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Generell information
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kom-
missionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG.

Prospektet har upprättats med anledning av att styrelsen i 24 
Mobile Advertising Solutions AB (publ) (”24MAS” eller ”Bolaget”) 
den 13 maj 2014 beslutat att genomföra en nyemission av aktier 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”) vill-
korat av årsstämmans efterföljande beslut. Emissionen av aktier 
har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). All 
information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i syn-
nerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår 
i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en 
investering genom teckning av aktier i 24MAS kan innebära. Ut-
talanden om framtiden och framtida förhållanden i detta Prospekt 
är gjorda av styrelsen i 24MAS och är baserade på nuvarande 
marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, 
men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtids-
bedömningar, är förenade med osäkerhet. 

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, 
direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsät-
ter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller 
till ett land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet 
förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana 
som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser 
i sådant land. 

Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) el-
ler de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras 
enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste 
lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon 
delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet 
att teckna aktier i 24MAS omfattar inte personer med hemvist i 
USA, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller 
Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution 
av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot 
tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk 
rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående 
kan anses ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller 
aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare 
eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller 
till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts 
av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet 
och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar 

att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s 

(”Mangold Fondkommission”) hemsida (www.mangold.se) samt 
på 24MAS huvudkontor och hemsida (www.24MAS.com). Mang-
old Fondkommission har i egenskap av emissionsinstitut biträtt 
Bolagets styrelse vid utformningen av den övergripande trans-
aktionsstrukturen och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i 
Prospektet baseras på information som tillhandahållits av 24MAS. 
Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”. 

För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i 
Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
exklusivt avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Vissa 
belopp och procenttal som anges i Prospektet har avrundats, 
varför summeringen i vissa fall inte är korrekt. 

framtidsinriktad information
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antagan-
den om marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa 
uttalanden återfinns i flera avsnitt bland annat i ”Riskfaktorer”, 
”Bakgrund och motiv”, ”Verksamhetsbeskrivning” samt ”Kom-
mentarer till den finansiella utvecklingen” och inkluderar utta-
landen rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och 
förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, 
”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck indikerar vissa av dessa 
framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identi-
fieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall 
kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana 
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets 
verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet 
”Riskfaktorer”.

information från tredje part
24MAS har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan 
information som tredje part har använt i sina studier, varför varken 
styrelsen i 24MAS eller Mangold Fondkommission påtar sig något 
ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. 
Ingen tredje part enligt ovan har, vad styrelsen känner till, väsent-
liga intressen i 24MAS. Informationen som ingår i Prospektet har 
återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i 24MAS känner till har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan 
information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har 
avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av 
siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i 
tabellen.
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Innehållsförteckning

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: Maximalt 126,4 MSEK.

Företrädesrätt till 
teckning:

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i 
Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie i 24MAS teckna en (1)
ny aktie.

Teckningskurs: En (1) SEK per aktie.

Avstämningsdag: 20 maj 2014.

Teckningsperiod: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 22 maj 2014 till och 
med den 13 juni 2014.

Fullständig information finns på www.24mas.com och www.24mas.com/emission samt på  
Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se.
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Definitioner

24MAS eller Bolaget:
24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) med org.nr: 
556693-7958 inklusive dotterbolag, om inte annat fram-
går av sammanhanget

24 Solutions:
24 Solutions AB med org.nr: 556608-2268, om inte an-
nat framgår av sammanhanget

Spoiled Milk:
Spoiled Milk Holding AG med org.nr:  
CH-020.3.039.709-2, om inte annat framgår av sam-
manhanget

Mangold eller Mangold Fondkommission:
Mangold Fondkommission AB med org.nr 556585-1267

Erbjudandet:
Förestående företrädesemission som närmare beskrivs i 
detta Prospekt

Tidpunkter för ekonomisk information 
och stämma
5 juni 2014:  Årsstämma 2014
31 juli 2014:  Halvårsrapport H1 2014
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Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnit-
ten A-E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning 
för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av 
prospekt, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sam-
manfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges 
rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med 
angivelsen ”ej tillämplig”. 

SAmmAnfAttnIng

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion och 
varningar

• Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet.
• Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning 

av Prospektet i dess helhet från investerarens sida.
• Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den 

investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lag-
stiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet 
innan de rättsliga förfarandena inleds.

• Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram samman-
fattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen 
är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet 
eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckel-
information för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana 
värdepapper.

A.2 Samtycke till 
användning av 
Prospektet

Ej tillämplig. Bolaget använder sig inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och bo-
lagsbeteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är 24 Mobile Advertising 
Solutions AB (publ) med organisationsnummer 556693-7958.

B.2 Säte, bolagsform 
etc.

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Nacka kommun, Stock-
holms län. Aktien handlas inte på reglerad marknad eller marknadsplats. 
Bolagsstyrningen grundas därför på svensk lagstiftning, huvudsakligen den 
svenska aktiebolagslagen. 

B.3 Huvudsaklig 
verksamhet

Under 2013 har Bolaget valt att konsolidera många dotterbolag och fokusera 
på en enklare bolagsstruktur med primärt två dotterbolag, 24 Solutions AB och 
Spoiled Milk Holding AG. 24MAS agerar som ett ägarbolag vars affärsidé är att 
genom sina dotterbolag primärt verka inom två affärsområden. Det ena utgörs 
av dotterbolaget 24 Solutions som representerar affärsområdet inom IT-drift, 
samt utveckling, drift och försäljning av informationssystem med hög tillgäng-
lighet. Det andra dotterbolaget Spoiled Milk representerar affärsområdet App 
Stores, digitala butiker som erbjuder applikations- och innehållslösningar för 
olika typer av internetuppkopplade produkter.

B.4a Trender 24MAS verksamhet påverkas av ett flertal aktuella drivkrafter och trender inom 
marknaderna för IT-hosting och applikationsplattformar. Marknaden för digitalt 
innehåll växer som en direkt konsekvens av att allt fler användare får tillgång 
till internetuppkopplade enheter av olika slag. För att tillgodose användarnas 
efterfrågan i produkter, såsom internetuppkopplade klockor, surfplattor och tv-
apparater, är tillverkarna och distributörerna i behov av innehåll, leverans och att 
kunna ta betalt. Bortsett från mobiloperatörerna, som har erfarenhet av detta, 
är trenden att dessa bolag efterfrågar helhetslösningar som även innefattar den 
löpande driften med datalagring, driftssäkerhet och tillgänglighet.
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B.5 Koncernstruktur 24MAS har sitt säte i Nacka och har bedrivit verksamhet inom ramen för nuva-
rande firma sedan 2010. Ursprunget kommer från det finska bolaget MAS Oy 
som grundas 2007 samt dotterbolaget 24 Solutions som grundades 2001. 

24MAS äger till hundra procent följande två dotterbolag: 
• 24 Solutions AB med organisationsnummer 556608- 2268 som registrerades 

den 26 mars 2001 och har sitt säte i Nacka, Sverige.
• Spoiled Milk Holding AG med organisationsnummer CH-020.3.039.709-2 som 

registrerades den 26 september 2013 och har sitt säte i Zürich, Schweiz. 

Spoiled Milk Holding AG har i sin tur fem helägda dotterbolag:
• Spoiled Milk GmbH med organisationsnummer HRB 126787 som registrera-

des den 2 mars 2002 och har sitt säte i Hamburg, Tyskland.
• Spoiled Milk Ltd med organisationsnummer 359202 som registrerades den 12 

juli 2002 och har sitt säte i Cork, Irland.
• Spoiled Milk ApS med organisationsnummer DK 30490037 som registrerades 

den 29 mars 2007 och har sitt säte i Köpenhamn, Danmark. 
   Spoiled Milk GmbH med organisationsnummer CH- 020.4.030.627-3 som 

registrerades den 10 februari 2011 och har sitt säte i Zürich, Schweiz, är dot-
terbolag till Spoiled Milk ApS, men är under likvidation.

• Spoiled Milk d.o.o. med organisationsnummer 20769769 som registrerades 
den 26 september 2011 och har sitt säte i Belgrad, Serbien.

• Spoiled Milk Inc. som registrerades den 14 augusti 2012 och har sitt säte i 
New York, USA.

I övrigt har 24MAS inga andelar i något externt företag.

B.6 Större aktieägare 
per den 30 de-
cember 2013

Namn Innehav
Innehav  
procent

Stock House 33 719 198 26,67%

SIX SIS AG 28 570 763 22,60%

Victory Life 11 464 198 9,07%

Viral Angels 9 330 620 7,38%

Öhman, Joachim 3 684 750 2,91%

Järås, Richard 2 822 180 2,23%

Arbinge, Mikael 2 172 000 1,72%

BP2S Paris/EFG Bank AG 1 878 600 1,49%

Wetterling, Maria 940 605 0,74%

Goldman Sachs 833 333 0,66%

Övriga 31 028 595 24,54%

totalt 126 444 842 100,00%

24MAS hade per den 30 december 2013 totalt 612 aktieägare enligt den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets fem största ägare är Stock 
House med 26,67 procent av kapital och röster, SIX SIS AG med 22,60 procent 
procent av kapital och röster, Victory Life med 9,07 procent procent av kapital 
och röster, Viral Angels med 7,38 procent procent av kapital och röster samt 
Joakim Öhman med 2,91 procent av kapital och röster. Med beaktande av den 
beslutade indragningen av cirka 32 miljoner aktier tillhörande Stock House upp-
går Stock House innehav av aktierna och rösterna i Bolaget till cirka 26 procent.
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B.7 Finansiell infor-
mation i sam-
mandrag

Resultaträkning för koncernen

KSEK
2013-01-01 

– 2013-12-31
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-01-01 

– 2011-12-31
2010-03-17 

– 2010-12-31

Koncernens verksamheter

Nettoomsättning 127 015  143 212     143 269     57 203    

Övriga rörelseintäkter 1 589  5 982     49     123    

totala intäkter 128 604  149 194     143 318     57 326    

Handelsvaror och tjänster -45 343 -50 211    -51 525    -22 442    

Övriga externa kostnader -31 494 -23 051    -43 357    -7 283    

Personalkostnader -76 606 -87 441    -59 316    -23 661    

Av- och nedskrivningar -11 618 -159 165    -59 433    -9 918    

rörelseresultat -36 457 -170 674    -70 313    -5 978    

Finansiella intäkter 326  273     206     1 886    

Finansiella kostnader -7 672 -2 273    -3 109    -311    

finansnetto -7 346 -2 000    -2 903     1 575    

resultat före skatt -43 803 -172 674    -73 216    -4 403    

Skatt 1 959  4 265     826     409    

Årets resultat -41 844 -168 409    -72 390    -3 994    

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -41 884 -168 409    -72 390    -3 994    

Innehav utan bestämmande inflytande -  -       -       -      

Årets resultat -41 884 -168 409    -72 390    -3 994   
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

KSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 76 240  81 838     237 326     153 394    

Materiella anläggningstillgångar 9 303  14 833     13 639     12 765    

Summa anläggningstillgångar 85 543  96 671     250 965     166 159    

Varulager 2 128  993     1 218     184    

Skattefordring 711  1 739     478     113    

Kundfordring 16 824  24 990     38 057     19 652    

Förutbetalda kostnader och upplupna räntor 11 516  9 453     28 387     5 203    

Övriga fordringar 3 011  3 152     2 448     938    

Likvida medel 11 926  3 130     20 068     4 388    

Summa omsättningstillgångar 46 116  43 457     90 656     30 478    

Summa tillgångar 131 659  140 128     341 621     196 637    

eget kapital

Aktiekapital 1 264  1 264     996     586    

Tillskjutet kapital 324 256  324 256     283 255     127 353    

Omräkningsreserv -4 765 -6 441    -1 841     83    

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -316 861 -275 017    -88 185    -15 795    

eget kapital hänförligt till  
moderbolagets ägare 3 894  44 062     194 225     112 227    

innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital 3 894  44 062     194 225     112 227    

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 2 513  6 178     8 963     6 079    

Övriga långfristiga skulder -  -  4 110     24 708    

Uppskjutna skatteskulder -  2 659     6 598     7 239    

Summa långfristiga skulder 2 513  8 837     19 671     38 026    

Kortfristiga räntebärande skulder 84 765  36 639     48 372     7 227    

Leverantörskulder 15 256  19 634     16 175     6 895    

Skatteskulder 2  329     1 375     882    

Övriga skulder 6 889  8 321     29 432     15 321    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 340  22 306     32 371     16 059    

Summa kortfristiga skulder 125 252  87 229     127 725     46 384    

Summa skulder 127 765  96 066     147 396     84 410    

Summa eget kapital och skulder 131 659  140 128     341 621     196 637   
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Rapport över kassaflöden för koncernen

KSEK
2013-01-01 

– 2013-12-31
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-01-01 

– 2011-12-31
2010-03-17 

– 2010-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -43 803 -172 674    -73 216    -4 403    

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 549  149 355     66 606     8 031    

Betald inkomstskatt 411 -1 782    -2 346    -462    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -27 843 -25 101    -8 956     3 166    

Kassaflöde från förändringar i  
rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -1 081  211     2 821    -66    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 718  3 416    -5 821    -5 333    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder -5 856 -1 957    -11 017     11 525    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 062 -23 431    -22 973     9 292    

investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 702 -496    -714    -

Avyttring/minksning av immateriella tillgångar - - - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 237 -1 354    -1 967    -326    

Avyttring/minskning av materiella tillgångar -  141    - -

Balanserade utvecklingsutgifter - -398    - -3 232    

Förvärv av dotterföretag/rörelse,  
netto likviditetspåverkan - - -44 266     888    

Avyttring av dotterföretag/rörelse,  
netto likviditetspåverkan -1 264 -3 656    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 203 -5 763    -46 947    -2 670    

finansieringsverksamheten

Upptagna lån 42 845  12 866     154 110    -

Amortering av låneskulder - - -68 974    -

Amortering av leasingskulder - - - -1 765    

Amortering av övriga räntebärande lån - - - -1 000    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 845  12 866     85 136    -2 765    

Årets kassaflöde 8 580 -16 328     15 216     3 857    

Likvida medel vid årets början 3 130  20 068     4 388     586    

Valutakursdifferens i likvida medel 216 -610     464    -55    

likvida medel vid årets slut 11 926  3 130     20 068     4 388   

24MAS negativa finansiella situation har från koncernens bildande, i mars 2010, 
kraftigt påverkats av de många förvärv som genomförts. Till följd av en kom-
bination av högt värderade förvärv och att verksamheter inte utvecklats som 
förväntat, har stora nedskrivningar gjorts under åren och därmed påverkat rö-
relseresultatet negativt med totalt 171,3 MSEK under de redovisade perioderna. 
Den höga förvärvstakten har också medfört stora rörelsefrämmande kostnader 
som haft negativ påverkan på rörelseresultatet, som dock förbättrats med 134,2 
MSEK från 2012 till 2013.
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Nyckeltal

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

marGinaler

Rörelsemarginal, % -28,3% -114,4% -49,1% -10,4%

Vinstmarginal, % -34,1% -115,7% -51,1% -7,7%

aVKaStninG

Avkastning på sysselsatt kapital, % -40,6% -100,7% -40,0% -

Avkastning på eget kapital, % -174,5% -141,3% -47,2% -

KaPitalStrUKtUr

Sysselsatt kapital, SEK 91 172 498 86 878 327 251 559 724 98 921 189

Eget kapital, SEK 3 894 465 44 061 495 194 224 861 112 227 181

Räntebärande nettoskuld, SEK 75 352 122 39 687 176 37 267 120 -17 693 916

Immateriella rättigheter/sysselsatt kapital n/a n/a n/a n/a

Räntetäckningsgrad, ggr -4,7 -75,0 -22,5 -13,2

Lageromsättningshastighet (annualiserad), ggr 60,4 150,3 117,6 311,7

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,4 0,8 0,8 -

Nettoskuldsättningsgrad, % 1934,9% 90,1% 19,2% -15,8%

Soliditet, % 3,0% 31,4% 56,9% 57,1%

Balansomslutning, SEK 131 659 375 140 126 537 341 621 429 196 636 973

inVeSterinGar

Nettoinvestering i anläggningstillgångar, SEK -880 531 5 538 696 163 404 521 185 525 000

Data Per aKtie

Antal aktier vid periodens slut, st 126 444 842 126 444 842 124 636 842 58 586 520 

Eget kapital per aktie, SEK 0,03 0,35 1,56 1,92

Resultat per aktie, SEK -0,33 -1,33 -0,58 -0,07

Kassaflöde efter investeringar per aktie, KSEK -34 265 -29 194 -69 920 6 622

Utdelning, SEK - - - -

meDarBetare

Medeltal anställda 119 st (2013), 142 st (2012), 127 st (2011), 62 st (2010)

B.8 Proforma-
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inga prognoser och inga beräkningar av för-
väntat resultat har gjorts.
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B.10 Revisionsan-
märkning

Följande upplysningar och anmärkningar ingick i revisionsberättelsen för 2012 
och 2013.

Årsredovisningen 2013: Upplysning av särskild betydelse
”Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på för-
valtningsberättelsen av vilken framgår att koncernen och moderbolaget redovi-
sar en svag finansiell ställning. Det framgår också att styrelsens bedömningar 
avseende behov av rörelsekapital för det innevarande räkenskapsåret är förenad 
med viss osäkerhet. I övrigt framgår av förvaltningsberättelsen bland annat att 
styrelsen har beslutat om en nyemission som förväntas genomföras våren 2014 
samt att denna emission inte är garanterad till fullo, vilket innebär att det förelig-
ger viss osäkerhet beträffande storleken på det kapital som kommer att tillföras 
bolaget genom nyemissionen. Dessa förhållanden tyder på att det finns osäker-
hetsfaktorer avseende bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Årsredovisningen 2012: Upplysning av särskild betydelse
”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken framgår att koncernens
likviditetssituation är ansträngd. Styrelsen bedömer att nya lån upptagna under 
juni 2013 säkerställer finansiering fram till en beslutad nyemission som förväntas 
genomföras 2013. Nyemissionen är inte garanterad i sin helhet, varför bolaget 
inte fullt ut har säkerställt finansieringen av den fortsatta verksamheten. Detta 
förhållande kan utgöra en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten.”

Årsredovisningen: 2012 Anmärkning
”Styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen att fortlöpande bedöma bo-
lagets och koncernens ekonomiska situation samt tillse att dess organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens arbete har 
inte under hela räkenskapsårets varit organiserat på sådant sätt att fullgörandet 
av dessa uppgifter har skett på ett betryggande sätt. Detta medför att bedöm-
ningen av huruvida styrelsen under hela räkenskapsåret till fullo har fullgjort 
de uppgifter som följer av aktiebolagslagen i detta avseende är behäftad med 
osäkerhet. Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt 
att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt 7 
kap. 10 § aktiebolagslagen. Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och 
avgifter i rätt tid.”

Årsredovisningen: 2012 Upplysning
”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa aktieägarnas uppmärk-
samhet på att det framgår av förvaltningsberättelsen att bolaget, och vissa av 
dess företrädare, har polisanmälts varefter ekobrottsmyndigheten har inlett 
utredning. Såvitt framkommit inom ramen för revisionen har det i anslutning till 
utredningen inte uppdagats omständigheter som indikerar förekomst av överträ-
delser av aktiebolagslagen eller annan lag.”
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B.11 Rörelsekapital 24MAS likvida medel per den 31 december 2013 uppgår till cirka 11,9 MSEK. 
Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet i 24MAS inte är 
tillräckligt för att täcka de aktuella behov som Bolaget har de kommande tolv 
månaderna från Prospektets avgivande. Styrelsens bedömning är vidare att det 
befintliga rörelsekapitalet för det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat inte räcker 
för drift av rörelsen. Bedömningen är att rörelsekapitalbehovet är 89,1 MSEK 
varav 63,6 MSEK är en kvittningsbar skuld. Erbjudandet kommer att kunna 
tillföra Bolaget 126,4 MSEK före emissionskostnader, vilket styrelsen anser vara 
tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. 

