordens största fristående influencers och förmedlar över 65 
miljoner annonser i veckan. Tailsweep erbjuder sina kunder; data, 
statistik och kampanjoptimering, de skräddarsyr även kampanjer 
efter kundens önskemål och den önskade marknaden11. Några 
kunder som företaget har arbetar med är bl.a. IKEA, Lindex, H&M, 
Max Factor, McDonalds, MTV och Samsung. 
 
Cure Media- Influencer Marketing Sweden   
Cure Media har genomfört över 3 000 influencersamarbeten och har 
150 000 registrerade micro influencers och kopplar samman 
annonsörer och influencers  för kampanjer på sociala medier. Cure 
Media beräknar att räckvidden på deras kampanjer når 50 miljoner 
personer. Exempel på kunder är Coca-cola, Electrolux, Linas 
Matkasse, Puma m.fl. Företaget erbjuder support inom idé, koncept, 
genomförande och uppföljning/rapportering på kampanjer, 
samarbeten på bloggar, Instagram, Youtube och Snapchat. Företaget 
har ett egenutvecklat system där de med hjälp av Artificiell 
Intelligens tar fram analys och data för kampanjerna.  De utvecklar 
också kampanjer anpassade efter influencernas unika 
följardemografi och erbjuder även statistik på detta12.   
 
Broadbandtv – MCN-nätverk 
Broadbandtv, ”BBTV”, är världens största globala MCN-nätverk och 
leder idag marknaden för MCN när det kommer till unika träffar och 
totalt antal sedda minuter. Bolagets finns i 23 länder och dess 
plattformar finns på sju språk13. Bolaget registrerade 206 miljoner 
videos under 2016, vilket var en ökning med 246 % jämfört med 2015, 
och deras omsättning ökade med 131 %. BBTV har flera stora 
avtalspartners bland andra NBA, Netflix, Amazon.  
 
BBTV erbjuder tre plattformar: VISO magnetics- kopplar samman 
influencers och annonsörer med hjälp av automatiserade lösningar 
för att nå bäst publik, VISO- flerspråkig och mobilvänlig plattform 
som erbjuder redskap för content-skapande, VISO Catalyst- 
optimerar Youtube-videos direkt på Youtube med hjälp av 
nyckelordsrekommendationer och thumbnail14. 
 
ENT Networks - MCN-nätverk 
ENT Networks är TV4-Gruppens MCN-nätverk för influencer 
marketing. ENT hjälper influencers på digitala plattformar och 
skapar attraktivt innehåll för en yngre publik. Annonsörerna 
erbjuds anpassade digitala kommunikativa lösningar och stöttar 
sina influencers med contentskapande för Youtube och TV4-
Gruppens digitala kanaler (bla.a TV4-play)15.  
 
 
 
 

Troot - MCN-nätverk 
Tooot är ett MCN-nätverk som är baserat i Finland och Sverige. 
Bolaget erbjuder annonsörer annonsutrymmen i sina 
Youtubekanaler och skräddarsyr kampanjer utefter tänkt målgrupp. 
Troot matchar annonsörer med influencers och utnyttjar flera olika 
sociala medier för att nå ut med kampanjer och en influencers 
kampanj kan då synas på Snapchat, Twitter, Facebook och även i 
TV-reklamer16.   
 
United Screens – MCN-nätverk 
United Screens är ett MCN-nätverk för influencer marketing och 
jobbar med influencers över hela Norden. Företaget kopplar 
samman annonsörer och influencers för kampanjer på Youtube där 
de reserverar och säljer reklamutrymme. United Sreens jobbar med 
några av de största svenska och internationella företagen och deras 
kampanjer har haft över 350 miljoner träffar/månad17. 
 
Splay- MCN-nätverk 
Splay är ett MCN-nätverk baserat i Stockholm som jobbar med 
många av de främsta Youtube-kreatörerna. Företaget säljer och 
reserverar sina egna reklamplatser på Youtube och säljer även 
annonser på premiumhastighet vilken innebär fler träffar och större 
publik. Företaget har också en egen kanal, Splay channel, och har 
producerat bl.a. “Under hundringen” och “Clara och Keyyo in 
Tokyo”. Kreatörerna erbjuds musik från Epidemic sounds och fri 
tillgång till företagets egna inspelningsstudio18.  
 
Strossle - Native advertising 
Strossle arbetar på en global marknad men är baserat i USA och 
deras tjänster konkurrerar med Bolagets TCD-plattform. Bolaget är 
en mellanhand mellan publicerare och konsumenter och kan tack 
vare sin plattformen ha kontroll över både distribution och 
avkastning. Strossle är gratis och användarna/publicerarna delar 
besökarna med varandra på plattformen “The Accelarator” som 
använder sig av Artificiell Intelligens för att anpassa användarnas 
content till rätt användare.  Precis som Tourn matchar Strossle rätt 
content med rätt målgrupp19.  
 
