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Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges; Med ”Free2move” eller ”Bolaget” avses 
Free2move Holding AB (publ) med organisationsnum-
mer 556705-0157 med säte i Halmstad, Hallands län i 
Sverige.

Detta memorandum är undantaget från memorandum-
skyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instrument 
2 kapitel, 4 §, punkt 5. Undantaget gäller för emissioner 
som understiger 2,5 miljon euro. Det innebär att memo-
randumet inte har granskats och godkänts
av Finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom 
i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta me-
morandum vänder sig inte till personer vars deltagande 
förutsätter ytterligare memorandum, registreringsåtgär-
der eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där 
distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åt-
gärder enligt föregå ende mening eller strider mot regler i 
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av innehållet i detta memorandum eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgö-
ras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Free2moves huvud-
kontor samt på Bolagets hemsida www.Free2move.se.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållan-
den i detta memorandum återspeglar styrelsens nuva-
rande syn avseende framtida händelser och finansiell 
utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast 
de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid 
tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl 
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att 
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet. Även om styrelsen anser att de förväntningar 
som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan 
inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kom-
mer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast 
styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten 
för memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den 
samlade informationen i memorandumet och samtidigt 
ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller fram-
gångar kan komma att skilja sig väsentligt från styrelsens 
förväntningar. Free2move Holding AB (publ) gör inga 
utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera fram-
åtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag eller 
Nordic Growth Market - NGMs regelverk.

 

Erbjudandet i korthet

Villkor  En (1) befintliga aktie i Free2move Holding berättigar till teckning 
 av tre (3) nya aktier. För varje (1) per avstämningsdagen den 29 
 januari innehavd aktie, erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teck- 
 ningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver 
 erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.
Teckningskurs  0,05 SEK per aktie
Avstämningsdag  29 januari 2013
Teckningstid  31 januari – 15 februari 2013
Handel med teckningsrätter  31 januari – 12 februari 2013
Handel med BTA  31 januari 2013 fram till dess att nyemissionen registreras av  
 Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2013.
Antal aktier i erbjudandet  Högst 81 339 330 st aktier
Teckningspost (vid teckn. u. företräde)  Minsta teckningspost är 1 000 aktier, vid teckning utan stöd av  
 teckningsrätter.
Antal aktier innan emissionen  27 113 110 aktier, varav 8 772 500 är under registrering
ISIN-Kod  SE0001907783
Handelsbeteckning  F2MMTF
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Free2move – ett företag med dubbel uppsida
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•  2 miljoner av emissionens 4 miljoner  
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Inbjudan till teckning

Free2moves har de senaste åren arbetat med två verksamhetsområden, sportkom-
munikation och teknologiska produkter. Bolaget avser nu renodla verksamheten och 
satsa på kärnkompetensområdet med att utveckla tekniska produkter. Bolaget vill 
med ytterligare kapital skapa förutsättningar för denna satsning som under 2013 för-
väntas ge en ökande försäljningsutveckling.

Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), den 22 januari 2013 fattades be-
slut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 81 339 330 
aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad nyemis-
sion tillför Bolaget högst 4 066 966,50 kronor före emissionskostnader. Emissions-
kostnaderna beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor.

Härmed inbjuds aktieägare och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta Memo-
randum, till att teckna aktier i Free2move Holding AB (publ) till en kurs av 0,05 kronor 
per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 4 066 966,50 
kronor, från 1 355 655,50 kronor till 5 422 622 kronor och antalet aktier kommer att 
öka med 81 339 330 aktier från 27 113 110 aktier till 108 452 440 aktier. Styrelsen har 
rätt att förlänga nyemissionen.

Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för Free2move med anledning av 
nyemissionen. Styrelsen, som är ansvarig för innehållet i Memorandumet, försäkrar 
att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i Memorandumet, såvitt styrelseledamöterna vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 
Free2move som Memorandumet förmedlar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Ett konsortium av aktieägare och externa investerare har, utan annan kostnad för Bo-
laget än ränta för den del av det garanterade beloppet som inbetalts till Bolaget, för 
den tid som detsamma disponeras, avlagt teckningsåtagande och teckningsgarantier 
motsvarande 2 000 000 kronor.