Emissionsgarantier motsvarande 94 MSEK har erhållits av externa investerare. 
Om Erbjudandet, trots utställda garantiåtaganden om 94 MSEK, inte tecknas 
i tillräcklig utsträckning behöver Bolaget söka alternativa lösningar för att få 
balans i det nuvarande och framtida underskottet av rörelsekapital. De åtgärder 
Bolaget kommer att ta är att försöka omförhandla kreditvillkoren för räntebäran-
de skulder, motsvarande 18,7 MSEK (efter att 63,6 MSEK kvittats i emissionen) 
samt att söka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom lånefinansiering om 
cirka 6,8 MSEK från Bolagets huvudägare samt potentiella externa investerare. 
Detta för att reglera Bolagets kortfristiga skulder samt täcka underskott för de 
kommande 12 månaderna. Det kan även bli aktuellt att avyttra affärsområden 
för att på så sätt täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen anser att utsikterna för 
att Bolaget ska lyckas med ovan nämnda handlingsplan är goda, men det är 
inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa en alternativ lösning. Trots utställda 
garantiåtaganden om 94 MSEK finns en risk att utebliven finansiering eller miss-
lyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller, i värsta 
fall, konkurs. 

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper 
som erbjuds

Aktier i 24MAS (ISIN-kod: SE0003271717).

C.2 Denominering Aktier i 24MAS är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal aktier 
i Bolaget

Aktiekapitalet i 24MAS uppgår före genomförandet av Erbjudandet till 1 264 
448,42 SEK, fördelat på 126 444 842 aktier, var och en med ett kvotvärde om 
0,01 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda. 

C.4 Rättigheter rela-
terade till värde-
pappren

Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma
rösträtt. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ho-
nom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

C.5 Inskräkningar 
relaterade till 
värdepappren

Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i 
24MAS.

C.6 Handelsplats Ej tillämplig. Organiserad handel kommer ej förekomma på någon marknad.

C.7 Utdelningspolicy Styrelsen för 24MAS har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det
närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och 
användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva den 
fastslagna utdelningspolicyn.
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga 
risker relaterade 
till Bolaget eller 
branschen

Huvudsakliga risker relaterade till 24MAS verksamhet och bransch inkluderar:

• Risker relaterade till makroekonomiska faktorer, med innebörden att fram-
tida konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar av världen, där 24MAS 
är eller kan komma att vara verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat negativt genom en rad olika faktorer. 
Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, 
kapitalmarknadens instabilitet samt valuta, inflations- och ränteförändringar. 

• Risker relaterade till efterfrågan och marknadsacceptans, med innebörden att 
marknadsmottagandet för 24MAS produkter och tjänster kan vara negativt.

• Risker relaterade till teknologi, med innebörden att den tekniska utvecklingen 
kan medföra tekniska problem som gör att det tar längre tid än planerat innan 
nya produkter når marknaden och att kostnaderna för Bolaget kan bli betyd-
ligt högre än beräknat till följd av ökade kostnader under utvecklingsfasen och 
försenad marknadsintroduktion.

• Risker relaterade till intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, med inne-
börden att det inte med säkerhet kan sägas huruvida Bolaget kan komma att 
bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin 
verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att 24MAS i framtiden måste söka 
nytt externt kapital och det är osäkert om nytt kapital kan anskaffas till fördel-
aktiga villkor för befintliga aktieägare. 

• Risker relaterade till finansiering, med innebörden att det finns en osäkerhets-
faktor kring Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov. Det finns 
ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, 
om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. 

D.3 Huvudsakliga 
risker relaterade 
till värdepappren

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka värde-
pappren i Erbjudandet. Riskerna är hänförliga, men inte begränsade, till bland 
annat följande avsnitt: ”Ägare med betydande inflytande”, ”Handel i aktien, 
teckningsrätter och begränsad likviditet”, ”Utebliven utdelning”, ”Garantiavtal 
avseende Erbjudandet” samt ”Teckningsförbindelser avseende Erbjudandet”. 
Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Yt-
terligare risker och osäkerheter som 24MAS för närvarande inte känner till kan 
också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar värdepappret.

AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions-
kostnad

Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 126 444 842 SEK före 
avdrag för emissionskostnader som maximalt kan uppgå till cirka 8,8 MSEK. 
Ersättningen till garanterna ska utgå i form av vederlagsfria aktier i Bolaget till 
en teckningskurs om 1 SEK per aktie motsvarande 20 procent av respektive 
garants garanterade belopp. Kostnaden för emissionsgarantin uppgår således 
till högst 18 803 685 SEK.
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E.2a Motiv och 
användning av 
emissionslikviden

Erbjudandet kommer att kunna tillföra 24MAS 126,4 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader som maximalt kan uppgå till 27,6 MSEK. Av emissions-
kostnaderna är 18,8 MSEK en garantiersättning, vilket enligt beslut på extra 
bolagsstämma den 21 mars ska regleras genom kvittning av aktier i en riktad 
emission. Det är endast 8,8 MSEK av den totala emissionskostnaden som 
påverkar emissionens likvida medel. Således kommer Erbjudandet att kunna 
tillföra Bolaget maximalt 117,6 MSEK vid fulltecknad emission efter emissions-
kostnader. Erbjudandet är viktigt för att 24MAS (i) ska stärka sin balansräkning 
genom återbetalning och kvittning av skulder i Emissionen, (ii) ska förstärka 
försäljningsorganisationen och genomföra andra marknadssatsningar samt 
finansiera teknik och infrastruktur i 24MAS båda dotterbolag, samt (iii) finansiera 
det rörelsekapital som krävs i moderbolaget för de kommande 12 månaderna. 
Bolagets huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att för-
bättra Bolagets balansräkning samt förstärka koncernens rörelsekapital, vilket 
ska skapa bättre finansiella förutsättningar för dotterbolagens verksamhet. 

Det kapital som kan tillföras koncernen som följd av Erbjudandet kommer i 
fallande prioritetsordning att användas till att (i) återbetala eller kvitta Bolagets 
räntebärande skulder om 82,3 MSEK, (ii) betala befintliga kortfristiga skulder 
inklusive leverantörsskulder om 4,2 MSEK, (iii) finansiera Spoiled Milk Holding 
AG genom 6 MSEK för personalrekrytering för sälj-, produkt- och projektledning 
till ett planerat Londonkontor samt för gruppens kontor i New York. 3 MSEK 
planeras även för finansiering av Spoiled Milks applikationsplattform för att 
tillmötesgå en ökad efterfrågan på internetuppkopplade enheter utvecklade för 
barn, (iv) finansiering av ny infrastruktur i dotterbolaget 24 Solutions planeras till 
9 MSEK för att förbättra säkerheten i hostingmiljön samt förbättra möjligheten till 
kunders krav på en hybrid mellan molntjänster och fysiska servrar. Därtill ska (v) 
balansen i en fulltecknad emission, cirka 13,1 MSEK, användas som rörelseka-
pital i moderbolaget, då 24MAS AB inte har som avsikt att ta ut koncernbidrag 
från dotterbolagen under de kommande 12 månaderna.

E.3 Erbjudandets  
former och villkor

erbjudandet
Den 13 maj 2014 beslutade styrelsen i 24MAS, villkorat av årsstämmans efter-
följande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med lägst 324 264,16 SEK 
och högst 1 264 448,42 SEK genom nyemission av lägst 32 426 416 och högst  
126 444 842 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudan-
det”). Betalning kan ske kontant eller genom kvittning. På den extra bolags-
stämman 21 mars 2014 godkände aktieägarna att Bolagets aktiekapital ska 
nedsättas med 324 264,16 SEK genom indragning av 32 426 416 aktier tillhö-
rande Stock House. Nedsättningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier 
kommer att registreras hos Bolagsverket och kommer att synas i Bolagets 
aktiebok samtidigt som nyemissionen och nedsättningen registreras hos Euro-
clear Sweden AB. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet 
permanent eller tillfälligt.

företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 20 maj 2014 är registrerad som aktieägare 
i 24MAS äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie i 24MAS teckna en (1) ny 
aktie.

teckningsrätter
Aktieägare i 24MAS erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsda-
gen, innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie.
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teckningskurs
Teckningskursen uppgår till en (1) SEK per aktie. Courtage utgår ej. Tecknings-
kursen är fastställd av styrelsen och någon oberoende värdering har ej inhäm-
tats. Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen tagit hänsyn till verk-
samhetens finansiella situation, historiska utveckling, bedömd framtida intjäning 
samt den negativa publicitet som Bolaget har upplevt under de senaste åren. 
Styrelsen har även lagt vikt vid samtal med potentiella garanter samt större ak-
tieägare i syfte att skapa förutsättningar att lyckas med kapitalanskaffningen.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

Avtal om emissionsgaranti har ingåtts av externa investerare. Dessa parter har 
ett intresse i att Erbjudandet genomförs framgångsrikt och att avtalad ersätt-
ning utbetalas. Mangold Fondkommission, som agerar emissionsinstitut, samt 
utomstående legala rådgivare har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Pro-
spekt. Mangold Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning och 
de legala rådgivarna erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Transak-
tionsstrukturen har bestämts utifrån de bolagsspecifika och marknadsrelaterade 
förutsättningar som råder för att uppnå en så högt garanterad företrädesemis-
sion som möjligt, utan att för den skull riskera att negativt drabba befintliga ak-
tieägare eller utge för hög ersättning till emissionsgaranter. Utöver ovanstående 
parters intresse i att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt och, såvitt 
avser emissionsgaranter, att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska 
eller andra intressen i emissionen. Det bedöms inte föreligga några intressekon-
flikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller 
andra intressen i emissionen.

E.5 Säljare av värde-
pappren, lock-up 
avtal

Ej tillämpligt. Förekommer ej några på förhand kända säljare eller lock-up avtal. 

E.6 Utspädnings-
effekt

Nyemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar 
från 126 444 842 till 252 889 684 aktier, vilket motsvarar en ökning om 100 pro-
cent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Nyemissionen uppkom-
mer en utspädningseffekt, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet 
aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Inberäknat både den riktade emissionen, 
garantiersättningen och indragningen av Stock House aktier, kommer nyemissi-
onen vid full teckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 126 444 842 
till 239 266 953 aktier, vilket motsvarar en ökning om 92 procent. Denna totala 
utspädningseffekten med beaktande av garantiersättningen och indragingen av 
Stock House aktier uppgår till 60,7 procent vid full teckning. 

E.7 Kostnader som 
åläggs investe-
rare

Ej tillämplig. Emittenten ålägger inte investerare några kostnader i samband med
Erbjudandet.
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Risker relaterade till 24MAS verksamhet
marknadstillväxt
En lägre tillväxttakt än den som är förväntad av 
Bolaget och dess aktieägare eller en negativ tillväxt 
kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

lagstiftning och politiska beslut
24MAS huvudkontor är beläget i Sverige, men dess 
produkter och tjänster har en stor geografisk sprid-
ning. Risker kan uppstå genom förändringar av 
lagar, regelverk, skatter, tullar och andra villkor för 
utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska 
och ekonomiska osäkerhetsfaktorer som kan variera 
mellan dessa länder. Om 24MAS inte uppfyller till-
lämpliga myndighetskrav kan Bolaget bli föremål för 
böter eller återkallelse av godkännande från respek-
tive tillståndsmyndighet.
Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

Globala ekonomiska förhållanden
Det globala ekonomiska klimatet har den senaste 
tiden genomgått kraftiga fluktuationer med ökad 
instabilitet och negativa förväntningar avseende den 
framtida ekonomiska utvecklingen. Denna konjunk-
turnedgång, såväl som framtida konjunkturnedgång-
ar, i Sverige och övriga delar av världen, där 24MAS 
är eller kan komma att vara verksamt, kan påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rö-
relseresultat negativt genom en rad olika faktorer. 
Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, 
minskade investeringar, kapitalmarknadens instabili-
tet samt inflations- och ränteförändringar. 

Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet 
hos såväl företag som konsumenter, vilka står utom 
Bolagets kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk 
avmattning och recession, vilket påverkar det affärs-

mässiga och ekonomiska läget och kan i slutändan 
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat.

leverantörer
24MAS har samarbete med underleverantörer som 
utvecklar och producerar applikationer, digitala tjäns-
ter samt hårdvara kopplat till Bolagets verksamhet. 
Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer 
att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på 24MAS verksam-
het, finansiella ställning och rörelseresultat. Det finns 
en risk att 24MAS leverantörer och tillverkare inte 
uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså 
kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare 
bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad 24MAS 
beräknar.

Konkurrens
24MAS har genom sina dotterbolag en bred inrikt-
ning och den största konkurrenten på den svenska 
marknaden är Basefarm. Om 24MAS inte kan anpas-
sa sin verksamhet och sina produkter till marknadens 
efterfrågan finns det en risk att Bolaget förlorar kon-
kurrenskraft, vilket kan påverka verksamheten, den 
finansiella ställningen och rörelseresultatet negativt.

marknadsbedömning
Delar av 24MAS verksamhet bedrivs på en förhål-
landevis omogen marknad. Den digitala branschen 
genomgår stora förändringar, mycket på grund av 
den teknologiska utvecklingen inom området. Skulle 
en helt ny teknologi uppkomma inom det område där 
24MAS är verksamt, har Bolaget begränsade resur-
ser att anpassa sig. 

Denna utveckling tillsammans med en skiftande 
konsumentefterfrågan gör det svårt att med större 
säkerhet kunna prognostisera genomslaget av 
24MAS produkter eller tjänster, vilket skulle kunna få 

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför 24MAS kontroll, liksom ett 
flertal faktorer vars effekter 24MAS kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bola-
gets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka 24MAS 
framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte heller anspråk på att vara heltäckande. 
Ytterligare risker och osäkerheter som 24MAS för närvarande inte känner till kan också komma att 
utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet 
bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje 
riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. 

RISkfAktoReR
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en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och rörelseresultat.

ränterisk
För närvarande föreligger mycket låga räntor ur ett 
historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utveck-
las över tiden går inte att förutsäga. Uppstår nya 
kapitalanskaffningsbehov och dessa löses genom 
upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare 
räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med 
högre marknadsräntor.

Valutarisk
24MAS verksamhet har en stor internationell prägel. 
Därmed sker en stor del av försäljningen i annan 
valuta än i svenska kronor. Bolaget kommer därför 
att exponeras för valutasvängningar. Utöver svenska 
kronor, sker försäljning bland annat i euro och dollar.

Bolagsspecifika risker
24MAS dotterbolag har olika verksamheter, vilka skil-
jer sig avsevärt i fråga om kunder, affärsmodell och 
påverkan av marknadsrelaterade tendenser. 

24 Solutions
24 Solutions primära risk är potentiella driftsstörning-
ar i leveransen av data, vilket kan påverka den höga 
tillgänglighet (99,9 procent) som Bolaget garanterar 
sina kunder. 24 Solutions är PCI DSS certifierade av 
Visa, Master Card och American Express. Riskfak-
torer som påverkar denna certifiering skulle kunna 
påverka 24MAS verksamhet kraftigt.

Spoiled milk
Spoiled Milk verkar inom ett affärsområde med stora 
teknologiska förändringar som till stor del styrs av 
mobila operativsystem. Vidare finns det ett riskmo-
ment i Spoiled Milks distributionskanal som tidigare 
primärt utgjorts av  mobiloperatörer.

Krav på ersättning
Skulle 24MAS inte uppfylla sina leveransförpliktelser 
enligt ingångna avtal, kan olika krav på ersättning 
komma att riktas mot Bolaget. Detta skulle kunna få 
en negativ inverkan på 24MAS verksamhet, finan-
siella ställning och rörelseresultat.

finansiering av projekt
Det finns inga garantier för att ett visst projekt når full 
finansiering. Om ett projektet inte blir fullt finansierat 
kan 24MAS bli tvingad att avbryta projektet. Om ett 
projekt avbryts finns det risk för att 24MAS går miste 

om intäkter samt förlorar de medel som Bolaget har 
lagt ner på projektet.

Kreditrisk i kundfordringar
24MAS kunders finansiella ställning kan i vissa fall 
innebära ett bortfall av intäkter för Bolaget, även om 
kunderna kreditkontrolleras vid ingång av avtal.

likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebär att koncernen kan ha problem 
med att fullgöra sina skyldigheter som är förknip-
pade med de finansiella skulderna. Om det inte finns 
tillräckligt med kontanta medel och garanterade 
krediter för att täcka den närmaste månadens likvi-
ditetsbehov, så kan det inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

teknik och it
Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också 
verksamheten är sårbar för skada eller avbrott som 
orsakas av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, 
fel i telesystem eller fel i externa datanät, vilka ligger 
utanför Bolagets kontroll. Skulle sådana skador eller 
avbrott inträffa kan det komma att påverka Bolagets 
verksamhet negativt. Längre perioder av driftstörning 
hos Bolaget eller hos samarbetspartners kan på-
verka intäkter och resultat. Det kan inte uteslutas att 
24MAS och dess dotterbolag skulle kunna drabbas 
av minskat förtroende och uppsägningar av kundav-
tal till följd av upprepade driftsstörningar, vilket kan 
påverka Bolagets intäkter och lönsamhet negativt.

tekniska risker
De branscher som 24MAS är verksam i förväntas 
även i framtiden genomgå teknikskiften och utsät-
tas för föränderliga marknadstrender. Den tekniska 
utvecklingen kan medföra tekniska problem som gör 
att det tar längre tid än planerat innan nya produkter 
når marknaden och att kostnaderna för Bolaget kan 
bli betydligt högre än beräknat till följd av ökade kost-
nader under utvecklingsfasen och försenad mark-
nadsintroduktion. Om Bolaget skulle misslyckas med 
att utveckla och lansera produkter baserade på det 
utvecklingsarbete som bedrivs, finns det även risk för 
att värdet på Bolagets tillgångar behöver skrivas ned.

legala risker
24MAS bedriver genom sina dotterbolag verksam-
het i flera länder. Förändringar i lagar och andra 
regler som exempelvis avser utländskt ägande, 
statligt deltagande och skatter kan påverka Bolagets 
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resultat och finansiella ställning. Bolaget kan dess-
utom påverkas av förändringar i lagar och regler för 
arbetsmarknaden i de länder där dotterbolagen är 
verksamma.

Produkt- och skadeståndsansvar
Även om 24MAS bedömer att Bolaget har en välut-
vecklad process för produktutveckling, med särskil-
da dokumentationssystem och högt ställda krav på 
systematiska rutiner, kan det inte uteslutas att even-
tuella fel i Bolagets produkter skulle kunna föranleda 
ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. 24MAS 
kan därmed komma att bli ansvarig för skador or-
sakade av sådana produkter. Detta täcks i normala 
fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett 
sådant ansvar skulle kunna påverka Bolagets ställ-
ning negativt. 

Begränsade resurser
24MAS är ett mindre företag med begränsade re-
surser 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 med fokus på Bolagets dot-
terbolag. Det finns en risk att 24MAS misslyckas med 
att kanalisera resurserna och därmed drabbas av 
finansiella och styrningsrelaterade problem. 