Nakdcom One World AB - E-commerce  
Företaget grundades 2015 av Nellygrundaren (Nelly.com) Jarno 
Vanhatapio och Northzone och eEquity är ägare sedan 201720. Det 
svenska företaget har utvecklat den egna e-handelsplattformen NA-
KD.com som bygger sin globala kundbas genom mode och sociala 
medier och idag säljer företaget till 140 länder. Företaget ingår även 
designsamarbeten med några av världens främsta influencers, 
produkterna säljs sedan på na-kd.com och marknadsförs på 
företagets och influencerns Instagram. Exempel på influencers som 
ingått samarbeten och eller säljer sina egna varumärken på 
plattformen är; Rebecca Stella, Linn Ahlborg, Andrea Hedenstedt, 
Rahnee Bransby och Iva Nikolina21. 
 
 

10    https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/01/27/bonnier-tidskrifter-slukar-tailsweep/  
11     http://www.tailsweep.se 
12    https://www.curemedia.se/ 
13    https://www.businesswire.com/news/home/20170106005140/en/BroadbandTV-Expands-Global-Footprint 
14    https://www.bbtv.com 
15    http://www.entnetworks.se/om-ent/ 
16    https://troot.network/en/services/ 
17    http://unitedscreens.com/advertisers-influencer-marketing/ 
18    http://splay.tv/for-creators/ 
19    https://strossle.com 
20   https://northzone.com/na-kd-com-joins-northzone-family/ 
21    https://www.na-kd.com/en 
 
 
 
 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/01/27/bonnier-tidskrifter-slukar-tailsweep/
http://www.tailsweep.se/
https://www.curemedia.se/
https://www.businesswire.com/news/home/20170106005140/en/BroadbandTV-Expands-Global-Footprint
https://www.bbtv.com/
http://www.entnetworks.se/om-ent/
https://troot.network/en/services/
http://unitedscreens.com/advertisers-influencer-marketing/
http://splay.tv/for-creators/
https://strossle.com/
https://northzone.com/na-kd-com-joins-northzone-family/
https://www.na-kd.com/en
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH 
REVISOR 
Nedan följer en beskrivning av Tourns styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. Tourns styrelse består av styrelseledamöterna 
Olof Söderberg (ordförande), Robin Stenman (VD), Björn Mannerqvist, Marianne Östlund och Michael Jacobson. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 
och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  
 
 

 

  

OLOF SÖDERBERG 
Styrelseordförande 

 
Olof Söderberg, född 1949, är styrelseordförande och ledamot i 
Tourn sedan december 2014. Olof har suttit på flera 
prestigefyllda positioner inom näringslivet, innan 
förvärvningen till Bolaget var han VD I Hall & 
Cederquist/Young & Rubicam AB och innan dess 
marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Han har också 
jobbat som affärscoach och har ett brett nätverk och stora 
erfarenheter från mediebranschen. 
 
Aktieinnehav i Tourn: 171 750 aktier (2,28 % av röster och 
kapital). Olof avser att teckna aktier uppgående till 229 500 
SEK i förestående emission  
 
Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:  

Bolag Tidsperiod 

Söderberg Communication AB Pågående 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 

Bolag Position Tidsperiod 

EO Grafiska AB Ledamot Pågående 
Söderberg Agentur Jenny & Marie AB Suppleant Pågående 
Söderberg Communication AB Ledamot Pågående 
Robert Friman International AB Ledamot Pågående 
Trumpinnen AB Ledamot Avslutad 
A3 Allmänna IT- och Telekomab Ledamot Avslutad 
Sense Talents AB Ledamot/ord. Avslutad 
Tomorro AB Ledamot Avslutad 
Nelander och Nelander AB Suppleant Avslutad 
Reaktion i Sverie Ledamot Avslutad 

 
Tvångslikvidation och konkurs 
Olof sitter I styrelsen som styrelseledamot I Robert Friman 
International AB som har inlett en konkurs mars 2018. Utöver 
detta har Olof inte varit inblandad I konkurs, 
tvångslikvidation eller konkursförvaltning de senaste fem 
åren. 
 
 

ROBIN STENMAN 
VD/Styrelseledamot 

 
Robin Stenman, född 1988, är verkställande direktör och 
styrelseledamot i Tourn sedan september 2010. Robin har lång 
erfarenhet inom programmering och har även studerat 
juridikstudier på Stockholms Universitet. Robin grundade 
Bolaget 2010 och har sedan dess varit aktiv i Bolaget som VD.   
 