Halmstad i januari 2013

Free2move HoldingAB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund & motiv

Free2move har sedan 2000 varit en global aktör inom utveckling och produktion av 
trådlös teknik och trådlösa produkter. Oftast knutna till Bluetooth®-teknik. Med en 
mycket kompetent utvecklingsavdelning har man bland annat lanserat generationer 
av radiomoduler för integration i OEM tillverkares produkter. Dessa har dessutom 
framtagits för att möta olika globala standards, vilket gör att Free2moves radiopro-
dukter står att finns inom ett mycket brett tillämpningsområde. Detta är en styrka 
med företagets affärsmodell, dvs slutkunderna varierar från konsument till industri 
och finns på en global marknad. I tillägg till detta så har företaget visat förmåga att 
utveckla slutprodukter direkt för konsumenten som t ex kabel ersättaren Uncord™ 
och sportkommunikationssystemet Hiod One. 

Just HIOD arbetet har varit fokus under de senaste åren. Mycket tid och pengar har 
investerats i detta projekt som nu befinner sig i kommersialiseringsfasen. Det är dock 
inte som en aktör av konsumentteknologi som Free2move skall positionera sig. Den 
marknaden är alldeles för snabbrörlig och kräver mycket stora finansiella muskler för 
att kunna hanteras framgångsrikt. 

Free2moves styrka och naturliga position i värdekedjan är snarare att verka som 
underleverantör av teknik till OEM aktörer. Detta är skälet till att HIOD, som finns i 
ett separat dotterbolag till Free2move Holding AB, är till salu. Processen att finna en 
lämplig tagare av detta dotterbolag har påbörjats och det är företagets mål att HIOD 
Sports AB skall vara sålt under 2013.

Målet med verksamheten framåt är alltså att fortsätta arbetet med att ta fram nya 
kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga radiomoduler. Arbetet i närtid kommer fort-
sätta vara uppbyggt kring Bluetooth men den strategiska produktkartan kan mycket 
väl komma att breddas till att inbegripa andra radio tekniker. Ett första steg i detta har 
genomförts genom rekryteringen av Anders Johan Johansson som ny VD för Bolaget. 
Anders uppdrag blir att befästa Free2moves ställning på marknaden och säkra att 
man når framgång med nya kunder samt utvecklar nya attraktiva produkter.

I samband med rekryteringen av Anders så har grundaren Pelle Wiberg valt att lämna 
Free2move helt och fullt. Pelle tar med sig ett antal medarbetare vilket i sin tur gör att 
företagets omkostnadsmassa har mer än halverats. Detta är grunden till det vinstge-
nererande företag som redan nu är etablerat.

Free2move avser att arbeta närmare andra företag med liknande kompetenser, dels 
för att söka vägledning vad gäller den strategiska produktutvecklingen men också för 
att söka nya säljkanaler. 

Free2move vill med ytterligare kapital skapa förutsättningar för att den kommande 
satsningen på produktutveckling och attrahera nya kunder som gör att Bolaget under 
2013 når en ökad omsättning, samt under året blir kassaflödespositiva.



6

VD-ord

Free2move har en mycket intressant historia. Bolaget har utvecklat egna serier av 
Bluetooth-moduler som säljs över hela världen för inbyggnad i andra system. Grun-
den för framgången är medarbetarnas kunnande och radiotekniken i kombination 
med egna högt ställd krav på funktion och stabilitet. Vi kan med stolthet konstatera 
att våra moduler återfinns i mängder av i dagligt tal oväntade applikationer som t.ex. 
betalsystem, hälsovårdande- och medicinsk utrustning.

Free2move designar, tillverkar och säljer Bluetooth-moduler för en professionell 
marknad. Som komplement till detta deltar vi i utveckling av kundnära projekt och 
har utvecklat ett litet antal konsumentfärdiga produkter varav en har bolagiserats i ett 
eget bolag, HIOD Sports AB.