Bolagets begränsade resurser medför även en 
risk om marknadens ökade krav innebär att ny 
teknikutrustning eller nya tjänster måste inhandlas. 
Om kostnaden för dessa blir hög, hamnar 24MAS i 
underläge gentemot de större aktörerna på markna-
den något som sedermera kan få en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
24MAS baserar sin framgång på och är starkt bero-
ende av befintliga medarbetares kunskap, erfaren-
het och kreativitet och att i framtiden kunna behålla, 
identifiera och rekrytera nyckelpersoner. Medarbetare 
med hög kompetens är mycket efterfrågade och 
24MAS kan ådra sig avsevärda kostnader för att 
rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget 
inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad perso-
nal kan det bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstra-
tegi, vilket kan få en väsentligt negativ påverkan på 
24MAS verksamhet, finansiella ställning och rörelse-
resultat.

incitamentsprogram
24MAS har behov av personal med hög kompetens 
inom olika områden. I syfte att bland annat öka 
incitamenten för befintlig personal samt öka möjlighe-
terna att rekrytera kompetent personal, kan anställda 
i 24MAS ges en möjlighet att delta i olika incitaments-
program. Optionsprogram och liknande incitaments-
program kan komma att, beroende på programmens 
utformning, föranleda skattebelastning för 24MAS 
och viss utspädning av Bolagets aktieägares ägaran-
delar.

osäkerhet kring samarbetsavtal
24MAS är, och kommer även framgent att vara, 
beroende av samarbetsavtal med externa partners för 
exempelvis utveckling och produktion. Det finns ingen 
garanti för att de företag, med vilka 24MAS har teck-
nat eller kommer att teckna samarbetsavtal, kommer 
att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. 
För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna 
och den egna kompetensen har 24MAS för avsikt att 
försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt 
projekt bedömda optimala tidpunkten. Det finns en 
risk att existerande samarbetsavtal sägs upp eller 
förklaras ogiltiga eller att det kommer att förekomma 
förändringar i ingångna avtal. 

24MAS är för sin försäljning beroende av återför-
säljare till Bolagets produkter. Även om Bolaget anser 
att nuvarande och tilltänkta samarbetspartners har 
ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtagan-
den enligt ingångna avtal, kommer 24MAS inte att 
kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden 
detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande 
eller framtida samarbetspartners kommer att kunna 
uppfylla sina åtaganden eller att samarbetsavtalen 
verkligen kommer medföra framtida intäkter i den 
utsträckning 24MAS har beräknat.

Kundlojalitet
Bland Bolagets kunder finns till exempel mobilope-
ratörer och företag som efterfrågar högt utvecklade 
system för lagring och tillgänglighet av data. Då 
den tekniska utvecklingen är snabb, kan kundernas 
efterfrågan på produkter ändras drastiskt under en 
mycket kort tid och därmed kan kundlojaliteten för-
ändras såvida 24MAS inte kan erbjuda de nya kun-
danpassade lösningar som efterfrågas. Detta innebär 
förlorade kunder, vilket slår negativt på lönsamheten 
och den finansiella ställningen.
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intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
24MAS expansion och offensiva marknadssatsningar 
innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening 
av stora projekt kan innebära försämring av Bolagets 
rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas 
huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och 
generera tillräckliga medel för framtida finansiering 
av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att 
24MAS i framtiden måste söka nytt externt kapital 
och det finns heller inga garantier för att nytt kapi-
tal kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga 
aktieägare. 

Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via 
aktieemission, riskerar befintligt aktieägarkapital att 
bli utspätt. Alternativt kan Bolaget förutom aktieemis-
sion även öka sin skuldsättning via lån av olika slag 
för att klara finansieringen. Ett misslyckande i att 
generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett 
misslyckande med att lösa uppkomna finansierings-
behov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet 
negativt och kan i värsta fall även leda till företags-
rekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av 
Bolaget.

finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolaget, under 
förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, under de 
närmsta tolv månaderna har tillräckligt rörelsekapital 
för planerad framtida utveckling och tillväxt. Det finns 
dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte 
kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida 
kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljnings-
framgångar för Bolagets produkter och tjänster. Det 
finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna 
anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, 
även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även 
det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital 
av stor betydelse.

förmåga att hantera tillväxt
24MAS verksamhet kan komma att växa substantiellt 
genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan 
på 24MAS produkter och tjänster, vilket ställer höga 
krav på ledningen och den operativa samt finansiella 
infrastrukturen. I takt med att antalet anställda ökar 

och verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra 
sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och 
ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna 
genomföra affärsplanen på en marknad som är un-
der snabb utveckling. 

Styrelsen är medveten om att en snabb och stark 
marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leve-
ransproblem. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana 
kapacitetsbelastningar kan det få en negativ påver-
kan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat. För att hantera tillväxten krävs inves-
teringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. 
Om 24MAS inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt 
kan detta påverka rörelseresultatet negativt.

immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att 24MAS har oinskränkt 
äganderätt till immateriella rättigheter, till exempel till 
Bolagets varumärken. Intrång i 24MAS immateriella 
rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmå-
gan eller på annat sätt skada 24MAS verksamhet. 
Det kan vidare visa sig nödvändigt för 24MAS att 
vidta rättsliga åtgärder mot tredje part för att skydda 
sina immateriella rättigheter. På liknande sätt kan 
Bolaget komma att vara part i processer där tredje 
part vidtagit rättsliga åtgärder för att bestrida 24MAS 
immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti för att 
rättsliga åtgärder eller andra åtgärder som 24MAS 
vidtar kommer att vara framgångsrika och det är hel-
ler inte säkert att Bolaget inte kommer att anses göra 
intrång i annan parts immateriella rättigheter. Trots att 
24MAS för närvarande inte känner till några väsent-
liga intrång avseende immateriella rättigheter som är 
av vikt för verksamheten, kan eventuella rättsproces-
ser, oavsett utgång, resultera i kostnader och omför-
delning av resurser. Detta kan även ha en väsentlig 
negativ inverkan på 24MAS verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.
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Risker relaterade till aktien och Erbjudandet
Villkor för erbjudandets genomförande
Erbjudandet är villkorat av att årsstämman den 5 juni 
2014 godkänner styrelsens beslut om att genom-
föra nyemissionen. Det är inte säkert att årsstäm-
man godkänner styrelsens beslut. Om årsstämman 
inte godkänner styrelsens beslut om nyemissionen 
kommer Erbjudandet inte kunna genomföras och 
inkomna anmälningar kommer att bortses från och 
eventuell inbetald likvid kommer att återbetalas.

Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt 
som före Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets 
aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av 
samtliga utestående aktier och röster. Följaktligen har 
dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlig-
het att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden 
som kräver godkännande av aktieägarna, däribland 
utnämning och avsättning av styrelseledamöter och 
eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av samtliga eller i stort sett alla 24MAS 
tillgångar samt andra företagstransaktioner. 

Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för 
andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än 
majoritetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis 
fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion 
även om transaktionen skulle gynna övriga aktieä-
gare. Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom 
komma att påverka aktiepriset negativt eftersom 
investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i 
företag med stark ägandekoncentration.

Handel i aktien, teckningsrätter och begränsad 
likviditet
24MAS är för närvarande onoterat och därmed kan 
man inte handla med aktien eller teckningsrätterna 
som utfärdas i samband med Erbjudandet på en 
officiell handelsplats. För aktieägare innebär detta 
dels att det kan vara svårt att få ett rättmätigt estimat 
på det egentliga aktiepriset och dels kan likviditeten i 
aktien vara låg. 

Historiskt har likviditeten i 24MAS-aktien varit 
begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investe-
rarnas intresse för 24MAS-aktien ändras över tiden. 
Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det 
innebära svårigheter att sälja av större poster inom 
en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas 
negativt.

Utebliven utdelning
Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida 
utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av 
årsstämman. Årsstämman 2013 beslutade i enlighet 
med styrelsens förslag att någon utdelning inte skulle 
utgå för räkenskapsåret 2012. I övervägandet om 
framtida utdelning kommer styrelsen att väga in krav 
som verksamhetens art, omfattning, storleken av det 
egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov 
liksom likviditet och ställning i övrigt.

Garantiavtal avseende erbjudandet
Bolaget har ingått avtal med emissionsgaranter,
vilka har förbundit sig att teckna aktier i emissionen
om inte aktieägare eller andra investerare anmäler sitt 
intresse i Erbjudandet. Ingångna garantiavtal motsva-
rar ett teckningsbelopp om cirka 94 MSEK (det totala 
emissionsbeloppet vid full teckning uppgår till ca 126 
MSEK). Garanterna är medvetna om att garantiåta-
gandena innebär en juridiskt bindande förpliktelse 
gentemot Bolaget och har vidtagit åtgärder för att 
kunna utbetala garantiersättningen, som ska utgå i 
form av aktier i Bolaget. Uppfylls inte ovan nämnda 
garantiåtaganden kan detta ha en negativ inverkan 
på Bolagets möjligheter att med framgång slutföra 
Erbjudandet.

teckningsförbindelser avseende erbjudandet
Utöver ovan nämnda garantiåtaganden har inga 
aktieägare eller externa investerare förbundit sig att 
teckna nya aktier genom Erbjudandet. I samband 
med Erbjudandet kommer cirka 32 miljoner aktier, 
tillhörande huvudägaren Stock House Investments 
& Finance Ltd. (”Stock House”) , att dras in genom 
minskning av Bolagets aktiekapital, enligt beslut av 
extra bolagsstämman den 21 mars 2014. De aktier 
som är föremål för indragningen berättigar formellt 
till företrädesrätt i Erbjudandet, men Stock House 
har förbundit sig att inte utnyttja denna företrädes-
rätt. De aktier som omfattas av denna företrädesrätt 
kan därmed tecknas av övriga aktieägare och andra 
investerare, utan företrädesrätt. 
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UNDER 2013 GENERERADE VÅRA 
KUNDER TOTALT 127 MILJONER I 
INTÄKTER ÅT 24MAS
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UNDER 2013 GENERERADE VÅRA 
KUNDER TOTALT 127 MILJONER I 
INTÄKTER ÅT 24MAS

Verksamhetens utveckling över tid
MAS Oy grundades i Finland 2007 med syfte att 
utveckla en teknikplattform för annonsfinansierade 
mobilspel. I samband med MAS Oys köp av 24 Solu-
tions i december 2009 etablerades bolaget i Nacka, 
utanför Stockholm, och ägarkollektivet flyttades till 
det nya svenska moderbolaget 24MAS. Strax däref-
ter flyttades produkt- och teknikutveckling till Malay-
sia och Kuala Lumpur. 

Kundfokus och strategi handlade om att utvidga 
de internationella distributionskanalerna, vilket skulle 
uppnås genom att etablera partnerskap med mobil-
operatörer. Detta var även grunden till 24MAS dåtida 
förvärvsstrategi som under 2011 inbringade cirka 100 
mobiloperatörskontrakt, en teknikplattform för appli-
kationsdistribution samt ett mobilt annonsnätverk. 

24MAS lade stora sälj- och utvecklingsresurser 
på den mobila annonsmarknaden som enligt välre-
nommerade analytiker, såsom Gartner, Neilsen och 
Forrester Research, förutspådde en kraftig tillväxt. 
Strategin och drivkraften för 24MAS vid den tiden var 
tillgänglighet, det vill säga att alla hade en mobiltele-
fon, att annonsmarknaden växte samt att ny teknik 
möjliggjorde billigare och snabbare internetuppkopp-
lingar. 

2012 präglades av en allt mer konkurrensutsatt 
marknad för mobilreklam och operatörer som totalt 
skiftade fokus och mer eller mindre lämnade inne-
hållstjänsterna till de stora nya aktörerna, företrädel-
sevis Google och Apple.

Förvärvsstrategi 
Mellan juli 2010 och december 2011 förvärvade 
24MAS totalt sju bolag utanför Sverige för 189 
MSEK. 

93 MSEK betalades med vederlagsaktier och 65 
MSEK med kontanta medel. Resterande del utgjor-
des av skuldförda framtida betalningsförpliktelser. 

Dessförinnan, i september 2009, hade ursprungsbo-
laget MAS Oy förvärvat 24 Solutions AB med veder-
lagsaktier värderade till ca 46 MSEK. 

Avsikten med förvärven var att skyndsamt anskaffa 
en teknikplattform för applikationer och reklam samt 
att etablera en stark distributionskanal med inriktning 
på mobiloperatörer. Detta skulle öka 24MAS möjlig-
het till snabb och internationell etablering. När det 
visade sig att många av de genomförda förvärven 
inte motsvarade de högt ställda förväntningarna av-
seende omsättning, resultat och generell tillväxt, fick 
24MAS göra stora goodwill-nedskrivningar i många 
av de förvärvade bolagen. För kalenderåren 2011 och 
2012 gjordes goodwill-nedskrivningar på 151 MSEK. 

Emissioner 
Frågor har ställts kring Bolagets emissioner med 
kritik mot att de kommunicerats bristfälligt till ak-
tieägarna under åren 2010, 2011 och 2012. Dessa 
emissioner har varit riktade till Stock House som 
bistått med likvid till företagsförvärv, samt i två 
fall för konvertering av utestående lån till aktier via 
kvittningsemissioner. De två kvittningsemissionerna 
omfattar totalt 104,2 MSEK som Bolaget lånat in 
löpande under 2011 och 2012, dels som kontant 
likvid i samband med företagsförvärv förvärv, dels för 
Bolagets löpande verksamhet.

I en emission från maj 2011 emitterades aktier till 
Stock House för kvotvärdet 0,01 SEK vars riktighet 
har ifrågasatts av aktieägare och media. I brist på 
information har det uppfattats som att Stock House 
erhållit en betydande del av aktiestocken i Bolaget 
till en orimligt låg kostnad. Emissionen har dock varit 
reglerad i ett avtal mellan Stock House och 24MAS. 
Innebörden i avtalet är att Stock House disposi-
tionsrätt begränsas eftersom samtliga aktier i denna 
emission ska användas för att tillföra Bolaget värde 
genom att möjliggöra internationella företagsförvärv. 

24MAS har bedrivit verksamhet inom ramen för nuvarande firma sedan 2010 och har under perioden 
2010 till 2012 bland annat genomfört ett flertal emissioner. Bolagets huvudägare, Stock House, har fram 
till årsskiftet 2011/12 genomfört ägarspridningar i form av överlåtelser av delar av sitt aktieinnehav i Bola-
get, men kvarstår alltjämt som huvudägare. Med beaktande av den beslutade indragningen av cirka 32 
miljoner aktier tillhörande Stock House uppgår Stock House innehav av aktierna och rösterna i Bolaget 
till cirka 26 procent. Enligt 24MAS aktiebok den 30 december 2013 har 24MAS 612 aktieägare, men ef-
tersom många som har investerat i Bolaget genom åren har gjort det via en kapitalförsäkring hos Victory 
Life, är det faktiska antalet personer med intresse i 24MAS högre än så. Baserat på de kontaktlistor som 
24MAS tagit del av uppskattas de till cirka 1 500 personer.

HIStoRIk
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Aktierna ska användas till förvärv, kapitalisering, in-
citament och arvodering. Avtalet mellan 24MAS och 
Stock House innebär i korthet att inga aktier ska kun-
na säljas utan 24MAS godkännande samt erhållande 
av kompensationen, det vill säga ägandet i de bolag 
med vilka förvärv skulle kunna komma att genom-
föras. Hela värdet skulle således ha tillfallit 24MAS.

I enlighet med detta avtal har kvarvarande aktie-
post, 32 426 416 aktier, återkallats vilket beslutades 
på extra bolagsstämma den 21 mars 2014 och kom-
mer att genomföras i samband med den pågående 
nyemissionen.

Börsintroduktion och försäljning
I maj 2010 genomförde 24MAS en ägarspridning 
som i detalj presenterades i ett prospekt godkänt 
och registrerat hos Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna om handel med finansiella instru-
ment. Syftet och målsättningen som presenterades 
var att ”det skulle gynna en bred ägarspridning och 
därmed uppnå optimala förutsättningar inför Bola-
gets kommande ansökan om notering på Nasdaq 
OMX Stockholm.” 

Efter en serie av internationella förvärv samt efter 
det att Bolagets huvudägare Stock House tecknat ett 
avtal gällande försäljningsuppdrag med den ameri-
kanska investmentbanken Morgan Stanley, beslutade 
Bolaget i början av 2011 att inte fullfölja ansökan 
om notering på Nasdaq OMX Stockholm. Kritik mot 
Bolaget har riktats från aktieägare, vilket inte är kon-
stigt eftersom ingen ytterligare information har getts 
utöver det som presenterades i Bolagets prospekt 
från 2010. Många aktieägare har även utryckt sin 
besvikelse över att det investerade kapitalet legat låst 
i Bolaget efter den uteblivna noteringen på Nasdaq 
OMX Stockholm. 

Under större delen av 2011 arbetade 24MAS led-
ning och styrelse för att sälja Bolaget efter det att 
huvudägaren Stock House tecknat ett avtal med 
Morgan Stanley. Uppdraget var att sälja 24MAS i 
sin helhet och en omfattande affärsplan togs fram, 
som under året presenterades för potentiella köpare i 
Europa, Asien och USA. 

Mycket av den kritik som Bolaget har fått, har sitt 
ursprung i den dåvarande försäljningsprocessen, 
eftersom företagsförvärv och emissioner genomförts 
på ett okonventionellt sätt. Detta primärt för att så 
snabbt som möjligt kunna bidra till 24MAS värdeök-
ning i samband med den då aktuella försäljningspro-
cessen. 

Utredning
Emissioner samt försäljningen av 24MAS befintliga 
aktier har sedan hösten 2012 varit föremål för diskus-
sion i media och via inlägg på diskussionsforum på 
Internet. Likaså har Bolagets samröre med Avenyn 
Spar AB och deras rådgivning ifrågasatts av aktieä-
garna. Sedan många aktieägare blivit uppmanade, 
via ett anonymt epostutskick, att anmäla 24MAS och 
dess tidigare styrelse inkom anmälningar till Eko-
brottsmyndigheten (”EBM”) och en förundersökning 
mot 24MAS påbörjades i november 2012. 

24MAS har i största möjliga utsträckning för-
sökt bistå berörda myndigheter, däribland EBM 
och Finansinspektionen för att lämna redogörelser 
till bakgrunden och fakta rörande den uppkomna 
situationen samt att presentera vilka beslut och 
åtgärder som vidtagits av Bolaget. Utöver muntliga 
och skriftliga presentationer har EBM fått ta del av 
styrelseprotokoll, avtal och dokumentation relaterat 
till emissioner samt material rörande den tidigare för-
säljningsprocessen och arbetet med Morgan Stanley. 

EBMs förundersökning har vid detta Prospekts 
publicering inte lett till någon åtgärd. 24MAS styrelse 
och ledning kommer fortsätta att vara behjälplig ge-
nom att bistå utredningen med den dokumentation 
de ber om.

Omstruktureringsfas - det nya 24MAS
Under 2013 har 24MAS genomgått en större om-
struktureringsprocess med tydliga förändringar i 
bolagsstrukturen, styrelsen och ledningen, både på 
produkt- och tjänstesidan samt en tydlig transpa-
rens i Bolagets löpande arbete via rapportering och 
utskick till aktieägarna. 

På årsstämman den 11 juli 2013, tillsattes en ny 
styrelse och VD för 24MAS och tätt därpå presente-
rades ett åtgärdsprogram för att förbättra relationen 
med Bolagets aktieägare. 

Arbete mot lönsamhet har varit den nya styrelsens 
absoluta krav för att få balans i Bolagets ekonomi 
och helhjärtat kunna fokusera på verksamheten 
oberoende Bolagets tidigare fordringsägare. Konsoli-
dering av verksamheten utanför Sverige har medfört 
att 24MAS avvecklat sju dotterbolag under det tredje 
kvartalet 2013 med en bibehållen omsättning samt 
en förbättrad resultat- och balansräkning. 

I september 2013 grundade 24MAS det schwei-
ziska dotterbolaget Spoiled Milk Holding AG som 
tillsammans med det svenska 24 Solutions AB är de 
enda två bolagen direkt under 24MAS. Spoiled Milk 
Holding AG har i sin tur fått fem av 24MAS befintliga 
bolag som sina helägda dotterbolag. 
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Den nya bolagsstrukturen är en tydlig signal mot 
självständiga dotterbolag som ska presenteras och 
arbeta fristående. 24MAS roll är att vara ett renodlat 
ägarbolag vars primära syfte att skapa förutsättning-
ar för en lönsam dotterbolagsstruktur. 