Aktieinnehav i Tourn: 1 696 653 aktier inkl. närståendes 
innehav (22,47 % av röster och kapital) 
 
Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: 

Bolag Tidsperiod 

Tourn International AB Pågående 
Stenman & Carlén AB Pågående 
Northern Care AB Pågående 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 

Bolag Position Tidsperiod 

CAMit Communication AB Ledamot Pågående 
Game Chest group AB Ledamot/ordf. Pågående 
GOMI Capital AB  Ledamot/ordf. Pågående 
Northern Care AB Ledamot Pågående 
Stenman & Carlén AB Ledamot Pågående 
Tourn Media AB Ledamot Pågående 
ORGO TECH AB Ledamot/VD Avslutad 
New Equity Venture Int. AB Ledamot Avslutad 
AB B21 Invest Ledamot/VD Avslutad 
Precisionsmetall Group AB Ledamot Avslutad 
VJ Since 1890 AB Ledamot Avslutad 
STAKE COMMAND AB Suppleant Avslutad 
Farsta Konsulter och 
Investeringar i Stockholm AB 

 
Suppleant 

 
Avslutad 

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



 

 
19 

  

 
  

MARIANNE ÖSTLUND (Styrelseledamot) 
Marianne Östlund, född 1964, är styrelseledamot i Tourn sedan december 2014. Marianne examinerades från Handelshögskolan i Göteborg 
1991 och har erfarenhet inom affärsutveckling, PR på internationell nivå samt från bioteknik- och läkemedelsbranschen. Marianne kan med 
sina många års erfarenhet i branschen tillföra både expertis och ett brett kontaktnät till Bolaget. Hon har arbetat med allt ifrån att 
framgångsrikt bygga varumärken och öka försäljning genom PR. Marianne grundare och VD på PR-byrån Effektiva Media i Stockholm. 
 

Aktieinnehav i Tourn: 134 250 aktier (1,78 % av röster och kapital) 
 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:  
Bolag Tidsperiod 
Effektiva Media I Stockholm AB Pågående 
First Communication AB Pågående 
Mora Järn AB Avslutad 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 
Bolag Position Period 
1,6 miljonerklubben AB Ledamot Pågående 
Effektiva Media i Stockholm AB Ledamot/VD Pågående 
First Communication AB Ledamot Pågående 
Mora Järn AB Suppleant Pågående 
PEPTONIC medical AB Ledamot Pågående 

 

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

 
 
 

BJÖRN MANNERQVIST (Styrelseledamot) 
Björn Mannerqvist, född 1979, är styrelseledamot i Tourn sedan april 2014. Björn är specialist inom digital marknadsföring, 
sökmotoroptimering och webbanalys. Under mer än elva år har Björn bland annat varit ansvarig för trafikanskaffning från digitala kanaler 
på världens största affiliatebolag och drivit egna konsultbolag som haft några av Sveriges mest kända varumärken som kunder. Björn är idag 
VD för Future Gaming Group AB, listat på AktieTorget. 
 

Aktieinnehav i Tourn: 75 000 aktier (0,99 % av röster och kapital) 
 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:  
Bolag Tidsperiod 
Digital Spine AB Pågående 
Ayima Nordic AB Avslutad 
Future Gaming Group Int. AB Avslutad 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 
Bolag Position Period 
AMGO iGaming AB  Ledamot/ordf Pågående 
Ayima Group AB  Ledamot Pågående 
Ayima Nordic AB Ledamot Pågående 
Digital Spine AB Ledamot Pågående 
Future Gaming Group International AB Ledamot/VD Pågående 
ORGO TECH AB Ledamot Pågående 
Phase One Performance AB Ledamot/VD. Pågående 
Tourn Media AB Suppleant Pågående 
FastOut Int. AB Ledamot Avslutad 

 

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

 
 

MICHAEL JACOBSON (Styrelseledamot) 
Michael Jacobson, född 1974, är styrelseledamot i Tourn sedan april 2017 och oberoende ledamot i förhållande till Bolaget. Mike har en bakgrund 
som marknadsanalytiker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom Internationell Management från Reims 
Management School i Frankrike. Mellan åren 2004 – 2005 jobbade Mike som marknadschef för PartyGaming där han bl.a. var ansvarig för 
Bolagets marknadsföring.  År 2006 arbetade Mike som affärskonsult på PokerStars där han var ansvarig för design och utveckling av poker 
client interface, konverteringsoptimering och affärsutveckling. Michael är en av grundarna och VD till Ayima som bildades 2007 och är listat 
på AktieTorget sedan 2017. 
 