Vi påbörjar därmed resan mot nästa steg i företagets utveckling. Free2move skall 
under 2013:
•  Lansera nya produkter 

Genom att ta till vara  teknikutveckling tidigare driven av HIOD projektet. 

•  Effektivisera produktionen 
Med att avlösa den idag till åren komna utrustningen som hindrar ökad  
produktion. 

•  Satsa på modulär certifiering 
Ett starkt säljargument som ger kunden större möjligheter att använda vår  
produkt i olika applikationer. 

•  Sälja hela eller del av HIOD Sports AB till den partner som har resurser att för-
verkliga produktens potential.

Mitt fokus kommer att vara på att ta Free2move från den nuvarande teknikutveck-
lande fasen till att säkra en kommersiell framgång med nya kunder och nya produk-
ter. Parallellt skall vi kvalitetssäkra vår verksamhet och möta våra kunder i närmare 
samverkan.

Vi vet att 2013 är ett viktigt år i vår historia och att vi kan nå den kommersiella fram-
gång som ligger framför oss.

Anders Johan Johansson
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Vid bolagsstämman i Free2move Holding AB (publ), 
den 22 januari 2013 fattades beslut om nyemission 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket 
kommer öka aktiekapitalet med högst 
4 066 966,50 kronor genom nyemission av högst 
81 339 330 envar med ett kvotvärde om 0,05 
kronor till en teckningskurs om 0,05 kronor per 
aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i 
emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår 
till högst 4 066 966,50 kronor.

Företrädesrätt till teckning
En (1) befintliga aktie i Free2move Holding berätti-
gar till teckning av tre (3) nya aktier. För varje (1) per 
avstämningsdagen den 29 januari innehavd aktie, 
erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Eu-
roclear Sweden”) för fastställande av vem som 
skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 29 
januari 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 
januari 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 25 januari 2013.

Teckningstid
Teckningstid för emissionen är från 31 januari till 
och med den 15 februari 2013. Efter teckningstiden 
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering 
från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-
konto.

Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av 
teckningsrätter. Den som är registrerad som ak-
tieägare på avstämningsdagen den 29 januari 2013 

erhåller tre (3) teckningsrätter för en (1) befintlig 
aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) 
teckningsrätt.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall 
gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna 
aktier med stöd av teckningsrätter i Free2move 
Holding senast den 15 februari 2013 eller sälja 
teckningsrätterna senast den 12 februari 2013.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på 
NGM MTF Stockholm under perioden 31 januari – 
12 februari 2013.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 
0,05 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen är registrerade i den av Euro-
clear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller 
förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt an-
mälningssedel för teckning utan företräde. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckning över panthavare med flera, erhål-
ler inte någon information utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av tecknings-
rätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är för-
valtarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen information. Teckning och betalning 
skall istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. 
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Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske ge-
nom samtidig kontant betalning senast den 15 fe-
bruari 2013. Teckning genom betalning skall göras 
antingen med den med emissionsredovisningen, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetal-
ningsavi som är fogad till den särskilda anmälnings-
sedeln enligt följande två alternativ: 
 
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningssavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom betalning. Särskild 
anmälningssedel skall då ej användas. 
Observera att teckningen är bindande.

 2) Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
utnyttjas för teckning, t ex genom att tecknings-
rätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teck-
ning och betalning. Teckningen är fullständig när 
både den särskilda anmälningssedeln samt betal-
ning inkommit till Aktieinvest FK AB.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktiein-
vest FK AB. Ifylld anmälningssedel skall i samband 
med betalning skickas eller faxas enligt nedan och 
vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 
17.00 den 15 februari 2012. Om betalning sker på 
annat sätt än med den vidhängande inbetalnings-
avin skall anmälningssedelns nummer anges som 
referens vid betalning. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 
Observera att teckningen är bindande.
 
Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall att samtliga teckningsrätter inte utnytt-
jas, ska tilldelning inom ramen för nyemissionens 

högsta belopp i första hand ske till dem som också 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som utnyttjats 
för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning 
ske till personer som anmält sig för teckning utan 
företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i för-
hållande till det antal aktier som angivits i respek-
tive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt 
skall göras på anmälningssedeln ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner 
från Bolagets hemsida, www.free2move.se eller 
www.aktieinvest.se. Anmälningssedeln skall vara 
Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 15 
februari 2013. Vid åberopande av subsidiär företrä-
desrätt skall uppgift om innehav per avstämnings-
dagen anges på anmälningssedeln.
Anmälan är bindande.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teck-
ningsrätter meddelas genom utskick av avräknings-
nota. Betalning skall ske till bankgiro enligt instruk-
tioner på avräkningsnotan. Någon avi skickas ej ut 
till de som inte erhållit någon tilldelning.

Instruktion kring inlämnande av anmälningssedel
Anmälningssedel skall vara Aktieinvest FK AB till-
handa senast klockan 17.00 den 15 februari 2013.
Anmälan är bindande. 

Ifylld anmälningssedel med eller utan företräde 
skickas eller lämnas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Ärende: Free2move
113 89 Stockholm
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Telefon: 08-506 517 95
Fax: 08-506 517 01
e-post (inskannad): emittentservice@aktieinvest.se

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att 
teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Ak-
tieinvest på telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euro-
clear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
upp till några arbetsdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har 
skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är 
bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på NGM MTF 
Stockholm från och med den 31 januari 2013 fram 
till dess Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsver-
ket, vilket beräknas ske under mars månad 2013, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear.

Utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning från och 
med verksamhetsåret 2013. I svenska bolag måste 
utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av 
årsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen och 
Bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller place-
rare som på avstämningsdagen för årsstämman är 
registrerad som aktieägare i Bolaget. Utbetalning 
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear (före 

detta VPC). Det finns inga garantier för att det för 
ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om 
någon utdelning i Bolaget.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emis-
sionen. Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande på Bolagets hemsida 
www.Free2move.se

Villkor för fullföljande
Styrelsen i Free2move har inte förbehållit sig rätten 
att dra tillbaka erbjudandet permanent eller tillfäl-
ligt. Bolaget har ej heller möjlighet att dra tillbaka 
erbjudande efter det att handel med aktuellt värde-
papper har inletts.

Teckningsåtagande
Ett konsortium av aktieägare och externa investera-
re har, utan annan kostnad för Bolaget än ränta för 
den del av det garanterade beloppet som inbetalts 
till Bolaget, för den tid som detsamma disponeras, 
avlagt teckningsåtagande och teckningsgarantier 
motsvarande 2 000 000 kronor.
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Free2move arbetar inom tre olika områden;

Det första, och största, är området Radiomoduler. 
Dessa produkter består av hårdvarulösningar så 
att kostnad och prestanda optimeras. Därutöver 
så laddas programvara ner på det centrala chip 
som Free2move köper in från en av världens mest 
välrenommerad leverantörer av just denna teknik. 
Mjukvaran spelar en allt större roll för Free2move. 
Bl a så använder vi den för att modularisera struk-
turen i styrningen av radiomodulen. Denna modula-
risering gör att en begränsad del av mjukvaran kan 
uppdateras utan att hela programvarupaket påver-
kas. Detta koncept gör att anpassningar till t ex nya 
certifieringar kommer att gå mycket snabbare och 
därmed öppna upp nya marknader för Free2move. 

Free2move kommer, med start i maj, att påbörja 
lanseringen av en ny generation radiomoduler. 
Denna generation kommer att ha förbättrad pre-
standa vad gäller energiförbrukning, radioprestanda 
samt innehålla betydligt mer mjukvara som i sin tur 
kommer att möjliggöra ett allmänt större kapaci-
tetsutnyttjande.

Free2moves radiomoduler kännetecknas av lång 
radio räckvidd och låg energikonsumtion. Detta 
segment är mycket attraktivt. Det växer och är inte 
lika lätt för lågkostnads konkurrenter att ta sig in i.