24MAS dotterbolag kan delas upp i två olika typer 
av verksamheter; 24 Solutions som är specialister 
inom IT-hosting med hög tillgänglighet och säkerhet 
samt Spoiled Milk som arbetar med applikations-
plattformar för olika typer av internetuppkopplade 
konsumentprodukter. 24 Solutions har största delen 
av sin verksamhet i Sverige och Spoiled Milk har 
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huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Detta gäller 
för både anställda, kunder samt intäkter. 

Spoiled Milk har under de senaste tolv månaderna 
genomgått en förändringsprocess där man gått från 
att enbart fokusera på innehåll, främst applikationer 
till mobiltelefoner, till att även inkludera surfplattor 
och övriga enheter som har en internetuppkoppling. 
Den gemensamma nämnaren för alla internetupp-
kopplade enheter är att de ska vara i behov av en 
plattform för att kunna distribuera och ta betalt för 
det som säljs oavsett om det är spel, böcker, musik 
eller filmer.
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24MAS HAR IDAG 102 ANSTÄLLDA 
FÖRDELADE PÅ SJU KONTOR I SVERIGE, 
EUROPA OCH USA. 
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Inbjudan tIll tecknIng av  
aktIer I 24MaS
Den 13 maj 2014 beslutade styrelsen i 24MAS, villkorat av årsstämmans efterföljande godkännande, att öka 
Bolagets aktiekapital med lägst 324 264,16 SEK och högst 1 264 448,42 SEK genom nyemission av lägst 
32 426 416 och högst 126 444 842 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Be-
talning kan ske kontant eller genom kvittning. På den extra bolagsstämman 21 mars 2014 godkände aktieä-
garna att Bolagets aktiekapital ska nedsättas med 324 264,16 SEK genom indragning av 32 426 416 aktier 
tillhörande Stock House. Nedsättningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier kommer att registreras 
samtidigt hos Bolagsverket, och kommer att synas i Bolagets aktiebok samtidigt som nyemissionen och ned-
sättningen registreras hos Euroclear Sweden AB. 

  Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 20 maj 2014 har företrädesrätt att för 
en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK. Anmälan om teckning av aktier 
med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 22 maj 
2014 till och med den 13 juni 2014. Teckning av aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter (teckning 
utan stöd av företrädesrätt). För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet.

Om inte samtliga aktier i Erbjudandet tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrä-
desrätt. Tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. I det fall 
dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en 
har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till allmänheten. Kan dessa inte erhålla full 
tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. Slutligen ska tilldel-
ning ske till garanter. Om garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till 
det antal aktier som var och en av garanterna har åtagit sig att teckna i sin egenskap av garant.

Nyemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 126 444 842 till 
252 889 684 aktier, vilket motsvarar en ökning om 100 procent. För de aktieägare som avstår att teckna 

aktier i Nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet 
aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Inberäknat både den riktade emissionen, garantiersättningen och indrag-
ningen av Stock House aktier, kommer nyemissionen vid full teckning, medföra att antalet aktier i Bolaget 
ökar från 126 444 842 till 239 266 953 aktier, vilket motsvarar en ökning om 92 procent. Denna totala utspäd-
ningseffekten med beaktande av garantiersättningen och indragingen av Stock House aktier uppgår till 60,7 
procent vid full teckning. 

Emissionsgarantier motsvarande 94 MSEK av Erbjudandet har erhållits från externa investerare. Ersättning 
till garanterna utgår i form av aktier i en ersättningsemission. För mer information, se under rubrik ”Tecknings-
förbindelser och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” i Prospektet. 

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella 
investerare till teckning av aktier i 24MAS enligt villkoren i Prospektet.

Nacka den 21 maj 2014
24 Mobile Advertising Solutions AB (publ)

Styrelsen
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bakgrund och MotIv

Föreliggande nyemission sker i syfte att stärka Bolagets balansräkning och rörelsekapital. I samband med 
fulltecknad emission kommer Bolagets skuldsättning att minska, då samtliga kortfristiga samt räntebärande 
lån i moderbolaget antingen kommer återbetalas med aktier genom en kvittning, eller regleras med kontant 
likvid. Finansiering ska även tillföras 24MAS dotterbolag, 24 Solutions och Spoiled Milk, för affärsutvecklande 
verksamhet. 24MAS nytillträdda styrelse och ledning har under 2013 drivit en viktig omstruktureringsprocess 
som krävt kapital och Bolaget har därför upptagit räntebärande lån från vissa aktieägare och dem närstå-
ende parter. Det har medfört räntekostnader och reducerat Bolagets soliditet avsevärt. Det har dock varit 
en avgörande del i 24MAS förändringsprocess och eftersom dessa lån till största delen kommer att kvittas i 
föreliggande nyemission skapar det en avsevärd förbättring i Bolagets balansräkning samt i många nyckeltal. 
Finansiellt har 2013 varit ett utmanade år för 24MAS. Höga overhead- och omstruktureringskostnader resul-
terade i en operativ förlust (EBITDA) om -24,8 MSEK varav -19,3 MSEK är hänförlig till det första halvåret och 
-5,5 MSEK till det andra.

Erbjudandet kommer att kunna tillföra 24MAS 126,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader som maxi-
malt kan uppgå till 27,6 MSEK. Av emissionskostnaderna är 18,8 MSEK en garantiersättning vilket enligt beslut 
på extra bolagsstämma ska regleras genom kvittning av aktier i en riktad emission. Det är endast 8,8 MSEK 
av den totala emissionskostnaden som påverkar emissionens likvida medel. Således kommer Erbjudandet att 
kunna tillföra Bolaget maximalt 117,6 MSEK vid fulltecknad emission efter emissionskostnader. Erbjudandet 
är viktigt för att 24MAS (i) ska stärka sin balansräkning genom återbetalning och kvittning av skulder i Emis-
sionen, (ii) ska förstärka försäljningsorganisationen och genomföra andra marknadssatsningar samt finansiera 
teknik och infrastruktur i 24MAS båda dotterbolag, samt (iii) finansiera det rörelsekapital som krävs i moderbo-
laget för kommande 12 månader.

Bolagets huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att förbättra Bolagets balansräk-
ning samt förstärka koncernens rörelsekapital, vilket ska skapa bättre finansiella förutsättningar för dotterbola-
gensverksamhet.

Det kapital som kan tillföras koncernen i form av likvida medel som följd av Erbjudandet kommer i fallande
prioritetsordning att användas till att (i) återbetala eller kvitta Bolagets räntebärande skulder om 82,3 MSEK, 

(ii) betala befintliga kortfristiga skulder inklusive leverantörsskulder om 4,2 MSEK, (iii) finansiera Spoiled Milk 
Holding AG genom 6 MSEK för personalrekrytering för sälj-, produkt- och projektledning till ett planerat 
Londonkontor samt för gruppens kontor i New York. 3 MSEK planeras även för finansiering av Spoiled Milks 
applikationsplattform för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på internetuppkopplade enheter utvecklade 
för barn, (iv) finansiering av ny infrastruktur i dotterbolaget 24 Solutions planeras till 9 MSEK för att förbättra 
säkerheten i hostingmiljön samt förbättra möjligheten till kunders krav på en hybrid mellan molntjänster och 
fysiska servrar. Därtill ska (v) balansen i en fulltecknad emission, cirka 13,1 MSEK användas som rörelsekapital 
i moderbolaget, då 24MAS AB inte har som avsikt att ta ut koncernbidrag från dotterbolagen under de kom-
mande 12 månaderna. 

Att Bolagets större fordringsägare har förbundit sig att kvitta en betydande del i Erbjudandet är ett väl-
kommet förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att även aktieägare i 24MAS vill medverka i 
Erbjudandet. Emissionsgarantier, motsvarande 94 MSEK, har ingåtts av externa investerare. Detta medför en 
juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget, men inga säkerheter har dock inhämtats avseende garantier.

Under förutsättning att Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde samt att
24MAS och dess dotterbolag utvecklas i huvudsak enligt planerna, bedömer styrelsen för 24MAS i dags-

läget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget under de kommande 12 månaderna räknat från 
Prospektets avgivande.

Om erbjudandet, trots utställda garantiåtaganden på 94 MSEK, inte tecknas i tillräcklig utsträckning behöver 
Bolaget söka alternativ lösning för att få balans i det nuvarande och framtida underskottet av rörelsekapital. De 
åtgärder Bolaget kommer att ta är att försöka omförhandla kreditvillkoren för räntebärande skulder, motsva-
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rande 18,7 MSEK (efter att 63,6 MSEK kvittats i emissionen) samt att söka alternativa finansieringsmöjligheter, 
såsom lånefinansiering om cirka 6,8 MSEK från Bolagets huvudägare samt potentiella externa investerare. 
Detta för att reglera sina kortfristiga skulder samt täcka underskott kommande 12 månader. Det kan även bli 
aktuellt att avyttra affärsområden för att på så sätt täcka rörelsekapitalbehovet. Styrelsen anser att utsikterna 
för att Bolaget ska lyckas med ovan nämnda handlingsplan är goda men det är inte säkert att Bolaget lyckas 
säkerställa en alternativ lösning. Trots utställda garantiåtaganden på 94 MSEK finns en risk att utebliven finan-
siering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs. 

24MAS styrelse har dock en stark tilltro till en positiv utveckling av verksamheten då kostnadsmassan har
justerats, koncernens omsättning har stabiliserats och Bolaget har uppnått en avsevärd förbättring på 

resultatnivå under andra halvan av 2013 jämfört med den första. Emissionens genomförande samt det tidigare 
användandet av dess kvittningsbara likvid är således en viktig del för att styrelsens ska få balans i resultat och 
balansräkningen. 

I övrigt hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i 24MAS med anledning av Erbjudan-
det. Styrelsen för 24MAS är ansvarig för informationen i Prospektet och härmed försäkras att alla rimliga för-
siktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolagets styrelse känner 
till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd. 

Nacka den 21 maj 2014
24 Mobile Advertising Solutions AB (publ)

Styrelsen
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vIllkor och anvISnIngar

Erbjudandet
Den 13 maj 2014 beslutade styrelsen i 24MAS, 
villkorat av årsstämmans efterföljande godkännande, 
att öka Bolagets aktiekapital med lägst 324 264,16 
SEK och högst 1 264 448,42 SEK genom nyemis-
sion av lägst 32 426 416 och högst 126 444 842 nya 
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare 
(Erbjudandet). Betalning kan ske kontant eller genom 
kvittning. På den extra bolagsstämman 21 mars 
2014 godkände aktieägarna att Bolagets aktiekapital 
ska nedsättas med 324 264,16 SEK genom indrag-
ning av 32 426 416 aktier tillhörande Stock House. 
Nedsättningen av aktiekapitalet och indragningen 
av aktier kommer att registreras hos Bolagsverket, 
och kommer att synas i Bolagets aktiebok samtidigt 
som nyemissionen och nedsättningen registreras hos 
Euroclear Sweden AB. I detta avsnitt anges villkor 
och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte 
förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet perma-
nent eller tillfälligt. 

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 20 maj 2014 var 
registrerad som aktieägare i 24MAS äger företrädes-
rätt att för en (1) befintlig aktie i 24MAS teckna en (1) 
ny aktie.

Teckningsrätter
Aktieägare i 24MAS erhåller en (1) teckningsrätt för 
vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Det 
krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny 
aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till en (1) SEK per aktie. 
Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts 
av styrelsen och någon oberoende värdering har ej 
inhämtats. Vid fastställande av teckningskursen har 
styrelsen tagit hänsyn till verksamhetens finansiella 
situation, historiska utveckling, bedömd framtida in-
tjäning samt den negativa publicitet som Bolaget har 
upplevt under de senaste åren. Styrelsen har även 
lagt vikt vid samtal med potentiella garanter samt 
större aktieägare i syfte att skapa förutsättningar att 
lyckas med kapitalanskaffningen.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt 
till deltagande i nyemissionen var den 20 maj 2014. 
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till delta-
gande i emissionen med företrädesrätt var den 15 
maj 2014. Första dag för handel i aktien exklusive rätt 
till deltagande i emissionen med företrädesrätt var 
den 16 maj 2014.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och 
med den 22 maj 2014 till och med den 13 juni 2014. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teck-
ningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Out-
nyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från 
Euroclear Sweden AB, att bokas bort från VP-kontot. 
Styrelsen i 24MAS äger rätt att förlänga tecknings-
tiden. Om beslut om förlängning av teckningstiden 
fattas, ska Bolaget informera marknaden om detta 
senast den 13 juni 2014.

Handel med teckningsrätter
Erhållna teckningsrätter kan inte handlas med och 
måste därmed användas för teckning av aktier 
senast den 13 juni 2014 för att inte förfalla och bli vär-
delösa. Den aktieägare som inte använder erhållna 
teckningsrätter för teckning av aktier kommer under 
aktuella förutsättningar att få vidkännas en utspäd-
ning av sitt aktieinnehav.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den, 
av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning, förda 
aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear 
Sweden AB, särskild anmälningssedel, informations-
folder och VD-brev. Av den förtryckta emissions-
redovisningen framgår bland annat antalet erhållna 
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslut-
ning till aktieboken särskilt förda förteckningen över 
panthavare med flera, erhåller inte någon emissions-
redovisning utan underrättas separat. VP-avi som 
redovisar registrering av teckningsrätter på aktieäga-
res VP-konto utsändes ej.
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Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i 24MAS är för-
valtarregistrerade hos bank eller annan förvaltare, 
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild 
anmälningssedel, dock kommer informationsfolder 
och VD-brev att utskickas. Teckning och betalning 
ska då istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning, eller, såvitt avser kvitt-
ning, på teckningslista, i båda fallen senast den 
13 juni 2014. Teckning genom betalning ska göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen 
utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmäl-
ningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Särskild an-
mälningssedel ska då ej användas.

Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller 
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av 
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska 
”Särskild anmälningssedel” användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet 
med de instruktioner som anges på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel kan beställas från Mangold via tele-
fon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Särskild 
anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast 
kl. 15.00 den 13 juni 2014. Eventuell anmälningssedel 
som sänds med post bör därför avsändas i god tid 
före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsse-
del per person eller firma kommer att beaktas. I det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer en-
bart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: 24MAS
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51
E-post: emissioner@mangold.se

Kvittning
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, såvitt 
avser aktier som betalas genom kvittning, ska ske på 
teckningslista under tiden från och med den 22 maj 
2014 till och med den 13 juni 2014. Betalning genom 
kvittning ska ske i samband med teckning.

Observera att teckning är bindande.

Teckning utan stöd av företrädesrätt  
(Intresseanmälan)
I det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av 
teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning 
av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Så-
dan tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen 
eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det 
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 
teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

I andra hand ska sådan tilldelning ske till övriga 
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, 
för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska 
tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som 
var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, 
genom lottning.

I sista hand ska sådan tilldelning ske till garanter 
med fördelning i förhållande till ställda garantiutfäs-
telser och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 
Åtaganden avseende kvittning ska härvid fullgöras 
före kontanta åtaganden.

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter” som ifylls, 
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till 
Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmäl-
ningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, 
e-post eller laddas ned från hemsidan. Anmälnings-
sedeln kan även fyllas i och skickas in elektroniskt till 
Mangold via hemsidan. Anmälningssedeln kan även 
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laddas ned från 24MAS hemsida. Intresseanmälan 
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske 
under samma tidsperiod som teckning av aktier med 
stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 
22 maj - 13 juni 2014.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda 
senast kl. 15.00 den 13 juni 2014. Eventuell anmäl-
ningssedel som sänds med post bör därför avsän-
das i god tid före sista teckningsdagen. Endast en 
anmälningssedel per person eller firma kommer att 
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insän-
des kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Besked om even-
tuell tilldelning lämnas genom utskick av avräknings-
nota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna 
på denna. Meddelande utgår endast till dem som 
erhållit tilldelning.

Observera att anmälan är bindande.

Särskilda villkor gällande Victory Life
I de fall en aktieägare har befintligt innehav placerat i 
en kapitalförsäkring tillhörande Victory Life kommer 
tilldelning att ske utan stöd av företrädesrätt. Intres-
seanmälan att teckna aktier i dessa fall ska göras på 
”Anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknings-
rätter” som ifylls, undertecknas och därefter skickas 
eller lämnas till Mangold med kontaktuppgifter enligt 
ovan. 24MAS kommer efter bästa förmåga distribu-
era anmälningssedeln till berörda aktieägare genom 
kontaktlistor som upprättats. Information om detta 
förfarande kommer även pressmedelas. Anmälnings-
sedeln kan även beställas från Mangold via telefon, 
e-post eller laddas ned från hemsidan. Anmälnings-
sedeln kan även fyllas i och skickas in elektroniskt till 
Mangold via hemsidan. Anmälningssedeln kan även 
laddas ned från 24MAS hemsida. Intresseanmälan 
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske 
under samma tidsperiod som teckning av aktier med 
stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 
22 maj– 13 juni 2014. Anmälningssedeln ska vara 
Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 13 juni 2014. 
Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör 
därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 
Endast en anmälningssedel per person eller firma 
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 

beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked 
om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvis-
ningar på denna. Meddelande utgår endast till dem 
som erhållit tilldelning.

Observera att anmälan är bindande.

Utländska aktieägare
Aktieägare, vilka är bosatta utanför Sverige (avser 
dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya 
Zeeland, Sydafrika och Australien eller annat land där 
deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för 
legala restriktioner) och som äger rätt att teckna aktier 
i Erbjudandet, kan vända sig till Mangold Fondkom-
mission per telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
Sweden AB så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter er-
håller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbok-
ningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda 
och tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till 
dess att aktierna i Erbjudandet blir registrerade hos 
Bolagsverket. Enligt Aktiebolagslagen får under vissa 
förutsättningar del av emissionen registreras vid 
Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering 
utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer 
flera serier av BTA att utfärdas, varvid den första se-
rien benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer 
att omvandlas till aktier så snart en första eventuell 
delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) 
kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid så-
dan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas 
i den första delregistreringen och omvandlas till aktier 
så snart emissionen slutligt registrerats. Detta beräk-
nas ske i slutet av vecka 28, 2014. Aktieägare som har 
sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 
fondkommission erhåller information från respektive 
förvaltare.
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Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 28 
2014, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering 
från Euroclear Sweden AB. Dock kan delregistrering 
av Erbjudandet komma att ske hos Bolagsverket. För 
de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregist-
rerat kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning i den mån 
utdelning beslutas, från och med den avstämningsdag 
för utdelning som beslutas närmast efter Erbjudandets 
registrering.

Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Erbjudandet och 
har inte heller rätt att sätta ner det antal aktier som en 
teckning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan 
om teckning är bindande. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. 
Om teckningslikvid inbetalas för sent eller är otillräcklig 
kan anmälan om teckning också lämnas utan beak-
tande.

Villkor för Erbjudandets genomförande
Erbjudandet är villkorat av att årsstämman den 5 juni 
2014 godkänner styrelsens beslut om att genomföra 
nyemissionen. Det är inte säkert att årsstämman 
godkänner styrelsens beslut. Om årsstämman inte 
godkänner styrelsens beslut om nyemissionen kom-
mer Erbjudandet inte kunna genomföras och inkomna 
anmälningar kommer att bortses från och eventuell 
inbetald likvid kommer att återbetalas.

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och 
senast i slutet av vecka 25 2014, kommer Bolaget att 
offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet 
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida.

Emissionsgarantier
Emissionsgarantier motsvarande cirka 94 MSEK har 
erhållits från externa investerare. 