Aktieinnehav i Tourn: inga aktier 
 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:  
Bolag Tidsperiod 
Ayima Group AB Pågående 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 
Bolag Position Period 
Supper Street Ltd Ledamot Pågående 
Ayima Ltd Ledamot Pågående 
Ayima Group AB Ledamot/VD Avslutad 

 

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

https://www.ratsit.se/5567437065-1,6_miljonerklubben_AB
https://www.ratsit.se/5562506559-Effektiva_Media_i_Stockholm_Aktiebolag
https://www.ratsit.se/5565286365-First_Communication_AB
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
ROBIN STENMAN – VD 
Robin Stenman är styrelseledamot och Bolagets verkställande 
direktör i Tourn sedan september 2010. För mer information om 
Robin, se sid. 18.  
 

ROSANNA THUN – VICE VD 
Rosanna Thun född 1985, är extern Vice VD i Tourn sedan mars 2015. 
Rosanna har studerat på Berghs school of communication och fick 
där ett gediget kontaktnät inom reklamvärlden. Rosannas bakgrund 
inom reklambranschen ger henne bred erfarenhet och kontaktnät 
som gynnar Bolaget. Innan tjänsten på Bolaget var Rosanna Head of 
Business på Plaza Publishing där hon hade hand om organisation, 
HR, sälj, IT, marknad och ekonomi. 
 

Aktieinnehav i Tourn: 22 812 aktier inkl. närståendes innehav (0,30 
% av röster och kapital) 
 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: inga 
 

Bolagsengagemang de senaste fem åren utöver Tourn: 
Bolag Position Tidsperiod 

CAMit Communication AB Suppleant Pågående 
Frida Gustavsson AB Suppleant Pågående 
HUBSO AB Ledamot Pågående 
VIROAL AB Suppleant Pågående 

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

REVISOR 

På Tourns årsstämma 2017 valdes revisionsbyrån Grant Thornton 
Sweden AB, med Thomas Daae som huvudansvarig revisor i Bolaget. 
Thomas Daae är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen 
för revisorer och rådgivare.  
 

ÖVRIG INFORMATION OM 
STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter (utöver Olof Söderberg som 
sitter som ledamot i ett bolag som har inlett en konkurs 2018, se sid. 
18) och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) 
dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, 
likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått 
företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller 
sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt 
näringsförbud. 
 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har 
ingått avtal med någon innebärande en begränsning för 
befattningshavaren att överlåta värdepapper i Tourn. 
 
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare i Tourn.  
 
Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och 
det telefonnummer som angivits för Bolaget. 
 
Ingen av Tourns styrelseledamöter eller ledande befattningshavare 
som innehar aktier i Bolaget har beslutat att begränsa sina 
möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat 
sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. 
 
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 Tourn. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE  
För verksamhetsåret 2017 erhåller styrelseordförande och 
resterande ledamöter ett helt 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. 
 

ERSÄTTNINGSPOLICY TILL LEDNING 
Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en 
totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till 
Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. 
Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska 
omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan 
vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga 
ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Den 
fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden 
och erfarenhet. Den rörliga delen ska baseras på Bolaget och dess 
dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda 
mål. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning 
och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med 
relevanta branscher och marknader. Bolagets ersättningsfilosofi är, 
konkurrenskraftig totalersättning, rörlig lön, koppling till 
långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. Styrelsen för 
Tourn ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det. Bolagets VD Robin Stenman erhåller en 
månadslön om 50 TSEK.  

 

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  
Tourns 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 Tourns 
publicerade resultat i alla avseenden. Tourn lämnar även 
årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, 
www.tourn.com. Årsredovisningar och annan information kan 
också beställas från Bolagets huvudkontor.  Tourn lämnar även 
årsredovisningar och annan information som offentliggörs och 
kommer synas på AktieTorget. 
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEN 
Aktiekapitalet i Tourn uppgår till 754 850 kronor fördelat på totalt 
7 548 500 aktier. Aktiekapitalet i Tourn ska uppgå till lägst 500 000 
kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 5 000 000 
aktier och högst 20 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade 
och fullt betalda. Tourns aktier är upprättade enligt svensk rätt och 
är denominerade i svenska kronor. Samtliga aktier berättigar till en 
(1) röst per aktie. Bolagets ISIN-kod för aktien är SE0005568482 och 
LEI-kod 549300O0XH6TW0ACBV98. 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. 
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare erhåller 
inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier 
sker på elektronisk väg genom banker värdepappersförvaltare. 
Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format. 
 