Under året kommer Free2move att besluta om att 
komplettera detta produktområde med ett till. Detta 
kan vara t ex det som kallas för Bluetooth Low En-
ergy (Bluteooth 4.0) men ännu är inget beslut fattat.

Det andra området som Free2move arbetar inom är 
specifika projekt tillämpningar. Det mest konkreta 
exemplet är de ”kåp-kort” som företaget tagit fram 
för tillämpningar rörande hörselkåpor. Marknaden 
är svår att prognosticera och väldigt ojämn men 
försäljningen kan få en substantiell skjuts om ett 
enstaka projekt realiseras. I dagsläget finns ett 
sådant stort presumtivt område som väntar på sitt 
genombrott. 
Det tredje området som företaget verkar inom är 
sportkommunikation och då genom produkten 
HIOD One. Denna cykelkommunikator har vunnit 
mycket uppmärksamhet och en rad distributörer 
och återförsäljare har kontrakterats. Tills dags dato 
har inte de stora volymerna kommit och det är svårt 
att sia om när så sker. Den kommande våren är en 
period då större beställningar skulle kunna komma 
att inträffa.

Styrelsen har beslutat att sälja verksamhetsområ-
detområdet kring sportkommunikation, som sedan 
den 1 juli 2012 är bolagiserat i ett separat bolag. 
Skälet är att denna verksamhet har en helt annan 
affärskarakteristik än Bolagets övriga mer tekniskt 

Verksamhet och marknad
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grundläggande affärsområdena. Konsumentelek-
tronik kräver stora ekonomiska resurser och en stor 
och flexibel teknisk kompetens som förstår konsu-
mentbehov. Detta är inte Free2moves styrka. Målet 
är att sälja HIODSports men att kunna fortsätta 
som underleverantör genom att förse bolaget med 
radio moduler. 

Free2moves marknad för radiomoduler är mycket 
bred. Slutanvändarna står att finna inom såväl kon-
sument- som industrisektorer och de finns på en 
sann global basis.

Detta är ett skydd för Free2move som säljer till 
företag som i sin tur ”designar in” modulerna i slut-
produkter. Denna affärsmodell gör att sannolikheten 
för att vara kvar på marknaden dramatiskt förlängs 
i förhållande till om företaget självt hade valt att 
positionera sig som leverantör av slutprodukter.

Free2move har idag kunder som, förutsatt att 
företaget sköter sina åtaganden vad gäller leveran-
ser, produktutveckling och certifiering, successivt 
bidrar till att öppna upp marknaden. Detta stegvisa 
förfarande passar Free2move utmärkt som har som 
fundamental marknadsstrategi att göra just detta, 
nämligen vara nära kunder och visa stor följsamhet 
till deras behov.

Denna närhet kommer ytterst att vara företagets 
vägvisare vad gäller den strategiska produktutveck-
lingen.
 
Under 2012 så uppstod en situation, i samband 
med att Free2move valde att byta en av sina stra-
tegiska underleverantörer, att bolaget i praktiken 
fick ett stopp i sin leverans kedja. De fel som dessa 
leveranser åsamkade gjorde att såväl fakturering 
som likviditet påverkades mycket negativt.

Den försäljning för 2012 som presenteras i sam-
band med bokslutskommunikén skulle ha varit av-
sevärt större om denna situation inte hade inträffat. 

Det är svårt att uppskatta siffrorna på denna skada 
men storleksordningen 50% större fakturering är en 
god uppskattning.

Denna situation blev också den utlösande faktorn 
för de större ägarna att agera.

Med den nya ledning som nu är på plats så är det 
vår förhoppning att företaget snabbt återställer för-
troendet bland kunder och underleverantörer så att 
försäljningen tar fart och likviditeten förstärks.

Free2move har två strategiska mål under 2013. Att 
generera vinst i dotterbolaget Free2Move AB, vilket 
är det bolag som utvecklar och säljer radiomodu-
lerna, samt att sälja HIOD Sports AB till en lämplig 
industriell tagare.

Skulle detta uppnås så innebär det inte bara att 
koncernbolaget Free2move Holding AB blir lönsamt 
utan också att en uppsida realiseras för företaget 
och för dess aktieägare.