Kvittningsrätt
Betalning kan, utöver kontant betalning, ske genom 
kvittning av fordran. Winor Investments & Finance 
AG har, per dagen för detta Prospekt, fordringar mot 
24MAS uppgående till cirka 63,6 MSEK (exklusive 
ränta). Styrelsen bedömer att det är till fördel för Bo-
laget att Winor Investments & Finance AG får teckna 
aktier i Erbjudandet genom kvittning av sin fordran på 
Bolaget till ett maximalt belopp om 63 621 576 SEK. 
Därutöver har Bolagets styrelse möjlighet att besluta 
om ytterligare kvittning i efterhand i enlighet med 13 
kap. 41 § Aktiebolagslagen.
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24MAS har idag 102 anställda fördelade på sju 
kontor i Sverige, Europa och USA. Under 2013 
genererade våra kunder totalt 127 miljoner i intäkter 
åt 24MAS. Sista kvartalet 2013 hade vi cirka fem mil-
joner mer i intäkter jämfört med första kvartalet och 
både resultat- och kostnadsmassan har förbättrats 
de senaste tolv månaderna.
Vi har under året som gått genomfört ett omstruk-
tureringsprogram som inneburit stora förändringar 
i bolagsstrukturen. Vi har renodlat vår affärsmodell 
och avvecklat de enheter som inte varit lönsamma 
eller som tillfört värden i koncernen. Sedan den 11 juli 
2013 har 24MAS en ny styrelse och jag tillträdde som 
verkställande direktör för koncernen samma månad. 
Spekulationer och ryktesspridning om Bolaget har 
varit påfrestande för alla parter; anställda, kunder och 
inte minst för alla aktieägare. Vi har delvis tvingats in 
i en försvarsposition gentemot aktieägarna och kom-
municerat mer om Bolagets tidigare problem än om 
vår nuvarande och framtida verksamhet. Den se-
naste affärsrelaterade nyheten var i november 2012, 
då 24MAS mottog pris från Mobile Entertainment 
Awards för andra året i rad. 
Vi har nu gått in i 2014 med stor optimism och tilltro 
till framtiden. Att vi har säkerställ 94 miljoner kronor 
i garanti i den framlagda företrädesemissionen ser 
vi som ett styrkebesked. Att vi har fått tillgång till 

vd har ordet

delar av emissionslikviden som lån under det gångna 
året, före emissionens genomförande, har varit en 
avgörande orsak till att skapa balans och trygghet i 
24MAS ekonomi.
Det som motiverar styrelsen, ledningen och alla 
anställda att målmedvetet driva och utveckla verk-
samheten, är den starka tilltro på de underliggande 
värden som 24MAS dotterbolag innehar. Värden som 
vi inte kommer att låta gå förlorade och som vi under 
2014 kommer att bygga vidare på med hjälp av nytt 
kapital, en intressant affärsmodell och ett helhjärtat 
engagemang.           
Jag hoppas att alla våra aktieägare söker information 
om Bolaget och dess faktiska verksamhet genom att 
läsa igenom detta prospekt samt komma på någon 
av de framtida företagspresentationer som kommer 
hållas. 
Om vi inte har möjlighet att ses på något av dessa 
möten är alla, liksom tidigare, alltid välkomna att 
kontakta mig personligen och det gäller oavsett om 
det berör frågor om emissionen, verksamheten eller 
något som kretsar kring 24MAS historik.

Mikael Norberg
VD, 24MAS
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Affärsidé
24MAS ska med hjälp av innovativ digital teknik 
erbjuda produkter och tjänster till företag som har 
högt ställda krav på leverans och säkerhet av data 
och innehållstjänster. Verksamheten ska bedrivas 
i 24MAS dotterbolag och ha ett globalt fokus på 
tillväxt inom respektive affärsområde. Produkter och 
tjänster ska ha en skalbar och långsiktig affärsmodell 
med god intjäningsförmåga.

Mål
24MAS ska med ett holdingbolags perspektiv gen-
temot sina dotterbolag, säkerställa en självständig 
operativ verksamhet där respektive enhet ska ha ab-
solut bästa förutsättningar för lönsamhet, en positiv 
finansiell tillväxt samt möjliggöra för 24MAS aktieä-
gare att få största möjliga värdeökning med minsta 
möjliga risktagande.

Vision
24MAS dotterbolag ska ha en ledande position inom 
sina respektive affärsområden med övergripande 
inriktning på att bistå sina kunder med affärskritisk 
data. Detta oavsett om det handlar om säkerhet, 
lagring eller leverans av innehållstjänster.

Strategi
24MAS har sedan våren 2013 arbetat med att kon-
solidera, renodla och skapa en egen struktur för sina 
dotterbolag, Spoiled Milk och 24 Solutions. Detta för 
att på ett tydligare sätt gentemot kunder, anställda 
och aktieägare visa upp de värden som respektive 
dotterbolag innehar. Förändringen är en viktig del i 
24MAS framtida strategi, där Bolaget delvis frångår 
sin tidigare princip om att konsolidera all verksam-
het under 24MAS varumärke, till att skapa värden i 
respektive dotterbolag, så att 24MAS kan drivas och 
utvecklas mer som ett renodlat ägarbolag.

Långsiktigt kommer detta att resultera i att 24MAS 
får en tydligare affärsmodell via sina dotterbolag, 
vilket ger ökade möjligheter för finansiering samt en 
förenklad drift av respektive enhet.

Spoiled Milk
Namnet Spoiled Milk har sitt ursprung från i förvärv 
som 24MAS genomförde 2011 och innefattade då ett 
bolag i Schweiz samt ett i Danmark. Båda bolagen 
arbetade primärt arbetade med mobil och webba-
serad konsultverksamhet. Under början av 2013 tog 
24MAS ett beslut att bolagets mobila verksamhet 
skulle konsolideras in under varumärket Spoiled Milk. 
Det bolaget omfattar idag verksamheter i Schweiz, 
Danmark, Serbien, USA, Tyskland samt på Irland. 
Samtidigt som konsolideringsarbetet har genomförts 
har Spoiled Milks inriktning breddats från att tidigare 
enbart ha fokuserat på innehåll, främst applikationer, 
till mobiltelefoner till att även inkludera surfplattor 
samt andra enheter som har en internetuppkoppling. 
Den gemensamma nämnaren för alla internetupp-
kopplade enheter är att de ska vara i behov av en 
plattform för att kunna distribuera och ta betalt för 
det som säljs.

24 Solutions
24 Solutions har sedan bildandet 2001 verkat för 
att hjälpa svenska företag med deras komplexa 
IT-infrastruktur. Nu mer än tio år senare har strate-
gin utvecklats till att erbjuda företag absolut högsta 
tillgänglighet för deras affärskritiska data. 24 Solu-
tions strategi är att bygga vidare på detta i något 
som bolaget beskriver som ”Absolut Tillgänglighet”, 
vilket handlar om att företagets affärskritiska data 
ska säkerställas genom att rätt information, vid rätt 
tid, till rätt person och på rätt enhet kan levereras. 
Försäljningsstrategin är att fokusera på medelstora 
samt stora svenska företag där kundanpassade 
lösningar är en viktig del av nykundsrekryteringen, 
men där långa kontrakt och en Absolut Tillgänglighet 
är framtiden.

affärSIdé, Mål, StrategI och vISIon
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24MAS har, via sina dotterbolag stor geografisk spridning av verksamheten vilket gör marknadsöver-
sikten komplex. Det svenska bolaget 24 Solutions arbetar primärt gentemot svenska kunder medan 
Spoiled Milk har en global spridning i sin kundkrets. 24MAS använder sig primärt av två principer som 
de baserar och bygger sin marknadsöversikt på; efterfrågan på säkra och tillgänglig data samt behovet 
av en applikationsplattform för internetuppkopplade konsumentprodukter. Bland företagets internationella 
kunder finns sedan många år alla de stora mobiloperatörererna och under det senaste året har avtal 
även tecknats med nya typer av distributörer för digitala enheter inom detaljhandeln, marknadsbolag 
samt mediebolag.

Marknadsutveckling Spoiled Milk
Internetuppkopplade konsumentprodukter
Sedan Apple Inc introducerade Iphone 2007 har den 
nya generationens mobiltelefoner, så kallade smart-
phones, erövrat marknaden. Dessa mobiltelefoner är 
ett mellanting mellan handdator och mobiltelefon och 
de är ofta försedda med en pekskärm och ett ope-
rativsystem som exempelvis Iphone OS, Windows 
Mobile eller Googles Android. 

På senare tid har utvecklingen gått mot att allt fler 
konsumentprodukter har en inbyggd internetupp-
koppling och förutom telefoner, surfplattor och 
datorer kan konsumenter koppla upp sig med hjälp 
av tv-apparater, glasögon, bilar, musikanläggningar, 
klockor, kameror, kylskåp och mycket annat. Defi-
nitionen på dessa konsumentprodukter med inter-
netuppkoppling kallas ofta för ”smarta” produkter, 
eftersom de har en internetuppkoppling som berikar 
produktens ursprungliga syfte och helt enkelt gör 
den smart.

En stark marknadstendens för internetuppkoppla-
de konsumentprodukter är att de skapar möjligheter 
för en ny affärsmodell för tillverkarna och distributö-
rerna eftersom de kan sälja digitalt innehåll, utöver 
själva hårdvaran, en så kallad App Store. 

Behovet av innehåll 
Innehåll på internetuppkopplade konsumentpro-
dukter kan vara applikationer, böcker, filmer, musik 
och mycket annat. Så fort något blir ”smart”, det vill 
säga kan kopplas upp via internet, föds behovet av 
innehållstjänster av olika slag. Behovet av innehåll har 
varit en ledande del för mobiloperatörer under det 
senaste årtiondet och det har primärt varit spel på 
mobiltelefoner som drivit den internetuppkopplade 
utvecklingen för dessa. 

En applikation kan vara gratis eller erbjudas till 
försäljning genom olika partners. Traditionellt har 
dessa varit mobiloperatörer, men utvecklingen har 
gått till att företag ser en affärsmöjlighet i att distribu-

era innehåll till internetuppkopplade enheter. I de fall 
programmet är gratis kan nätoperatören eller den 
som erbjuder applikationen finansiera tjänsten med 
hjälp av reklamintäkter från till exempel annonser. Det 
fungerar och ser ut ungefär som på en hemsida. Ett 
reklambudskap presenteras antingen i ett sidofält 
eller i början eller slutet av spelet eller tjänsten. Spel i 
form av förinstallerade eller nedladdade applikationer 
är mycket populära. 

På senare tid har trenden gått mot en annan typ av 
digital konsumtion. Det handlar inte längre enbart om 
spel utan behovet av information och utbildning växer 
stadigt, liksom efterfrågan på film och böcker.

Marknadsutveckling 24 Solutions
Molntjänster 
Tillgången till internetuppkoppling påverkar varda-
gen. Genom såväl fast som mobilt bredband och 
nya konsumtionsvanor har användningen av Internet 
ökat markant världen över. Det handlar inte bara om 
konsumenternas användning – internetbank och 
nätshopping med mera – det ger också företag och 
organisationer nya möjligheter till kostnadseffektiva 
och säkra arbetsrutiner. Efterfrågan ökar därför på 
”molnbaserade” företagstjänster och anpassade sys-
temlösningar som minskar behovet av egen lagrings-
kapacitet eller infrastruktur och gör det möjligt att få 
ständig tillgång till mail, dokument och programvara. 

Symboliken med moln ligger i att funktioner som 
till exempel lagring, processorkraft och applikationer 
inte drivs från företagets interna nätverk, utan i stället 
körs utanför företaget, ”i molnet” över Internet. För att 
uttrycka det på ett annat sätt: man väljer att installera 
program, lagra digital information och liknande på en 
server som inte finns på det egna kontoret, men som 
är konstant tillgängligt genom Internet. Det innebär 
att företagets personal kan få tillgång till dokument 
och gemensamma handlingar i stort sett oavsett var 
de befinner sig och behöver inte spara känslig infor-
mation lokalt i sin bärbara dator. 

MarknadSöverSIkt
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När en nyinvestering ska göras i befintlig IT-infra-
struktur diskuteras ofta möjligheten att bygga system 
och lösningar för molntjänster alternativt att köpa 
molntjänster externt. Oavsett vilket alternativ företa-
get väljer krävs ofta externa tjänster för att det ska 
fungera som tänkt. Strategin förutsätter exempelvis 
särskild hänsyn till verksamhetskrav ifråga om säker-
het, servicenivå, driftsäkerhet, tillgänglighet samt 
informationshantering. 

En enkel beställningsprocess av en specifik tjänst 
kan bli ett komplext integreringsprojekt om förutsätt-
ningar och förväntningar är vagt definierade. Redan 
på kort sikt överväger fördelarna de utmaningar som 
övergången till molntjänster kan innebära. Tjänsten 
blir billigare för företaget än att använda traditionella 
serverlösningar, dessutom ökar tillgängligheten 
väsentligt.

Virtuell server
Digital information går att hantera på olika sätt, men 
när stora volymer och frågor om klimatpåverkan ak-
tualiseras, tvingas många företag förändra rutinerna 
för vad som lagras, hur, var och varför det lagras. 
Nyinvesteringar i utökat diskutrymme till kontoret är 
inte längre en självklar lösning, i synnerhet som det 
finns alternativ med högre säkerhet. 

Ofta används en så kallad virtuell server för moln-
baserade tjänster och datalagring av digital infor-
mation, ibland kallat VPS (Virtuell Privat Server). En 
virtuell server fungerar i princip på samma sätt som 
en egen server på kontoret, men är istället fysiskt 
belägen i en serverhall. Varje kund har reserverade 
resurser för sin server och kan öka utrymmet vid 
behov, ungefär som att vrida på kranen för att öka 
vattenflödet. Kunderna kan inte påverka varandra, 
såväl prestanda som säkerhet är vanligtvis hög. Den 
virtuella servern medger dessutom installation av val-
fria tilläggskomponenter, programvara, webbplatser 
och mycket mer, precis som en egen fysisk server. 
Teknisk drift av den virtuella servern hanteras genom 
avtal om driftstjänster.

Trender och tendenser
24MAS verksamhet påverkas av ett flertal aktuella 
drivkrafter och trender inom marknaderna för IT-
hosting och applikationsplattformar. 

Marknaden för digitalt innehåll växer som en direkt 
konsekvens av att allt fler användare får tillgång till 
internetuppkopplade enheter av olika slag. För att till-
godose användarnas efterfrågan i produkter såsom 
internetuppkopplade klockor, surfplattor och tv-ap-
parater, är tillverkarna och distributörerna i behov av 

innehåll, leverans samt av att kunna ta betalt. Bort-
sett från mobiloperatörerna som har erfarenhet av 
detta, är trenden att dessa bolag efterfrågar helhets-
lösningar som även innefattar den löpande driften 
med datalagring, driftssäkerhet och tillgänglighet.

Ökad hantering av digital information 
Under de senaste åren har behovet av digital lagring 
ökat inom samtliga områden – från datorer, mobilte-
lefoner, surfplattor till allt annat som kan kopplas upp 
mot Internet. Minneskapaciteten är betydligt större 
idag än för motsvarande produkt år 2000, men nya 
vanor och krav från konsumenter ställer högre krav 
på de företag där data är en del av verksamheten. 

Efterfrågan ökar även på molnbaserade tjänster 
där programvaran separeras från kontorets datorer 
eller mobiltelefoner i syfte att reducera behovet av 
lagringskapacitet. En trend inom molntjänster är 
behovet att hybrid-IT eller hybridmoln samt hjälp och 
expertis kring det, även kallat ”cloud broker”. Hybrid-
IT innebär att kunden kan koppla sin egen infrastruk-
tur eller tjänst till flera olika publika moln och då få 
en hybridlösning. Leverantörerna och teknikerna är 
många och kunden behöver hjälp att välja rätt och en 
partner som rådgivare och ansvarig för helheten.

När man frågar kunder vilka de största farhågorna 
samt motstånden är till att flytta ut sina data eller 
tjänster till molnet blir den största säkerhetsfrågan. 
Kunderna litar inte på att leverantörerna hanterar 
deras data säkert och de vet inte var det lagras eller 
hur. Om man kan svara och leva upp till de kraven, 
finns stora möjligheter att bli en attraktiv leverantör av 
molntjänster.
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Legal struktur
24MAS har sitt säte i Nacka och har bedrivit verk-
samhet inom ramen för nuvarande firma sedan 2010. 
Ursprunget kommer från det finska bolaget MAS Oy 
som grundas 2007 samt dotterbolaget 24 Solutions 
som grundades 2001. 

24MAS äger till hundra procent följande två dotter-
bolag: 
• 24 Solutions AB med organisationsnummer 

556608- 2268 som registrerades den 26 mars 
2001 och har sitt säte i Nacka, Sverige.

• Spoiled Milk Holding AG med organisationsnum-
mer CH-020.3.039.709-2 som registrerades den 26 
september 2013 och har sitt säte i Zürich, Schweiz.

Spoiled Milk Holding AG har i sin tur fem helägda 
dotterbolag:
• Spoiled Milk GmbH med organisationsnummer 

HRB 126787 som registrerades den 2 mars 2002 
och har sitt säte i Hamburg, Tyskland.

• Spoiled Milk Ltd med organisationsnummer 
359202 som registrerades den 12 juli 2002 och har 
sitt säte i Cork, Irland.

• Spoiled Milk ApS med organisationsnummer DK 
30490037 som registrerades den 29 mars 2007 
och har sitt säte i Köpenhamn, Danmark. 

• Spoiled Milk GmbH med organisationsnummer 
CH-020.4.030.627-3 som registrerades den 10 
februari 2011 och har sitt säte i Zürich, Schweiz, 
är dotterbolag till Spoiled Milk ApS men är under 
likvidation.

• Spoiled Milk d.o.o. med organisationsnummer 
20769769 som registrerades den 26 september 
2011 och har sitt säte i Belgrad, Serbien.

• Spoiled Milk Inc. som registrerades den 14 augusti 
2012 och har sitt säte i New York, USA.

I övrigt har 24MAS inga andelar i något externt före-
tag. 

Verksamhet och organisation
Moderbolaget 24MAS driver ingen egen operativ 
verksamhet utan agerar endast som stöd för koncer-
nen i strategiska, legala och finansiella frågor. 24MAS 
två dotterbolag, Spoiled Milk och 24 Solutions, som 
även utgör 24MAS två affärsområden har en tydlig 
position på sina respektive marknader och har en 
differentierad kundgrupp samt verksamhet. 

Båda dotterbolagen har sina egna ledningsgrup-
per och styrelser och ska ha förutsättningar att verka 
oberoende från moderbolaget. Av 102 anställda i 
koncernen är 44 i 24 Solutions och 58 i Spoiled Milk-
gruppen. Alla anställda som idag arbetar i företaget 
har fast anställning och 13 av medarbetarna är kvin-
nor.

Av årets nettoomsättning på 127,3 MSEK här-
stammar 88,4 MSEK från 24 Solutions och 36,4 från 
Spoiled Milk, vilket är jämförbart med tidigare år. 

Affärsmodell och intäkter 
Genom att erbjuda tjänster och produkter till företag, 
(B-2-B), får 24MAS en bred kundbas där det kon-
traktuella värdet per kund är högre än motsvarande 
som riktar sig direkt till konsumenter. Det faktum att 
bolagets affärsmodell är skalbar, innebär att flera 
branscher och geografiska marknader finns repre-
senterade bland koncernens kunder. 

Kombination av en mer mogen bransch, såsom 
IT-drift, med tillväxtbranschen för App Stores gynnar 
koncernen genom den riskspridning det medför. Med 
både en bred kundbas och diversifierad verksamhet 
blir 24MAS mindre känsligt för konjunktursvängningar 
inom enskilda branscher.

Överlag arbetar 24MAS och dotterbolagen utifrån 
en kundorienterad affärsmodell i syfte att etablera 
långsiktiga avtal och stadigt god tillväxt. Bolaget 
välkomnar samarbete med kunder i syfte att identi-
fiera nya behov och presentera konkurrenskraftiga 
lösningar med förstklassiga produkter, hög service 
och effektiv logistik.