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING 
Tourns bolagsordning är antagen 2014-12-18. Aktiekapitalet i 
Bolaget uppgår till 754 850 kronor, fördelat på 7 548 500 aktier med 
ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar 
aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp 
i kronor). 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 Tidpunkt Händelse Kurs 

 
Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 
Ökning av 

aktiekapital 
Totalt antal 

aktier 
Totalt 

aktiekapital 
2010 Bolagets bildande 1,00 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000 
2011 Nyemission N/A 1,00 33 333 33 333 133 333 133 333 
2013 Kvittningsemission N/A 1,00 13 333 13 333 146 666 146 666 
2013 Nyemission N/A 1,00 353 334 353 333 500 000 500 000 
2013 Split (10:1) - 0,10 - - 5 000 000 500 000 
2013 Nyemission 6,00 0,10 170 000 17 000 5 170 000 517 000 
2014 Nyemission 4,00 0,10 1 450 000 145 000 6 620 000 662 000 
2016 juli Nyemission 7,25 0,10 660 000 66 000 7 280 000 728 000 
2017 feb Nyemission (TO) 9,00 0,10 268 500 26 850 7 548 500 754 850 
2018 maj Förevarande emission* 13,50 0,10 754 850 75 485 8 303 350 830 335 

*Förutsatt att emissionen blir fulltecknad 

 
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 

Ägarförteckning med största ägare 
Aktieägare per 2018-03-31   Antal aktier  Andel (%) 
Robin Stenman   1 695 986  22,47 
AB B21 Invest*   1 512 821  20,04 
Avanza Pension   565 846  7,5 
New Equity Venture Int. AB**   321 000  4,25 
Nordnet Pensionsförsäkringar   288 516  3,82 
Övriga***   3 164 331  41,92 
Totalt   7 548 500  100,00 

* Kontrolleras av Thomas Jansson 
** Kontrolleras av Robin Vestersten, vars bolag avser att teckna >5 % i förestående emission  
*** Övriga ca. 1000 personer som innehar aktier i Bolaget 
 

 

Ägarförteckning efter emission* 
Aktieägare    Antal aktier  Andel (%) 
Robin Stenman   1 695 986  20,43 
AB B21 Invest   1 671 285  20,13 
Avanza Pension   565 846  6,81 
New Equity Venture Int. AB   353 100  4,25 
Nordnet Pensionsförsäkringar   288 516  3,47 
Övriga   3 164 331  38,11 
Förestående emission vid fullteckning   564 286  6,80 
Totalt   8 303 350  100,00 

* Läsaren bör beakta att ägarförteckningen efter emissionen som framgår ovan är en uppskattad fördelning baserat på att teckningsåtagaren New Equity Venture Int AB tecknar sig för 26 178 575 aktier i förestående 
emission. Resterande aktier i förestående emission har lagts på en egen post då det är svårt för Bolaget att uppskatta vilka aktieägare som tecknar sina andelar. Ägarförteckningen ovan kan därför att se annorlunda 
ut efter fulltecknad emission 
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UTSPÄDNING 
Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i 
Tourn med 754 850 aktier vilket motsvarar en ökning med 10 
procent. Detta innebär en utspädning om cirka 10 procentenheter i 
kapital och röster för befintliga ägare som inte tecknar, varvid med 
utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det 
totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.  
 

INCITAMENTSPROGRAM 
På den extra bolagsstämman juni 2017 beslutades om att genomföra 
optionsprogram till Bolagets medarbetare enligt villkoren nedan: 
Lösenpris per aktie: 50 kronor 
Teckningstid för aktierna: 1 juli 2017 till 31 juli 2021. 
Antal aktier: 300 000 aktier 
 

UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE 
AV AKTIEN 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt 
till utdelning från och med verksamhetsåret 2018. 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 
Tourn 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 
Uppgifterna som presenteras nedan avser koncernens räkenskaper för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 och dess jämförelsesiffror samt perioden 
2017-01-01 – 2017-12-31. Räkenskaperna för senast redovisad period har inte granskats av Bolagets revisor.  
 
Fullständig historisk finansiell information införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida.  
 
Informationen som återges nedan ska läsas tillsammans med övriga delar av memorandumet. Fördjupad information avseende fluktuationer 
mellan perioderna återfinns i respektive årsredovisningar. Den finansiella översikten i detta avsnitt gör inte anspråk på att ge en heltäckande 
bild av Bolagets finansiella ställning. För ytterligare information, se även ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”. 
 
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING   

(SEK)  2018-01-01   
2018-03-31 

2017-01-01   
2017-03-31 

2017-01-01  
 2017-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning  11 409 879 9 230 686 48 020 010 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 067 768 0 290 655 

Övriga rörelseintäkter  55 556 15 000 1 165 022 

  12 533 203 9 245 686 49 475 687 

Rörelsens kostnader     

Inköp tjänster  -5 653 990 -3 771 660 -25 269 718 

Övriga externa kostnader  -1 723 939 -1 486 115 -6 302 162 

Personalkostnader  -4 881 414 -3 443 713 -18 067 165 

Avskrivningar av inventarier och goodwill  -124 497 -109 964 -447 212 

  -12 383 840 -8 811 452 -50 086 257 

Rörelseresultat  149 363 434 234 -610 570 

     