De operativa målen inbegriper en lyckad lansering 
av den nya generationen radiomoduler, introduktio-
nen av en mer effektiv produktion i Malaysia genom 
installation av modernare testutrustning samt 
införandet av en modulariserad programvara som 
i sin tur kommer att möjliggöra inbrytningar på nya 
marknader.

I tillägg till detta så kommer fokus att vara på pro-
duktion och hela leveranskedjan. Den orderstock 
som företaget nu har byggt upp skall reduceras för 
att därigenom byggas upp igen då kunderna ser 
att Free2move är tillbaks på banan som en seriös 
leverantör igen.
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Free2move har sedan starten utvecklat produkter i 
modulform för kunders räkning. Under årens lopp 
har de mest attraktiva modulerna paketerats och 
sålts färdiga för integration i kundernas system. 
Därutöver har Bolaget utvecklat egna färdiga pro-
dukter inom koncepten Unicord™ och Hiod™.

Moduler av Free2move
Free2move erbjuder ett brett utbud av FCC- och 
CE-certifierade och fullt Bluetooth® kvalificerade 
moduler att användas tillsammans med någon av 
Bolagets inbyggbara programvaror, Bluetooth® 
standard firmwares, allt beroende på vad kun-
den önskar av sin slutprodukt. Tillsammans med 
Free2moves utvärderings-kit förenklas kundens 
produktutveckling ytterligare.

• Bluetooth®-moduler
Free2moves Bluetooth®-moduler erbjuder ett en-
kelt och effektivt sätt att integrera en Bluetooth®-
funktionalitet i produkten. Olika lösningar finns 
framtagna för lång eller kort räckvidd, duplex eller 
simplex ljud eller bara vanlig dataöverföring. 

• Bluetooth® standard firmwares
För att nå önskad funktionalitet av en Bluetooth®-
modulen krävs en programvara. Free2move har 
utvecklat ett brett utbud av förkvalificerade pro-
gram, t.ex. trådlöst UART för flexibla dataöverfö-
ringar, Wireless Audio Headset för stereoheadset 
och Wireless Audio Gateway för att inleda samtal 
till andra headset. 

• Utvärdering, kit och utvecklingsverktyg
Fördefinierade verktyg för att utvärdera Free2mo-
ves programvaror erbjuder enkel och tillförlitlig 
tillgång till Bolagets online programarkiv för att 
uppgradera / byta programvaror och utveckling av 
kundernas produkt. 

Modulerna står för den överväldigande majoriteten 
av Bolagets omsättning.

Unco1rd™
Free2moves system Uncord™ ersätter seriella 
kablar med en kommunikationslänk baserad på 
trådlös Bluetooth®-teknik. Genom att ansluta 

Produkt och utveckling
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Uncord™-enheten möjliggörs upprättande av en 
säker och tillförlitlig kommunikationslänk över 
långa avstånd genom en trådlös anslutning till en 
Bluetooth®-värd. Uncord™ är utvecklad av Fre-
e2move och kommunicerar med utrustning som 
stödjer trådlös Bluetooth®-teknik med Serial Port 
Profile (SPP), fjärranslutning (DUN), t.ex. bärbara 
datorer, PDA och mobiltelefoner.

Hiod - system för sportkommunikation
Free2move har utvecklat hela systemet och pro-
dukterna inom konceptet Hiod One. Bolaget valde 
tidigt att lägga sportkommunikationssystemet i 
ett eget bolag för att Hiod Sports AB skulle kunna 
utvecklas separat från Bolaget.

Då denna verksamhet kännetecknas av helt andra 
karaktärsdrag än den som rör radiomodulerna så 
har styrelsen beslutat att sälja företaget alternativt 
finna en större partner som kan bidra till verksam-
hetens utveckling.

En process att finna lämpliga intressenter har på-
börjats och målet är att finna en permanent långsik-
tig lösning för Hiod Sports under 2013.