För att synliggöra de förändringar som skett under 2013 och preparera för fortsatt expansion har Bolaget 
nyligen valt att konsolidera många dotterbolag och fokusera på en enklare bolagsstruktur med primärt 
två dotterbolag, 24 Solutions AB och Spoiled Milk Holding AG. 24MAS agerar som ett ägarbolag vars 
affärsid är att genom sina dotterbolag primärt verka inom två affärsområden. Det ena utgörs av dotter-
bolaget 24 Solutions som representerar affärsområdet inom IT-drift, samt utveckling, drift och försäljning 
av informationssystem med hög tillgänglighet. Det andra dotterbolaget Spoiled Milk representerar affärs-
området App Stores, digitala butiker som erbjuder applikations- och innehållslösningar för olika typer av 
internetuppkopplade produkter.

VerksamhetsbeskriVning



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 37

37

Intäkter i samband med Spoiled Milks försäljning 
av App Stores genereras dels via en fast drift och 
utvecklingskostnad i samband med att en App Store 
ska levereras till en kund och dels på en rörlig del. 
Den rörliga delen beräknas utifrån en andel av det 
som säljs i den digitala butiken under kontraktstiden, 
oavsett om det är ett spel, böcker eller filmer. Ett 
normalt kundavtal löper mellan 2-5 år och den fast 
kostnaden under de första sex till tolv månaderna 
baserar sig oftast på koncept samt utveckling för att 
sen övergå till en supportkostnad. 

För 24 Solutions och deras arbete med IT-drift 
baserar sig affärsmodellen på långsiktiga kontrakt 
till ofta till en fast kostnad som löper mellan ett till tre 
år där 24 Solutions tar hand om hela eller en del av 
ett företags hostig miljö. Förutom de intäkter som 
kommer från själva driften genereras intäkter från 
konsulting samt försäljning av hård och mjukvara i 
samband med att en kund lägger över sin IT-drift på 
24 Solutions. 

Intäkternas fördelning

Intäkter per 
väsentligt 
intäktsslag 2013 2012 2011 20101

Varu-
försäljning 10 888 11 704 7 725 12 832
Tjänste-
uppdrag 116 467 131 508 135 544 44 371

127 015 143 212 143 269 57 203
1 Koncernens räkenskapsår var 2010-03-17– 2010-12-31

 
24 Solutions 
24 Solutions är ett specialistföretag inom IT-drift, 
avancerad datalagring och datatillgänglighet. 24 
Solutions förse sina kunder med tjänster och produk-
ter som lagrar, skyddar, hanterar och gör kunders 
affärskritiska data tillgängliga och säker. 

24 Solutions äger en egen infrastruktur som är re-
dundant över tre datahallar i Stockholmsregionen. En 
kund till 24 Solutions kan köpa enstaka driftstjäns-
ter eller välja att outsourca hela sin IT-drift. En hög 
nivå på 99,9 procents tillgänglighet skapas genom 
redundans på alla nivåer med dygnet-runt-bevakning. 
24 Solution IT-drift erbjuder applikation, databas 
och procedur-drift samt rådgivning inom exempelvis 
molnteknologi och en hybrid av dessa. Genom PCI-
DSS certifieringen har 24 Solutions plattform en hög 
säkerhetsnivå som få konkurrenter har på den svens-
ka marknaden. Samarbete med externa leverantörer 
såsom Amazon, innebär att kunder med specifika 

behov kan ligga i ett annat geografiskt område än 
Sverige. Detta möjliggörs med 24 Solutions hybrid-IT-
lösning. Verksamheten bedrivs i dagsläget huvudsak-
ligen i Sverige med en framtida strategi att expandera 
till nya marknader, i första hand inom Norden.

24 Solutions har primärt två olika affärsområden 
som de driver. Det enda är Managed Services och 
arbetar primärt med serverdrift och säkerhet kring all 
typ av datalagring samt leverans av data. Serverdrift 
är kärnan i verksamheten och handlar om drift, un-
derhåll samt proaktiv övervakning av operativsystem, 
nätverk och hårdvara. Målsättningen är att systemen 
alltid ska finnas tillgängliga och all infrastruktur över-
vakas dygnet runt för absolut högsta säkerhet. 

24 Solutions andra affärsområde är Infra Struc-
ture vilket primärt fokuserar på lagring, säkerhet 
samt hantering av data. Affärsenheten fokuserar 
inom datacenter och dess infrastruktur på hård och 
mjukvara, även det med inriktning på hög tillgänglig-
het. Intäkterna kommer från försäljning av hårdvara 
och mjukvara samt konsultation och support, ofta 
paketerat till en färdig nyckellösning. Stark kundbas 
och partnerskap med en lång erfarenhet gör att 
enheten står väl rustad för framtiden. Verksamheten 
bedrivs i dagsläget huvudsakligen i Sverige med en 
framtida strategi att expandera till nya marknader, i 
första hand inom Norden. 

Historia
24 Solutions grundades 2001 av Richard Järås och 
Joakim Öhman. De delade övertygelsen om att det 
fanns ett växande behov av rådgivning och exper-
tis inom datalagring i IT-branschen. Ett nischföre-
tag grundades där konsultation, tillgänglighet och 
datalagring stod högst upp på dagordningen. 24 
Solutions har sedan dess haft en organisk tillväxt och 
har fått flera belöningar och erkännanden. Företa-
get utsågs till en ”svensk Gasell” av Dagens Industri 
under 2006, vilket innebär att det var ett av Sveriges 
snabbast växande företag. År 2010 blev företaget 
PCI DSS-certifierat, vilket innebär att 24 Solutions 
uppfyller kraven hos de ledande kreditkortleveran-
törerna Visa, MasterCard och American Express för 
hantering och lagring av data för betalkort. 

Produkter och tjänster
Namnet 24 Solutions antyder en hög ambition ifråga 
om tillgänglighet och service, dygnet runt och under 
årets alla dagar. Det ställer krav både på tjänster och 
verksamhet. Genom nära samarbete med sina kun-
der kan 24 Solutions säkerställa kundens infrastruktur 
och bygga upp relevanta systemlösningar. För 24 So-
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lutions handlar produkt- och tjänsteerbjudandet bland 
annat om drift av servrar, databaser och applikationer, 
vilket även innefattar säkerhet, backup och lagring. 
Det handlar om anpassningar mot företag vars data 
är affärskritisk, något som kräver en helhetslösning för 
att säkerställa maximal tillgänglighet. 

Beroende på affärsområde samt typ av kund 
fokuserar 24 Solutions främst på tjänster i samband 
med IT-drift och även fast mycket av verksamhe-
ten är kundanpassad är återkommande tjänster att 
säkerställa servermiljön där 24 Solutions ansvarar 
för sina kunders serverdrift, antingen som virtuella 
servrar i molnet eller som fysiska servrar i någon av 
24 Solutions egna hallar.

Med PCI DSS certifieringen kan även 24 Solutions 
erbjuda sina kunder drifttjänster kring att hantera 
och lagra information om betalkort vilket de ledande 
kreditkortsleverantörerna Visa, MasterCard och Ame-
rican Express kräver. 

Kunder och partners
24 Solutions delar upp sina kunder i segment baserat 
på deras behov av IT-drift vars gemensamma faktor 
är behov av säkerställd affärskritisk data. 

PCI-bolag, dvs företag som tillhandahåller eller 
utvecklar lösningar för betalkortstransaktioner. Dessa 
har höga krav på säkerhet för att skydda betalkorts-
transaktioner under och efter själva transaktionen. 
Mycket av 24 Solutions nya kunder kommit från 
segmentet kring digitala betalösningar.

E-bolag är en annat viktigt kundsegment för 24 
Solutions vars primära verksamhet är internetrelate-
rad. Dessa kunder har en tjänst där de säljer eller till-
handahåller en service t.ex. auktion, butik, portal eller 
sökmotor. Motivet för dessa kunder är att de står och 
faller med sin web-tjänst och vill vara snabbare och 
bättre än sina konkurrenter. 

24 Solutions huvudsakliga partners när det gäller 
hård- och mjukvara är Dell och Symantec. Men även 
Amazon, Microsoft och Oracle.

Konkurrens
Spoiled Milk konkurrerar med lokala mindre företag 
liksom de större internationella bolagen. Samtidigt 
finns det bolag som enbart riktar in sig mot mobilo-
peratörer medan andra enbart erbjuder en viss del av 
värdekedjan. Qualcomm, Mondia Media och Appca-
rousel är alla bolag som kan ses som konkurrenter 
för mobiloperatörer. Inom detaljhandeln och många 
andra industrier för digitala innehållsbutiker konkur-
rerar Spoiled Milk med affärsenheter från de större 
bolagen så som Bosch och Ericsson.

Patent
Inga patent förekommer.

Spoiled Milk
Spoiled Milk är ett distributions- och utvecklingsbo-
lag med huvudkontor i Schweiz och som, inklusive 
sina dotterbolag, under mer än ett decennium har 
arbetat med att leverera innehåll till mobiltelefoner. 
Under 2013 utevecklades en ny distributionsplattform 
som inkluderar distribution till alla olika typer av enhe-
ter som har en internetuppkoppling. 

De senaste årens explosion av surfplattor och an-
dra smarta produkter, som klockor, hushållsproduk-
ter och tv-aprater, har ökat konsumenternas behov 
av att ta del av Internet och det som erbjuds där. I 
samband med nya möjligheter att vara uppkopplad 
föds även behovet från tillverkarna, eller distributören 
av hårdvaran, av att ta del av innehållets möjlighe-
ter. Det vill säga att tjäna pengar på det som deras 
kunder har behov av och inte bara på den enheten 
de köpt. 

För Spoiled Milk handlar detta om att utveckla App 
Stores, digitala butiker anpassade för olika inter-
netuppkopplade enheter.  

Intäktsflödet bygger delvis på intäktsdelning mellan 
Spoiled Milk, applikationsutvecklaren och distributö-
ren av den internetuppkopplade enheten, vanligtvis 
en mobiloperatör, ett mediebolag eller ett företag 
inom detaljhandeln som har stora kontaktytor mot 
miljontals kunder. Slutkunden kan köpa en applika-
tion via en App Store, en mikro-betalningsapplikation 
eller en prenumerationstjänst med fri tillgång till ett 
antal applikationer, filmer eller böcker.. 

Spoiled Milk har tidigare omfattats av flera affärs-
områden men som nu har slagits ihop till ett affärs-
område som uteslutande fokuserar på att sälja och 
driva App Stores för företag inom olika industrier. 

Historia
Spoiled Milk Holding AG grundades i september 
2013 som ett holdingbolag till 24MAS tidigare dotter-
bolag som arbetat med reklam- och applikationsdist-
ribution. Strukturen har sin härkomst från många av 
de förvärv som 24MAS genomförde under 2011 och 
efter det att 24MAS konsoliderat sin verksamhet togs 
beslut att förändra bolagsstrukturen till ett holding-
bolag i Schweiz med dotterbolag i Danmark, USA, 
Irland, Serbien och Tyskland. Spoiled Milks struktur 
med sina kontor fyller en tydlig funktion för koncer-
nen uppdelat på försäljning, projektledning, design, 
utveckling samt ekonomi. 



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 39

39

Namnet Spoiled Milk kommer från ett mindre förvärv 
som 24MAS genomförde 2011 och eftersom det  
företaget redan hade en etablerad position i många 
länder i Europa beslutades att använda det till den 
nya strukturen i företaget.

Produkter och tjänster
Spoiled Milk delar upp sina produktområden basera-
de på kundsegmenteringen. Sedan många år tillbaka 
har den mobila enheten av 24MAS primärt fokuserat 
på mobiloperatörer som enda distributionskanal och 
de paketerade produkterna har varit olika typer av 
applikationer som säljs individuellt, i bulk eller som 
helhetslösningar via färdiga digitala butiker som 
marknadsförs av mobiloperatören. 

I samband med industrins paradigmskifte mot 
internetuppkopplade enheter har Spoiled Milks pro-
dukt- och tjänsteerbjudande utvecklats till att innefat-
ta kundanpassade lösningar. De kan vara baserade 
på olika enheter såsom telefoner och surfplattor. Det 
kan även segmenteras beroende på även om vem 
användaren är och vilket typ av innehåll denna har 
behov av. 

Kid Connect är Spoiled Milks egenutvecklade 
plattform för App Stores riktade mot barn vilket är 
anpassad för surfplattor, telefoner och smart-tv:s. 
Plattformen ger föräldrarna bättre kontroll på vad 
och hur deras barn använder tjänsterna. Plattfor-
men säkerställer även betalningslösningen och utan 
föräldrarnas medgivande är många av tjänsterna 
otillgängliga för barnet. 

Innehållet kan vara spel, barnböcker eller barnfil-
mer. Spoiled Milk säkerställer att det är anpassat för 
barn och klassificerar det i olika åldersgrupper så att 
föräldrarna ska känna sig trygga. 

Kunder och partners
Bland Spoiled Milks internationella kunder finns se-
dan många år alla de stora mobiloperatörerna såsom 
Vodafone, Orange, O2, Telenor och Tele2. Under det 
senaste året har avtal även tecknats med nya typer 
av distributörer för digitala enheter inom detaljhan-
deln, marknadsbolag samt tillverkare av hårdvara. 

Partners är alla de innehållsleverantörer vilket kan 
vara utvecklare av applikationer samt hostingleveran-
törer för kunders plattformar.  

Konkurrens
Spoiled Milk konkurrerar både med mindre lokala 
företag och de större internationella bolagen. Sam-
tidigt finns det bolag som enbart riktar in sig mot 
mobil-operatörer, medan andra enbart erbjuder en 
viss del av värdekedjan. Qualcomm, Mondia Media 
och Appcarousel är alla bolag som kan ses som kon-
kurrenter till mobiloperatörer. Inom detaljhandeln och 
många andra industrier för digitala innehållsbutiker 
konkurrerar Spoiled Milk med affärsenheter från de 
större bolagen så som Bosch och Ericsson. 

Patent
Inga patent förekommer.
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Nedanstående finansiella information avseende verksamhetsåren 2010 (brutet år), 2011, 2012  och 2013 är 
hämtade ur Bolagets årsredovisningar. Siffrorna för år 2010, 2011, 2012 och 2013 är granskade av revisor. 
Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” samt Bolagets 
reviderade årsredovisningar med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är införlivade genom hänvis-
ning. Årsredovisningarna som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt International Financial Re-
porting Standards (IFRS). 

Resultaträkning för koncernen

KSEK
2013-01-01 

– 2013-12-31
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-01-01 

– 2011-12-12
2010-03-17 

– 2010-12-31

Koncernens verKsamheter

Nettoomsättning 127 015  143 212     143 269     57 203    
Övriga rörelseintäkter 1 589  5 982     49     123    
Totala intäkter 128 604  149 194     143 318     57 326    

Handelsvaror och tjänster -45 343 -50 211    -51 525    -22 442    
Övriga externa kostnader -31 494 -23 051    -43 357    -7 283    
Personalkostnader -76 606 -87 441    -59 316    -23 661    
Av- och nedskrivningar -11 618 -159 165    -59 433    -9 918    
Rörelseresultat -36 457 -170 674    -70 313    -5 978    

Finansiella intäkter 326  273     206     1 886    
Finansiella kostnader -7 672 -2 273    -3 109    -311    
Finansnetto -7 346 -2 000    -2 903     1 575    

Resultat före skatt -43 803 -172 674    -73 216    -4 403    

Skatt 1959  4 265     826     409    
Årets resultat -41 844 -168 409    -72 390    -3 994    

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -41 844 -168 409    -72 390    -3 994    
Innehav utan bestämmande inflytande -  -       -       -      
Årets resultat -41 844 -168 409    -72 390    -3 994   

Finansiell inFormation i sammandrag
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

KSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 76 240  81 838     237 326     153 394    
Materiella anläggningstillgångar 9 303  14 833     13 639     12 765    
Summa anläggningstillgångar 85 543  96 671     250 965     166 159    

Varulager 2 128  993     1 218     184    
Skattefordring 711  1 739     478     113    
Kundfordring 16 824  24 990     38 057     19 652    
Förutbetalda kostnader och upplupna räntor 11 516  9 453     28 387     5 203    
Övriga fordringar 3 011  3 152     2 448     938    
Likvida medel 11 926  3 130     20 068     4 388    
Summa omsättningstillgångar 46 116  43 457     90 656     30 478    
Summa tillgångar 131 659  140 128     341 621     196 637    

eget Kapital

Aktiekapital 1 264  1 264     996     586    
Tillskjutet kapital 324 256  324 256     283 255     127 353    
Omräkningsreserv -4 765 -6 441    -1 841     83    
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -316  861 -275 017    -88 185    -15 795    
Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets ägare 3 894  44 062     194 225     112 227    
Innehav utan bestämmande inflytande - - -  -      
Summa eget kapital 3 894  44 062     194 225     112 227    

sKulder

Långfristiga räntebärande skulder 2 513  6 178     8 963     6 079    
Övriga långfristiga skulder -  -  4 110     24 708    
Uppskjutna skatteskulder -  2 659     6 598     7 239    
Summa långfristiga skulder 2 513  8 837     19 671     38 026    

Kortfristiga räntebärande skulder 84 765  36 639     48 372     7 227    
Leverantörskulder 15 256  19 634     16 175     6 895    
Skatteskulder 2  329     1 375     882    
Övriga skulder 6 889  8 321     29 432     15 321    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 340  22 306     32 371     16 059    
Summa kortfristiga skulder 125 252  87 229     127 725     46 384    
Summa skulder 127 765  96 066     147 396     84 410    
Summa eget kapital och skulder 131 659  140 128     341 621     196 637   
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Rapport över kassaflöden för koncernen

KSEK
2013-01-01 

– 2013-12-31
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-01-01 

– 2011-12-31
2010-03-17 

– 2010-12-31

den löpande verKsamheten

Resultat före skatt -43 803 -172 674    -73 216    -4 403    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 549  149 355     66 606     8 031    
Betald inkomstskatt 411 -1 782    -2 346    -462    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -27 843 -25 101    -8 956     3 166    

Kassaflöde från förändringar i  
rörelseKapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -1 081  211     2 821    -66    
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 718  3 416    -5 821    -5 333    
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder -5 856 -1 957    -11 017     11 525    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 062 -23 431    -22 973     9 292    

investeringsverKsamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 702 -496    -714    -
Avyttring/minksning av immateriella tillgångar - - - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 237 -1 354    -1 967    -326    
Avyttring/minskning av materiella tillgångar -  141    - -
Balanserade utvecklingsutgifter - -398    - -3 232    
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto 
likviditetspåverkan - - -44 266     888    
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto 
likviditetspåverkan -1 264 -3 656    - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 203 -5 763    -46 947    -2 670    

finansieringsverKsamheten

Upptagna lån 42 845  12 866     154 110    -
Amortering av låneskulder - - -68 974    -
Amortering av leasingskulder - - - -1 765    
Amortering av övriga räntebärande lån - - - -1 000    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 845  12 866     85 136    -2 765    

Årets kassaflöde 8 580 -16 328     15 216     3 857    
Likvida medel vid årets början 3 130  20 068     4 388     586    
Valutakursdifferens i likvida medel 216 -610     464    -55    
Likvida medel vid årets slut 11 926  3 130     20 068     4 388   
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Nyckeltal

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

marginaler

Rörelsemarginal, % -28,3% -114,4% -49,1% -10,4%
Vinstmarginal, % -34,1% -115,7% -51,1% -7,7%

avKastning

Avkastning på sysselsatt kapital, % -40,6% -100,7% -40,0% -
Avkastning på eget kapital, % -174,5% -141,3% -47,2% -

KapitalstruKtur

Sysselsatt kapital, SEK 91 172 498 86 878 327 251 559 724 98 921 189
Eget kapital, SEK 3 894 465 44 061 495 194 224 861 112 227 181
Räntebärande nettoskuld, SEK 75 352 122 39 687 176 37 267 120 -17 693 916
Immateriella rättigheter/Sysselsatt kapital n/a n/a n/a n/a
Räntetäckningsgrad, ggr -4,7 -75,0 -22,5 -13,2
Lageromsättningshastighet (annualiserad), ggr 60,4 150,3 117,6 311,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,4 0,8 0,8 -
Nettoskuldsättningsgrad, % 1934,9% 90,1% 19,2% -15,8%
Soliditet, % 3,0% 31,4% 56,9% 57,1%
Balansomslutning, SEK 131 659 375 140 126 537 341 621 429 196 636 973

investeringar

Nettoinvestering i anläggningstillgångar, SEK -880 531 5 538 696 163 404 521 185 525 000

data per aKtie

Antal aktier vid periodens slut, st 126 444 842 126 444 842 124 636 842 58 586 520 
Eget kapital per aktie, SEK 0,03 0,35 1,56 1,92
Resultat per aktie, SEK -0,33 -1,33 -0,58 -0,07
Kassaflöde efter investeringar per aktie, KSEK -34 265 -29 194 -69 920 6 622
Utdelning, SEK - - - -

medarBetare

Medeltal anställda 119 st (2013), 142 st (2012), 127 st (2011), 62 st (2010)
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Marginaler
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt 
sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus 
utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingå-
ende plus utgående eget kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur
Sysselsatt kapital, MSEK
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder och avsättningar.