Resultat från finansiella investeringar     

Ränteintäkter och liknande resultatposter  7 002 369 11 499 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -67 852 0 -51 032 

  -60 850 369 -39 533 

Resultat efter finansiella poster  88 513 434 603 -650 103 

     

Förändring uppskjuten skatt  24 192 24 192 96 768 

Minoritetsintresse  15 440 0 70 571 

Periodens resultat  128 145 458 795 -482 764 

     

Resultat per aktie  0,02 0,06 -0,07 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

   (SEK)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 239 963 1 588 172 1 296 692 
Finansiella anläggningstillgångar    
Depositioner 508 000 0 508 000 
Summa anläggningstillgångar 2 747 963 1 588 1720 1 804 692 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror 120 866 0 0 
 120 866 0 0 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 16 389 215 9 486 113 14 203 337 
Skattefordringar 23 015 13 751 48 322 
Övriga fordringar 65 744 48 035 157 249 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 152 596 456 705 4 022 569 
 19 630 570 10 004 604 18 431 477 
Kassa och bank 316 982 1 396 854 1 491 123 
Summa omsättningstillgångar 20 068 418 11 401 458 19 922 600 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 22 816 381 12 989 630 21 727 292 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 754 850 728 000 728 000 
Fond för utvecklingskostnader 1 193 335 0 290 655 
Övrigt tillskjutet kapital 13 580 334 13 580 334 13 580 334 
Annat eget kapital inkl. periodens resultat -6 980 063 -5 562 259 -6 255 676 
 8 548 456 8 746 075 8 343 313 
Minoritetsintresse -89 573 0 -59 251 
Summa eget kapital 8 458 883 8 746 075 8 284 062 
    
Avsättningar    
Uppskjuten skatteskuld 195 519 292 287 219 711 
    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit 1 795 172 0 1 599 357 
Leverantörsskulder 8 314 590 1 639 955 5 010 675 
Övriga skulder 1 314 627 984 346 1 332 713 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 737 590 1 326 967 5 280 774 
 14 161 979 3 951 268 13 223 519 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 816 381 12 989 630 21 727 292 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
SEK 
 

2017-01-01- 
2017-12-31 

2016-01-01- 
2016-12-31 

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansnetto -650 103 -2 750 635 
Avskrivningar och nedskrivningar 447 212 418 470 
 -202 891 -2 332 165 
Betald inkomstskatt 0 -9 264 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -202 891 -2 341 429 
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
     Förändring fordringar -10 152 871 -3 395 807 
     Förändring av kortfristiga skulder 7 174 134 3 088 385 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 181 628 -2 648 851 
   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -508 000 0 
Förvärv av dotterbolag 18 810 -629 036 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -489 190 -629 036 
   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Nyemission 0 4 785 000 
Emissionskostnader -334 950 0 
Teckningsoptioner 2 416 500 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 081 550 4 785 000 
   
Årets kassaflöde -1 589 268 4 785 000 
Likvida medel vid årets början 3 080 391 1 573 278 
Likvida medel vid årets slut 1 491 123 3 080 391 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN 
Den finansiella information som presenteras nedan är baserad på Tourns räkenskaper som presenteras på sid. 24 – 26 och har 
inte reviderats av Bolagets revisor.  Det har inte skett några väsentliga händelser efter senast redovisad period (2018-03-31).  
 

REDOVISNINGSPRINCIP 
Tourn International ABs finansiella rapporter 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).  
 
Redovisningsmetod K3-principen  
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess 
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka 
moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
inflytande. Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och 
obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i 
koncernredovisningen tillämpade redovisnings-och 
värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av 
moderföretaget. Moderföretag för hela koncernen är Tourn 
International AB (publ) med säte i Stockholm.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt liknande arbeten: 
5 år samt Goodwill: 5 år.                    
 

RESULTATRÄKNING 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättningen för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick 
till 11,41 MSEK, jämfört med 9,23 MSEK för föregående år. Dessa 
består av intäkter från försäljning av Bolagets tjänster. Intäkterna 
har ökat huvudsakligen på grund av större ordrar och ökad 
försäljning till kunder utanför Sverige. Majoriteten av Bolagets 
intäkter bestod under denna period utav försäljning av 
samarbetskampanjer inom sociala medier. 
 
Rörelsekostnader 
Tourns rörelsekostnader under 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick till 
12,38 MSEK (8,81 MSEK) vilket består av kostnader för inköp av 
tjänster om 5,65 MSEK (3,77 MSEK), övriga externa kostnader om 
1,72 MSEK (1,49 MSEK), personalkostnader om 4,88 MSEK (3,44 
MSEK) och avskrivningar om 0,12 MSEK (0,11 MSEK). Kostnader för 
inköp av tjänster består framförallt av ersättning till influencers.  
 
Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden 2018-01-01 -  2018-
03-31 till 0,15 MSEK, jämfört med 0,43 MSEK samma period 
föregående år.   
 
Periodens resultat 
För perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick periodens resultat 
efter skatt till 0,13 MSEK, jämfört med 0,46 MSEK föregående år. 
Resultatet minskades jämfört med föregående period vilket 
orsakades p.g.a. högre personal kostnader. 

 

BALANSRÄKNING 

Materiella anläggningstillgångar 
Bolaget har vid upprättandet av memorandumet inga materiella 
anläggningstillgångar.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår till 2,24 MSEK 
per 2018-03-31, jämfört med 1,59 MSEK föregående år.  
 
Omsättningstillgångar  
Tourns omsättningstillgångar uppgick till 20,07 MSEK per 31 mars 
2018 (11,40 MSEK), varav 0,31 MSEK (1,40 MSEK) utgörs av Bolagets 
kassa och bank. Övriga omsättningstillgångar består huvudsakligen 
utav kundfordringar uppgående till 16,39 MSEK (9,49 MSEK). 
 
Eget kapital 
Tourns eget kapital uppgick 2018-03-31 till 8,46 MSEK, jämfört med 
8,75 MSEK vid utgången av samma period föregående år.  
 
Kortfristiga skulder 
Tourns kortfristiga skulder uppgick till 14,16 MSEK per 2017-12-31 
(3,95 MSEK), vilket huvudsakligen består utav leverantörsskulder 
om 8,31 MSEK (1,64 MSEK).  
 
Balansomslutning 
Tourns balansomslutning per 2018-03-31 uppgick till 22,82 MSEK 
(12,99 MSEK).  
 

RÖRELSEKAPITAL 

Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, 
tillräckligt med rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden för att fullgöra Bolagets 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.  
 

INVESTERINGAR 

Bolaget har inte gjort några investeringar av väsentlig betydelse 
utöver de som beskrivs i detta memorandum. 
 

FASTIGHETER  

Bolaget äger ingen fast egendom. Verksamheten bedrivs i hyrda 
lokaler på Stureplan 2, Stockholm. 
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION 

ALLMÄNT  
Tourn International AB är ett publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess 
organisationsnummer är 556800-7461. Bestämmelserna i 
bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad 
gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. 
 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER  
Den 21 september 2016 meddelades att Konsumentombudsmannen 
stämt Bolagets dotterbolag Tourn Media AB hos Patent och 
Marknadsdomstolen. Målet gällde prövning om reklamidentifiering 
bland sponsrade inlägg i blogg och instagram, vad som anses vara 
tydligt och tillräckligt nog. Patent- och marknadsdomstolen friade 
per 2018-01-31 Tourn Media från ansvar och avslår helt 
Konsumentombudsmannens talan mot Tourn Media. Styrelsen kan 
ej garantera att denna friande dom inte kan komma att ändras då 
Konsumentombudsmannen har överklagat domen februari 2018. 
 

INTRESSEKONFLIKTER  

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner 
till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget utöver att 
Bolagets VD sitter i styrelsen. 
 

VÄSENTLIGA AVTAL 
Bolaget har vid memorandumets upprättande enbart ingått avtal 
som rör den rörliga verksamheten. 
 

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE   
Vid memorandumets upprättande finns det inga avtal eller 
transaktioner med närstående. 
 

AKTIEÄGARAVTAL  
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Tourn i syfte att skapa 
ett gemensamt inflytande över Bolaget. 
 
 

FÖRSÄKRINGAR  

Tourn har idag sedvanliga försäkringar för skydd av Bolagets 
egendom. Det finns också tecknat en ansvarsförsäkring för skydd vid 
konsultuppdrag samt en produktansvarsförsäkring vid möjlig skada 
på tredje part. Det finns även en styrelseansvarsförsäkring. 
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är 
tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. 
 

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I 
BOLAGETS FINANSIELLA SITUATION 
ELLER STÄLLNING PÅ MARKNADEN 
Bolaget genomförde under juli 2016 en riktad emission som tillförde 
Bolaget omkring 4,5 MSEK.  
 

LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Bolaget har vid memorandumets upprättande inga lån eller 
ansvarsförbindelser.  
 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER  & 
TILLGÅNGAR 
Bolaget äger tillgångarna www.tourn.com, www.hubso.com, 
www.tcdiscovery.com samt www.nagato.io.  
 

BEMYNDIGANDEN  

Det finns inget bemyndigande registrerat vid memorandumets 
upprättande.  
 