Produktion
Free2move har all produktion outsourcad förlagd till 
asiatiska partners. Alla Bluetooth moduler produce-
ras i Penang, Malaysia. Bolaget har byggt upp ett 
kvalitetssäkringssystem som tillåter Free2move att 
styra produktionen i realtid. 

Produktionen övervakas och loggas för möjlighet till 
senare uppföljning.
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Organisation 

Bertil Josefsson (65), Styrelseordförande
Titel: Advokat
Styrelsemedlem sedan: 2006
Antal aktier: 0
Kort historik:
Verksam vid olika advokatbyråer sedan 1974. Vice 
VD, Sparbanksrörelsen 1990-1993. Styrelseupp-
drag i flertalet svenska och internationella företag.

Mats Lindoff (51), Styrelseledamot
Titel: Senior Consultant och grundare av EMA 
Technology AB
Styrelsemedlem sedan: 2011
Antal aktier: 59 200
Kort historik:
Började utveckla NMT-telefoner 1985 för Ericsson 
och är en av pionjärerna inom mobiltelefoniutveck-
lingen med en mängd chefsbefattningar de senaste 
25 åren, bl.a. CTO för Sony-Ericsson, 2003-2009. 
Mats är även tidigare VD för det listade bolaget C 
Technology (idag Anoto) 2000-2002, samt Heders-
doktor vid Lund Institute of Technology 2007.

Magnus Karnsund (51), Styrelseledamot
Titel: Investerare
Styrelsemedlem sedan: 2011
Antal aktier: 2.092.487
Kort historik: Associate McKinsey & Co. Senior 
Vice President Ericsson, President Emerson Energy 
Systems.

Rolf Rising (63), Styrelseledamot
Titel: Vice President Invest Sweden
Styrelsemedlem sedan: 2008
Antal aktier: 50 000
Kort historik:
R&D på Ericsson Telecom 1975-1983. Grundare 
och VD på Diaphon/3M AB 1983-1990. Senior 
consultant vid Chalmers Industrial Technology 
1990-1998. CEO på Tagmaster 1998-1999. Vice 
President för Invest Sweden sedan 1999.

Revisor
Jan Carlsson, Revisor
Baker Tilly Halmstad KB

Styrelse 

Free2move Holding AB

VD. Anders Johan Johansson
Ekonomichef: Marianne Johansson

HIOD Sports AB

Free2move Holding AB

VD. Anders Johan Johansson
Ekonomichef: Marianne Johansson

Antal anställda: 6
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Finansiell information

Resultaträkning Koncern

2007 2008 2009 2010 2011 2012-06

Omsättning 11 698 377 12 035 817 10 635 793 17 082 764 9 664 221 8 280 582

Övr. intäkter 372 502 339 900 1 412 200 2 163 560 2 873 260 27 520

Total omsättning 12 070 879 12 375 717 12 047 993 19 246 324 12 537 481 8 308 102

Bruttovinst 5 160 488 3 921 611 7 020 097 9 840 858 5 277 163 2 902 163
Bruttomarginal 42,8% 31,7% 58,3% 51,1% 42,1% 34,9%

EBITDA -363 771 -2 969 342 1 792 721 1 006 018 -3 282 518 -1 428 950
EBITDA marginal -3,0% -24,0% 14,9% 5,2% -26,2% -17,2%

EBIT -984 659 -4 941 625 166 132 -1 001 906 -6 118 243 -2 280 276

Aktien
Free2move Holding AB (publ) är listat på NGM 
Nordic MTF sedan 2007. Bolaget har 274 aktieä-
gare. 

Bolaget har nyligen genomfört en emission om 
8 772 500 aktier som är under registrering. Det to-
tala antalet kommer därefter vara 27 113 110 aktier.

Större aktieägare per den 22 januari 2013

AKTIEÄGARE AKTIER
(antal)

ANDEL 
(%)

Eva Karnsund 4 364 606 16,1

Magnus Karnsund 4 204 987 15,5

P-A Bendt AB 3 877 500 14,3

Rolf Gidlund 1 730 000 6,4

Göran Sax 1 130 000 4,2

Övriga (269 st) 11 806 017 43,5

Total 27 113 110 100,0
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