Eget kapital, MSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld, MSEK
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel 
vid periodens slut.

Immateriella rättigheter/Sysselsatt kapital
Det bokförda värdet för koncernens immateriella rät-
tigheter som andel av det sysselsatta kapitalet.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-
nader dividerat med finansiella kostnader.

Lageromsättningshastighet (annualiserad), ggr
Omsättning i 24MAS genom utgående lagervärde. 
Omsättningen är annualiserad för kvartalet.

Kapitalomsättningshastighet, ggr
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sys-
selsatt kapital.

Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balans-
omslutningen.

Balansomslutning, MSEK
Balansräkningens totala summa, det vill säga sum-
man av skuldsidan (eller tillgångssidan) i balansräk-
ningen.

Investeringar
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under 
perioden. Periodens investeringar i anläggningstill-
gångar minskat med periodens försäljningar och 
utrangeringar.

Data per aktie
Antal aktier, st
Antal utstående aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal 
aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie, SEK
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden.

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK
Kassaflödet efter investeringar dividerat med antalet 
aktier vid periodens slut.

Medarbetare
Medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbe-
tad heltid under perioden.

deFinitioner aV nyckeltal
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Årsredovisningen 2013: Upplysning av särskild 
betydelse
”Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen av vilken 
framgår att koncernen och moderbolaget redovisar 
en svag finansiell ställning. Det framgår också att 
styrelsens bedömningar avseende behov av rörelse-
kapital för det innevarande räkenskapsåret är förenad 
med viss osäkerhet. I övrigt framgår av förvaltnings-
berättelsen bland annat att styrelsen har beslutat 
om en nyemission som förväntas genomföras våren 
2014 samt att denna emission inte är garanterad till 
fullo, vilket innebär att det föreligger viss osäkerhet 
beträffande storleken på det kapital som kommer att 
tillföras bolaget genom nyemissionen. Dessa för-
hållanden tyder på att det finns osäkerhetsfaktorer 
avseende bolagets förmåga att fortsätta verksamhe-
ten.”

Årsredovisningen 2012: Upplysning av särskild 
betydelse 
”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi 
fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen 
i årsredovisningen av vilken framgår att koncernens 
likviditetssituation är ansträngd. Styrelsen bedömer 
att nya lån upptagna under juni 2013 säkerställer 
finansiering fram till en beslutad nyemission som 
förväntas genomföras 2013. Nyemissionen är inte 
garanterad i sin helhet, varför bolaget inte fullt ut har 
säkerställt finansieringen av den fortsatta verksamhe-
ten. Detta förhållande kan utgöra en osäkerhetsfaktor 
avseende bolagets förmåga att fortsätta verksamhe-
ten.”

Följande upplysningar och anmärkningar ingick i revisionsberättelserna för 2012 och 2013:

Årsredovisningen: 2012 Anmärkning 
”Styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation samt tillse att dess organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kon-
trolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens arbete 
har inte under hela räkenskapsårets varit organiserat 
på sådant sätt att fullgörandet av dessa uppgifter 
har skett på ett betryggande sätt. Detta medför 
att bedömningen av huruvida styrelsen under hela 
räkenskapsåret till fullo har fullgjort de uppgifter som 
följer av aktiebolagslagen i detta avseende är behäf-
tad med osäkerhet.

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att 
det varit möjligt att hålla årsstämma inom sex måna-
der efter räkenskapsårets utgång enligt 7 kap. 10 § 
aktiebolagslagen.

Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter 
och avgifter i rätt tid.”

Årsredovisningen: 2012 Upplysning 
”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fäs-
ta aktieägarnas uppmärksamhet på att det framgår 
av förvaltningsberättelsen att bolaget, och vissa av 
dess företrädare, har polisanmälts varefter ekobrotts-
myndigheten har inlett utredning. Såvitt framkommit 
inom ramen för revisionen har det i anslutning till 
utredningen inte uppdagats omständigheter som 
indikerar förekomst av överträdelser av aktiebolagsla-
gen eller annan lag.”

aVVikelser Från standardutFormningen 
aV reVisionsberättelse
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Översikt väsentliga redovisningsprinciper
24MAS koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har 
Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tion RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner tillämpats. Koncernen tillämpar inte några 
ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller 
ändrade IFRS.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Resultaträkning
Rörelseintäkter
24MAS rörelseintäkter består av nettoomsättning 
samt övriga rörelseintäkter. För 2013 (2012) uppgick 
Bolagets totala rörelseintäkter till 128 604 KSEK 
(149 194), vilket motsvarar en minskning om 13,8 
procent. Minskningen kommer till övervägande del 
från netto omsättningen som 2013 uppgick till 127 015 
KSEK (143 212) och beror på den strukturella för-
ändringen som genomförts under 2013 i kombina-
tion med uteblivna kundintäkter efter den negativa 
massmediala uppmärksamheten Bolaget fått. Mellan 
2011 och 2012 ökade Bolagets totala rörelseintäk-
ter med 4,1 procent från 143 318 KSEK till 149 194 
KSEK, en ökning hänförlig till övriga rörelseintäkter. 
Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad mel-
lan åren, 143 212 KSEK för 2012 och 143 269 KSEK 
för 2011. Detta trots att verksamheten i Sydamerika 
avyttrades under 2012 och de förvärv som genom-
fördes under 2011 endast delvis konsoliderades in 
under förvärvsåret. För 2011 (2010) uppgick Bolagets 
totala rörelseintäkter till 143 318 KSEK (57 326), vilket 
motsvarar en ökning om 150,0 procent jämfört med 
det förkortade räkenskapsåret 2010. Förändringen 
består, förutom längd på räkenskapsår, i huvudsak av 
ett antal bolagsförvärv som genomfördes under 2011, 
då koncernens mobila verksamhet byggdes upp. 

Rörelsekostnader
24MAS rörelsekostnader avser handelsvaror och 
tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader 
och av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar. 
För 2013 (2012) uppgick Bolagets totala rörelsekost-

nader, exklusive av- och nedskrivningar, till -153 443 
KSEK (-160 703), vilket motsvarar en minskning 
med 4,5 procent. Förändringen består av minskade 
kostnader för handelsvaror och tjänster samt för 
personal, men en ökning av övriga kostnader som 
beror på omstruktureringen. Motsvarande rörelse-
kostnader för 2012 (2011) uppgick till -160 703 KSEK 
(154 198), vilket motsvarar en ökning från föregående 
år på 4,2 procent. Förändringen består främst av 
avsevärt högre personalkostnader, dock minskade 
även de övriga externa kostnaderna kraftigt eftersom 
kostnader av engångskaraktär förekom i mindre 
utsträckning. För 2011 (2010) uppgick Bolagets totala 
rörelsekostnader, exklusive av- och nedskrivningar, till 
-154 198 KSEK (-53 386), vilket motsvarar en ökning 
om 188,8 procent jämfört med det brutna året innan. 
Förändringen består i huvudsak av högre övriga 
externa kostnader främst som ett resultat av den 
kraftiga expansionen. 

Av- och nedskrivningar
Bolagets avskrivningar avser dels avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar, främst den avance-
rade hostingmiljön, och dels avskrivningar av imma-
teriella tillgångar. För 2013 (2012) uppgick Bolagets 
totala avskrivningar till -11 618 KSEK (-159 165) och 
det motsvarar en minskning från föregående år med 
92,7 procent. Skillnaden beror dels på att stora ned-
skrivningar gjordes 2012 och dels på att förvärvade 
övervärden skrivits av i sin helhet 2012 respektive 
avyttrats under 2013. Avskrivningarna för 2012 (2011) 
uppgick till -159 165 KSEK (-59 433), motsvarande en 
ökning från föregående år om 167,8 procent. För-
ändringen består främst av nedskrivningar av imma-
teriella tillgångar på grund av högt prissatta förvärv 
i kombination med omstrukturering samt att vissa 
verksamheter inte utvecklades enligt plan.

För 2011 (2010) uppgick Bolagets totala avskriv-
ningar till -59 433 KSEK (-9 918), vilket motsvarar en 
ökning om 499,2 procent jämfört med det förkortade 
räkenskapsåret innan. Förändringen består i huvud-
sak av nedskrivning av goodwill, men även planenliga 
avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet är direkt beroende av Bolagets 
rörelseintäkter, rörelsekostnader samt av av- och ned-
skrivningar som beskrivits mer utförligt ovan. För 2013 

Kommentar till den finansiella 
utvecKlingen
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(2012) uppgick Bolagets rörelseresultat till -36 457 
KSEK (-170 674) vilket motsvarar en förbättring med 
78,6 procent och en rörelsemarginal om -28,3 pro-
cent (-114,4). Rörelseresultatet före av- och nedskriv-
ningar låg för 2013 (2012) på -24 839 KSEK (-11 509) 
och motsvarar en marginal om -19,3 procent (-7,7). 
Rörelseresultatet för 2012 (2011) försämrades från 
året innan till -170 674 KSEK (-70 313), motsvarande 
en rörelsemarginal om -114,4 procent (-49,1). Bolagets 
rörelseresultat före av- och nedskrivningar försämra-
des också något mellan 2011 och 2012 och uppgick 
2012 (2011) till -11 509 KSEK (-10 880), motsvarande 
en rörelsemarginal om -7,7 procent (-7,6). 24MAS rö-
relseresultat 2011 (2010) innebar också en försämring 
från föregående år till -70 313 KSEK (-5 978), vilket 
samtidigt innebar att rörelsemarginalen försämrades 
från -10,4 procent till -49,1 procent. 24MAS rörelse-
resultat före av- och nedskrivningar minskade till 
-10 880 KSEK (3 940) för 2011 (2010). 

Finansiellt netto
24MAS finansiella netto består i huvudsak av räntein-
täkter med avdrag för räntekostnader. Det finansiella 
nettot uppgick 2013 till -7 346 och 2012 till -2 000 
KSEK. Ökningen beror på den höga skuldsättningen 
och kostnader relaterade till den. 2011 (2010) uppgick 
det finansiella nettot till -2 903 KSEK (1 575).

Resultat efter skatt
24MAS förlust efter skatt minskade till -41 844 KSEK 
2013 från -168 409 KSEK 2012. Förlustmarginalen för 
2013 (2012) var -32,5 procent (-112,9). Förlusten efter 
skatt för 2011 (2010) låg på -72 390 KSEK (-3 994), 
vilket innebär en förlustmarginal på -50,5 procent 
(-7,0 procent).

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar innefattar 
främst goodwill, men också egenutvecklad mjuk-
vara och förvärvade marknads- och kundbaserade 
tillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna 
redovisas till anskaffningsvärde minus gjorda av- och 
nedskrivningar. Inom Bolaget innefattar anskaffnings-
värdet samtliga utgifter som direkt kan hänföras till 
tillgången, utgifter som på ett rimligt och konsekvent 
sätt kan hänföras till tillgången samt är nödvändiga 
för att tillgången ska kunna utnyttjas för sitt ändamål. 
Avskrivning på balanserade utgifter och utvecklings-
arbeten påbörjas först när tillgången är färdigställd. 
Den 31 december 2013 (2012) uppgick Bolagets 
totala immateriella anläggningstillgångar till 76 240 

KSEK (81 838). Minskningen från föregående år beror 
dels på planenliga avskrivningar och dels på de av-
yttringar av enheter som gjordes under hösten 2013. 
De immateriella anläggningstillgångarna per den 31 
december 2012 uppgick till 81 838 KSEK (237 326), 
motsvarande en minskning från föregående år om 
65,5 procent. Förändringen består främst av ned-
skrivning av goodwill.

Den 31 december 2011 (2010) uppgick Bolagets 
totala immateriella anläggningstillgångar till 237 326 
KSEK (153 394), vilket motsvarar en ökning om 54,7 
procent. Förändringen består i huvudsak av förvärvs-
relaterad goodwill och förvärvade marknads- och 
kundbaserade tillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar innefattar 
främst den hård- och mjukvara som utgör koncer-
nens hostingmiljö. Bolagets materiella anläggnings-
tillgångar skrivs av enligt plan på 36 respektive 60 
månader. En stor del av de materiella tillgångarna är 
finansierade med leasing. Per den 31 december 2013 
(2012) uppgick de materiella anläggningstillgång-
arna till 9 303 KSEK (14 833). Minskningen beror på 
planenliga avskrivningar. De materiella anläggnings-
tillgångarna per den 31 december 2012 uppgick till 
14 833 KSEK (13 639), motsvarande en ökning från 
föregående år om 8,8 procent. Förändringen består 
främst av en påbörjad utökning av hostingmiljön till 
att omfatta tre parallella anläggningar. Den 31 de-
cember 2011 (2010) uppgick Bolagets totala materi-
ella anläggningstillgångar till 13 639 KSEK (12 765), 
vilket motsvarar en ökning om 6,8 procent.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar innefattar varulager, 
skattefordringar, kundfordringar, övriga fordringar, 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt 
likvida medel. Omsättningstillgångarna uppgick den 
31 december 2013 (2012) till 46 116 KSEK (43 457), 
vilket motsvarar en ökning med 6,1 procent. Kund-
fordringarna har minskat med 8 166 KSEK medan 
likvida medel ökat med 8 796 KSEK, beroende på 
den försäljning av kundfordringar som gjorts i 24 
Solutions. De totala omsättningstillgångarna per den 
31 december 2012 (2011) uppgick till 43 457 KSEK 
(90 656), motsvarande en minskning om 52,1 procent 
från föregående år, en minskning som främst be-
rodde på lägre kundfordringar och likvida medel. Per 
den 31 december 2011 fanns också en emissionsre-
laterad förutbetald kostnad. Den 31 december 2011 
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(2010) uppgick Bolagets totala omsättningstillgångar 
till 90 656 KSEK (30 478), vilket motsvarar en ökning 
om 197,4 procent från året innan. Förändringen kom-
mer av den kraftiga expansionen 2011. 

Eget kapital
Den 31 december 2013 (2012) uppgick det egna 
kapitalet till 3 894 KSEK (44 062), en minskning med 
91,2 procent beroende på avveckling av enheter 
under hösten 2013 samt ett försämrat resultat. Soli-
diteten sjönk till 3,0 procent (31,4). Det egna kapitalet 
i moderbolaget översteg dock väsentligt det egna ka-
pitalet i koncernen. Den 31 december 2012 uppgick 
det egna kapitalet i koncernen till 44 062 KSEK, vilket 
motsvarade en soliditet om 31,4 procent. Föränd-
ringen av eget kapital kan i allt väsentligt förklaras 
av förändrat resultat, delvis till följd av de kraftiga 
nedskrivningarna av goodwill.

Per den 31 december 2011 (2010) uppgick det 
egna kapitalet till 194 225 KSEK (112 227), motsva-
rande en soliditet om 56,9 procent (57,1). 

Skulder
24MAS skulder den 31 december 2013 (2012) bestod 
bland annat av leasingskulder om cirka 6 523 KSEK 
(11 543), lån om 232 KSEK (18 639) från aktieägare, 
övriga räntebärande lån om 78 382 KSEK (6 442), 
utnyttjad checkräkningskredit om 2 141 (-) samt 
rörelserelaterade leverantörskrediter.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under 2013 till -30 062 KSEK och avsåg främst re-
sultatförsämring jämfört med föregående år. Kassa-
flödet från den löpande verksamheten uppgick under 
2012 till -23 431 KSEK och berodde även här främst 
på resultatförsämring jämfört med föregående år. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
2011 (2010) uppgick till -22 973 KSEK (9 292) och 
bestod främst av förändringen i rörelseskulderna. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
under 2013 till -4 203 KSEK och är relaterad till av-
yttringen av enheter under hösten 2013. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick under 2012 
till -5 763 KSEK och beror främst på avyttringen 
av den latinamerikanska verksamheten, Kaboom. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten under 
2011 (2010) uppgick till -46 947 KSEK (-2 670) och är 
främst relaterad till den kraftiga expansionen genom 
förvärv. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick under 2013 till 42 845 KSEK, 2012 till 12 866 

KSEK och 2011 (2010) till 85 136 KSEK (-2 765). Upp-
tagning av externa lån är den dominerande faktorn 
under åren.

Investeringar
De investeringar som gjorts sedan koncernen bilda-
des har till övervägande del utgjorts av de förvärv 
som redovisas i detalj under rubriken ”Genomförda 
förvärv”.

Planerade investeringar och förvärv
För närvarande finns inga planerade förvärv eller 
betydande investeringar, men koncernen utvärderar 
löpande kompletterande förvärv som kan skapa mer-
värde och synergier för verksamheterna.

Genomförda förvärv
Under de tre senaste verksamhetsåren har 24MAS 
genomfört åtta förvärv. MAS Oy-koncernen med 
verksamheter i Finland, Sverige och Malaysia för-
värvades i april 2010 genom en överföring av ägar-
kollektivet till ett nytt svenskt moderbolag, 24MAS. 
Köpeskillingen uppgick till 127 MSEK och finansiera-
des genom aktieägartillskott. I juli 2010 förvärvades 
Kaboom-koncernen med verksamheter i Panama, 
Chile och Argentina. Köpeskillingen uppgick till 39 
MSEK, med en överenskommelse om tilläggsköpe-
skilling kopplat till framtida resultat i den förvärvade 
verksamheten. I januari 2011 förvärvades THQ Wire-
less International S.à.r.l. med verksamheter i Luxem-
bourg och Schweiz, via en filial, för 17 MSEK varav 
4 MSEK var kopplat till framtida licensintäkter. I april 
2011 förvärvades det nystartade bolaget 24 Mobile 
Advertising Solutions Pte. Ltd med verksamhet i 
Singapore för 0,5 MSEK. I maj 2011 förvärvades en 
verksamhet på Irland, Selatra Ltd. Bolaget har där-
efter namnändrat till 24 Mobile Advertising Solutions 
(International) Ltd och därefter till Spoiled Milk Ltd. 
Köpeskillingen uppgick till 32 MSEK varav 29 MSEK 
utgjordes av kontanta medel och resterande del av 
egna aktier. I maj 2011 förvärvades också Spoiled 
Milk-koncernen med verksamheter i Danmark och 
Schweiz. Köpeskillingen var 18 MSEK och bestod 
uteslutande av egna aktier. I september 2011 för-
värvades det engelska bolaget P1 Sports Ltd för 28 
MSEK, också finansierat med egna aktier. Slutligen 
förvärvades det tyska bolaget Liquid Air Lab GmbH 
med dotterföretag i Finland i december 2011. Kö-
peskillingen var 55 MSEK varav 18 MSEK i kontanta 
medel och resterande del egna aktier. Utöver förvär-
ven har verksamheter startats i Sverige, Serbien och 
USA.
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Ställda säkerheter
I dagsläget består koncernens ställda säkerheter av 
en företagsinteckning på 3,4 MSEK i 24 Solutions 
samt deponerade medel hos factoringbolag om 1,3 
MSEK. De leasade tillgångarna utgör även säkerheter 
för leasingskulderna.