UPPKÖPSERBJUDANDE  
Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets 
aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tourn.co/
http://www.hubso.com/
http://www.tcdiscovery.com/
http://www.nagato.io/
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
 
Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen är 
baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat 
anges. Redogörelsen behandlar inte värdepapper som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de 
särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av 
aktier i Bolaget som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har 
varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga 
gäller särskilda skatteregler. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare och innehavare av 
teckningsrätter rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 
 

 
BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER  
Fysiska personer  
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan avyttring av aktier. Skatt tas 
ut med 30 procent av kapitalvinsten om det är fråga om marknadsnoterade 
aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och 
de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid 
kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall 
omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas 
enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter 
avdrag för försäljningsutgifter. Uppkommer kapitalförlust på 
marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga 
kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade 
delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller 
svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på 
detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som 
inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.  
 
Juridiska personer  
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster 
och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 
procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som 
beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på 
aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan 
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa 
speciella företagskategorier, exempelvis investeringsfonder, 
investmentföretag och försäkringsföretag.  
 

BESKATTNING VID UTDELNING  
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige 
innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på 
utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag 
beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 
22 procent.  
 

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKYLDIGA I SVERIGE  
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som inte 
bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige,  
 
 

 
 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. 
Dessa aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Sådan 
aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat. Enligt en 
särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige föremål för beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om 
de vid något tillfälle under de 10 närmaste föregående kalenderåren varit 
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Beskattningsrätten kan dock 
vara begränsad genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder. 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller 
utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. 
Kupongskattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget för kupongskatt 
verkställs normalt av Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har anlitat 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Om Bolaget inte 
har uppdragit åt Euroclear Sweden eller annan att skicka utdelningen skall 
avdraget verkställas av Bolaget.  
 

INVESTERARAVDRAG VID FÖRVÄRV AV AKTIER  
Ett investeraravdrag infördes den 1 december 2013 som tillämpas på 
investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Genom avdraget kan fysiska 
personer som är skattskyldiga i Sverige och mot kontant betalning förvärvar 
andelar i bland annat ett svenskt rörelsedrivande aktiebolag av mindre storlek 
i samband med företagets bildande eller vid en nyemission i vissa fall få göra 
avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital, dock 
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. Om flera 
investerares underlag för investeraravdrag för ett och samma företag 
tillsammans överstiger 20 miljoner SEK under ett kalenderår, ska underlagen 
minskas proportionellt så att underlagen tillsammans 68 inte överstiger 20 
miljoner SEK. Sedan 1 januari 2016 gäller att en investerare inte får göra 
investeraravdrag om denne (eller någon närstående) äger eller har ägt 
andelar i företaget någon gång under perioden den 1 januari två år före 
beskattningsåret fram till det datum då andelarna förvärvas. Detta gäller 
oavsett om investeraren äger eller har ägt andelarna direkt eller indirekt och 
det gäller även om investeraren äger eller ägde andelar i ett annat företag 
inom samma koncern. Därutöver finns en rad andra krav på såväl 
investeraren som det företag man investerat i, bland annat när det gäller 
innehav vid utgången av beskattningsåret, värdeöverföringar till 
investeraren, löneunderlag, interna förvärv och företagets ekonomiska 
situation. Ett beviljat avdrag ska vidare återföras under vissa förutsättningar. 
Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter rekommenderas därför 
att rådfråga en skatterådgivare för att få information om reglerna kan vara 
tillämpliga och konsekvenserna av dem i det enskilda fallet.  
 

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 0,75 procent, 
och betalas varje år. 
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BOLAGSORDNING 
Organisationsnummer: 556800-7461 
 
§ 1 Firma 
Tourn International AB (publ)  
Org Nr: 556800-7461 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolagets verksamhet är att utveckla spel, system, och marknadsföringsplattformar. 
 
§ 4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.  
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.  
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
§ 7 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses  en revisor, med eller utan 
revisorssuppleanter. 
 
§ 8 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske 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 Inrikes 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 i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 9 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång.  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 10 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella institut.     
 
§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 
_______________ 
 
Denna bolagsordning antogs vid extra stämma den 18 december 2014 
 

  



 

 
31 

ADRESSER 
 

 

EMITTENT 

Tourn International AB (publ) 

Stureplan 2 

114 35 Stockholm 

+46(0)70 – 876 38 41  
ir@tourn.se 

 
 
 
 

REVISOR  

Grant Thornton Sweden AB 
Thomas Daae 
Sveavägen 20 

111 57 Stockholm 
 

EMISSIONSINSTITUT 

Partner Fondkommission AB 
Lilla Nygatan 2 
411 09 Göteborg 

+46(0)31 - 761 22 30 
 
 
 
 

MARKNADSPLATS 

AktieTorget 
Mäster Samuelsgatan 42 

111 57 Stockholm 
+46(0)8-511 68 000 

 
 
 
 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 

+46(0)8-402 90 00 

http://www.allabolag.se/5565586947