Tendenser
I dagsläget finns inga kända tendenser, osäker-
hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 
väsentlig inverkan på 24MAS affärsutsikter under det 
innevarande räkenskapsåret.

Finansiella resurser och rörelsekapital
Bolagets tidigare finansieringsplan grundades på 
att, utöver det kapital som beräknades generas från 
rörelsen, tillfälligt låna upp kapital från huvudägaren 
tills dess hela eller delar av koncernen avyttrades. 
Kapital från Winor Investments & Finance AG, som 
kan kvittas i emissionen, och Gérard Jäggi har 
införskaffats under 2013 och använts för att minska 
Bolagets skuldbörda samtidigt som nytt kapital 
investerats i den digitala verksamheten inom Spoiled 
Milk. Amorteringar till 24 Solutions av koncerninterna 
mellanhavanden har också gjorts för att stärka dess 
finansiella ställning. 

24MAS likvida medel per den 31 december 2013 
uppgår till cirka 11,9 MSEK. Styrelsen gör bedöm-
ningen att det befintliga rörelsekapitalet i 24MAS 
inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behov som 
Bolaget har de kommande tolv månaderna från 
Prospektets avgivande. Styrelsens bedömning är 
vidare att det befintliga rörelsekapitalet för det fall 
Erbjudandet inte blir fulltecknat inte räcker för drift av 
rörelsen. Bedömningen är att rörelsekapitalbehovet 
är 89,1 MSEK varav 63,6 MSEK är en kvittningsbar 

skuld. Erbjudandet kommer att kunna tillföra Bolaget 
126,4 MSEK före emissionskostnader, vilket styrelsen 
anser vara tillräckligt för den kommande tolvmåna-
dersperioden. 

Emissionsgarantier motsvarande 94 MSEK har 
erhållits av externa investerare. Om Erbjudandet, trots 
utställda garantiåtaganden om 94 MSEK, inte teck-
nas i tillräcklig utsträckning behöver Bolaget söka 
alternativa lösningar för att få balans i det nuvarande 
och framtida underskottet av rörelsekapital. De åtgär-
der Bolaget kommer att ta är att försöka omförhandla 
kreditvillkoren för räntebärande skulder, motsvarande 
18,7 MSEK (efter att 63,6 MSEK kvittats i emissio-
nen) samt att söka alternativa finansieringsmöjlig-
heter, såsom lånefinansiering om cirka 6,8 MSEK 
från Bolagets huvudägare samt potentiella externa 
investerare. Detta för att reglera Bolagets kortfristiga 
skulder samt täcka underskott för de kommande 
12 månaderna. Det kan även bli aktuellt att avyttra 
affärsområden för att på så sätt täcka rörelsekapital-
behovet. Styrelsen anser att utsikterna för att Bolaget 
ska lyckas med ovan nämnda handlingsplan är goda, 
men det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa 
en alternativ lösning. Trots utställda garantiåtaganden 
om 94 MSEK finns en risk att utebliven finansiering 
eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget 
försätts i rekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs. 
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Nettoskuldsättningsgraden
Tabellerna nedan visar Bolagets kapitalisering och
soliditet samt nettoskuldsättning per den 31 mars 
2014. Tabellerna har inte varit föremål för granskning 
eller revision av Bolagets revisor. Utöver det in-
kråmsöverlåtelseavtal som ingicks den 30 april 2014, 
vilket närmare beskrivs på sidan 62, har inga väsent-
liga förändringar i Bolagets finansiella ställning eller 
kapitalstruktur på marknaden har skett sedan den 
31 mars 2014. Nettoskuldsättningstabellen nedan 
omfattar enbart de ränte bärande skulderna. 

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING 
(KSEK) 2014-03-31

Totala kortfristiga skulder 132 166
Mot garanti eller borgen -
Mot säkerhet 5 457
Utan garanti/borgen eller säkerhet 126 709

Totala långfristiga skulder 2 103
Mot garanti eller borgen -
Mot säkerhet 2 103
Utan garanti/borgen eller säkerhet -

Eget kapital -4 557
Aktiekapital 1 264
Reservfond -
Överkursfond -5 821
Total kapitalisering 129 712
Soliditet, % -3,5%

NETTOSKULDSÄTTNING (KSEK) 2013-03-31

A) Kassa 9 423
B) Andra likvida medel -
C) Kortfristiga finansiella placeringar -
D) Likviditet A+B+C 9 423
E) Kortfristiga fordringar 34 002
F) Kortfristiga banklån 1 471
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 3 985
H) Andra kortfristiga skulder 78 375
I)  Kortfristiga räntebärande skulder 

F+G+H
83 831

J)  Netto kortfristiga skuldsättningar 
I-E-D

40 406 

K) Långfristiga banklån
-

L) Utestående obligationslån -
M)  Andra långfristiga skulder exkl. 

minoritet 2 103
N) Långfristig skuldsättning K+L+M 2 103
O) Nettoskuldsättning N + J 42 509

Underskottsavdrag
Koncernen hade den 31 december 2013 skattemäs-
siga underskott om 83,4 MSEK.

Affärsområdesfördelning av  
Bolagets intäkter och resultat
Av koncernens nettointäkter 2013 var 36 MSEK rela-
terade till Spoiled Milk och 88 MSEK till 24 Solutions. 
Spoiled Milks verksamhet hade en vinstmarginal på 
EBITDA-nivå på en procent medan motsvarande nivå 
inom 24 Solutions var negativt med sju procent.
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Den 21 mars 2014 uppgick det totala antalet aktier 
i 24MAS till 126 444 842. Alla aktier har lika rätt. 
Samtliga aktier är till fullo betalda och det förekom-
mer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier 
i 24MAS.

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i 24MAS uppgår före genomförandet 
av Erbjudandet till 1 264 448,42 SEK, fördelat på 
126 444 842 aktier, var och en med ett kvotvärde 
om 0,01 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk 
lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna 
är registrerade i elektronisk form och kontoförs av 
Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. 
Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och 
vinst och har samma rösträtt. Vid bolagsstämma får 
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom 
eller henne ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten. Samtliga aktier ger lika företrädes-
rätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bola-
get om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom 
ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det förelig-
ger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. 

Aktiekapitalets utveckling

Händelse Beslutsdatum
Utfärdade  

aktier
Totalt  

antal aktier
Ökning av  

aktiekapital
Totalt 

aktiekapital

14-dec-05 5 000 5 000 500 000,00 500 000,00
04-mar-10 0 5 000 0,00 500 000,00

Split 1:10 000 04-mar-10 49 995 000 50 000 000 0,00 500 000,00
Nyemission 04-mar-10 8 586 520 58 586 520 85 865,20 585 865,20
Nyemission 04-mar-11 990 000 59 576 520 9 900,00 595 765,20
Nyemission 04-mar-11 34 564 514 94 141 034 345 645,14 941 410,34
Nyemission 29-jun-11 134 174 94 275 208 1 341,74 942 752,08
Nyemission 29-jun-11 126 476 94 401 684 1 264,76 944 016,84
Nyemission 29-jun-11 4 995 158 99 396 842 49 951,58 993 968,42
Nyemission 29-jun-11 240 000 99 636 842 2 400,00 996 368,42
Nyemission 29-dec-11 25 000 000 124 636 842 250 000,00 1 246 368,42
Nyemission 15-maj-12 1 808 000 126 444 842 18 080,00 1 264 448.42

Före registreringen av Erbjudandet ska, enligt bolag-
sordningen, aktiekapitalet vara lägst 900 000 SEK 
och högst 3 000 000 SEK och antalet aktier vara 
lägst 90 000 000 och högst 300 000 000. 

Aktiekapitalets utveckling
Den 21 mars 2014 uppgick det totala antalet aktier i 
24MAS till 126 444 842.

Under 2011 och 2012 genomförde 24MAS nyemis-
sioner i samband med förvärv och kapitalisering av 
Bolaget. I samband med förvärven lånades veder-
lagsaktier av Stock House. Därefter har inga emissio-
ner genomförts fram till Erbjudandet.

Ägarförhållanden
24MAS hade den 30 december 2013 totalt cirka 612 
aktie ägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken. Bolagets fem största ägare är Stock 
House med 26,67 procent av kapital och röster, SIX 
SIS AG med 22,60 procent procent av kapital och 
röster, Victory Life med 9,07 procent procent av kapi-
tal och röster, Viral Angels med 7,38 procent procent 
av kapital och röster samt Joakim Öhman med 2,91 
procent av kapital och röster. 

aKtien och ägarförhållanden
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Tabellen nedan visar de tio största ägarnas andelar 
samt de övriga ägarnas sammanlagda andel per den 
30 december 2013:

Namn Innehav
Innehav  
procent

Stock House 33 719 198 26,67
SIX SIS AG 28 570 763 22,60
Victory Life 11 464 198 9,07
Viral Angels 9 330 620 7,38
Öhman, Joachim 3 684 750 2,91
Järås, Richard 2 822 180 2,23
Arbinge, Mikael 2 172 000 1,72
BP2S Paris/EFG Bank AG 1 878 600 1,49
Wetterling, Maria 940 605 0,74
Goldman Sachs 833 333 0,66
Övriga 31 028 595 24,54
Totalt 126 444 842 100,00

Anslutning till Euroclear Sweden AB
24MAS är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier 
ska 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 AB, Box 7822, 
103 97 Stockholm, som central värdepappersförva-
rare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller 
inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med 
aktierna sker på elektronisk väg genom registrering 
i VP-systemet av behöriga banker och andra värde-
pappersförvaltare.

Utdelningspolicy
Beslut om vinstutdelning fattas av årsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. 
Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad 
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen 
som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbeta-
las normalt som ett kontant belopp per aktie genom 
försorg av Euroclear Sweden AB. Om aktieägare inte 
kan nås för mottagande av utdelning, kvarstår aktie-
ägarens fordran på Bolaget och begränsas endast 
genom allmänna regler för preskription. Vid preskrip-
tion tillfaller hela beloppet Bolaget. 24MAS tillämpar 
inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad 
avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför 
Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar 
som följer av bank- och clearingsystem, sker utbe-
talning på samma sätt som för aktieägare bosatta 

i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk 
kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom 
rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. 
Det finns heller inga garantier för att det för ett visst 
år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdel-
ning i Bolaget. Styrelsen för 24MAS har inte för avsikt 
att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste 
året. Eventuella vinster kommer att återinvesteras i 
verksamheten och användas för fortsatt expansion. 
Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva den fast-
slagna utdelningspolicyn.

Incitamentsprogram
Teckningsoptioner
Bolaget har, enligt beslut av årsstämman den 29 juni 
2011, ställt ut 256 529 teckningsoptioner till säljarna 
av dotterbolaget Spoiled Milk ApS. Varje tecknings-
option berättigar till teckning av en tiondels aktie till 
en teckningskurs om 13,80 SEK per aktie fram till 
och med den 26 november 2016. Bolagets styrelse 
äger dock rätt att besluta om att öka antalet aktier 
som varje teckningsoption berättigar till, upp till högst 
en aktie per option. Enligt ett avtal mellan Bolaget 
och optionsinnehavarna äger optionsinnehavarna inte 
längre rätt att utnyttja optionerna.

Bolaget har, enligt beslut av extra bolagsstämman 
den 21 mars 2014, ställt ut 1 000 000 teckningsop-
tioner vardera till styrelsens ledamöter, sammanlagt 
4 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs 
om 1,20 SEK per aktie. Teckning av aktier kan ske 
mellan den 1 maj 2014 och den 30 april 2016. Vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktie-
kapitalet komma att ökas med högst 40 000 kronor. 
Förslaget hade förberetts av Bolagets huvudägare 
Stock House.

Personaloptioner och andra incitamentsprogram
24MAS och dess dotterbolag Spoiled Milk Holding 
AG, som 2013 utgjorde cirka 42 procent av 24MAS 
nettoomsättningen, har ingått avtal om incitaments-
program med Mike Cotton, Martin Schlatter, Fergal 
O’Callaghan, Michael O’Connor och Christian Richter 
som är nyckelpersoner i olika bolag inom Spoiled 
Milk-divisionen. Avtalet godkändes på 24MAS extra 
bolagsstämma den 21 mars 2014. Vid en försälj-
ning av samtliga eller delar av aktierna i Spoiled Milk 
Holding AG äger nyckelpersonerna, förutsatt att de 
alltjämt är anställda, rätt till en procentuell del av 
köpeskillingen (efter avdrag för transaktionskostna-
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der), som totalt kan uppgå till 25 procent. Från och 
med den 1 januari 2015 har nyckelpersonerna själva 
möjligheten att påkalla en försäljning om de har en 
köpare till Spoiled Milk Holding AG. En sådan försälj-
ning kan enbart ske om den potentiella köparen 
betalar med kontant likvid och till marknadsmässig 
värdering. Dock ej lägre än 6 500 000 euro. Sådant 
påkallande är även villkorat av ett godkännande från 
24MAS bolagsstämma. Vid ett sådant påkallande 
kan Bolaget välja att istället för en försäljning betala 
ut motsvarande belopp till nyckelpersonerna. 

Vid en eventuell försäljning av Spoiled Milk Holding 
AG, oavsett om den är initierad av nyckelpersonerna 
eller av Bolaget, så tillfaller försäljningslikviden 24MAS 
som i sin tur reglerar nyckelpersonernas procentuella 
del. I samband med beslut om en försäljning vilket 
ska tas på en bolagsstämma kommer styrelsen även 
lägga fram förslag gällande utdelning eller användan-
det av försäljningslikvid.  

Därutöver finns inga andra incitamentsprogram, 
såsom exempelvis personaloptioner i Bolaget.

Konvertibler
Det finns inga konvertibler i Bolaget.
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24MAS styrelse består av fyra personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Nacka. Styrelseleda-
möterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som 
valdes av årsstämman i Bolaget den 11 juli 2013 redovisas nedan.

Peter Hammaréus (född 1969)
Styrelseordförande sedan 2013

Peter Hammaréus har sedan tidigare en lång erfarenhet 
inom investment banking och kapitalförvaltning på bland 
annat Carnegie Investment Bank och EFG Bank. Idag 
arbetar Hammaréus som oberoende trader på aktie- och 
derivatmarknaden. Hammaréus har en examen i ekonomi 
från Stockholms Universitet och har varit en licensierad 
SAX, options- och Swedsec mäklare. Peter Hammaréus 
äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier 
i 24MAS, men har rätt att förvärva optioner som ger rätt att 
teckna 1 000 000 nya aktier i Bolaget.

Sedan den 1 augusti 2008 har Peter Hammaréus avslutat 
följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

EFG Bank
Senior Private Banker/
Rådgivare

Daymark Business Intel-
ligence AB Vice VD

Peter Eddysson (född 1968)
Styrelseledamot sedan 2013

Peter Eddysson har en lång erfarenhet inom Private 
Banking bland annat som vice VD för Private Banking på 
Commerzbank International och inom Private Banking på 
Banque Havilland S.A. (f.d. Kaupthing) och Handelsban-
ken. Idag arbetar Eddysson som CFO på Menyou Intres-
senter AB. Eddysson har en examen i företagsekonomi 
från Kalmar Universitet. Eddysson är styrelseledamot i 24 
Solutions. Peter Eddysson äger vid tidpunkten för Pro-
spektets avgivande inga aktier i 24MAS, men har rätt att 
förvärva optioner som ger rätt att teckna 1 000 000 nya 
aktier i Bolaget.

Sedan den 1 augusti 2008 har Peter Eddysson avslutat 
följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

STCC Ou VD-Representative Office  
Luxemburg Micro financing

Commerzbank International 
S.A

Vice VD/Private Banking

Banque Havilland S.A (f.d. 
Kaupthing Bank)

Chef för Private Banking

Banque Havilland S.A (f.d. 
Kaupthing Bank)

Direktör för Private Banking

Kaupthing Bank Luxemburg Chef för de svenska, finska 
och norska avdelningarna

Greenleaf SA VD

styrelse

styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor
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Erik Åström (född 1963)
Styrelseledamot sedan 2013

Erik Åström har en lång erfarenhet som affärsjurist och är 
specialiserad på bolagsrätt och kommersiell rätt. Åström 
har tidigare bland annat arbetat på Advokatfirman Vinge, 
Advokatfirman Hybbinette & Partners och Backman & 
Åström Advokatbyrå. Idag arbetar Erik Åström på sin 
egna advokatbyrå Trust Advokatbyrå. Erik Åström har en 
juristexamen från Uppsala Universitet och blev antagen 
till det svenska advokatsamfundet år 1996. Erik Åström 
äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier 
i 24MAS, men har rätt att förvärva optioner som ger rätt att 
teckna 1 000 000 nya aktier i Bolaget. Utöver sitt uppdrag 
i 24MAS har Erik Åström även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av 
företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning

Trust Advokatbyrå Lawfirm Ägare

24 Mobile Advertising Solutions 
International AB Styrelseledamot

Mobile Advertising Solutions MAS 
OY Styrelseledamot

THQ Wireless International S.á.r.l. Styrelseledamot

Spoiled Milk Ltd (Ireland) Styrelseledamot

Spoiled Milk Ltd (UK) Styrelseledamot

Advokatbyrån Bengt Bråstad AB Styrelsesuppleant

JMR Holding AB
Särskild delgivnings-
mottagare

TTB Mennander Holding AB
Särskild delgivnings-
mottagare

ISIS Sweden Aktiebolag Likvidator

Viridis Inköpsgruppen AB Styrelseledamot

Invention Sverige 
Kommanditbolag Komplementär

Sedan den 1 augusti 2008 har Erik Åström avslutat föl-

jande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

Scandinavian Bioheat AS Styrelseledamot

Nordic Spirit AB Styrelseledamot

Sellomedia Internetsales i 
Sverige AB Likvidator

HEBÅ AB Styrelseordförande

Frontimage Projection AB Styrelseledamot

Nordic Spirit AB Styrelseledamot

CRAMT Sveirge AB Likvidator

Arenko AB Styrelseledamot

MMDT International AB Styrelsesuppleant
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Mikael Norberg (född 1974)
Styrelseledamot sedan 2013

Mikael Norberg har varit anställd i 24MAS sedan 2009 då 
han blev rekryterad som VD för 24MAS i Asien och drev 
bolagets kontor i Singapore och Kuala Lumpur. Från 2002 
har Norberg drivit bolag i Singapore, Malaysia och i Manila 
och han var bosatt i Singapore fram till 2012. Norberg 
har främst arbetat med teknik- och marknadsbolag med 
en bakgrund som bland annat VD för Diane Fay Pte Ltd i 
Singapore. Norberg var även medgrundare till utvecklings-
bolaget Indcore Ltd Co och Pro Staff Asia. Idag arbetar 
Norberg som VD för 24MAS och är bosatt och arbetar från 
bolagets kontor i Zürich samt Stockholm. Norberg har en 
magisterexamen i Medie- och Kommunikationsvetenskap 
från Stockholms Universitet samt en examen i retorik från 
Södertörns Högskola. Mikael Norberg är även styrelsele-
damot i 24 Mobile Advertising Solutions AB. Mikael Nor-
berg äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande inga 
aktier i 24MAS, men har rätt att förvärva optioner som ger 
rätt att teckna 1 000 000 nya aktier i Bolaget. Utöver sitt 
uppdrag i 24MAS har Norberg även följande uppdrag och/
eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent 
av företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning

Pro Staff Asia Styrelseledamot

Sedan den 1 augusti 2008 har Mikael Norberg avslu-
tat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

24 Mobile Advertising Solutions 
Pte Ltd

VD

24 Solutions APAC Sdn Bdh VD

Pro Staff Asia Ltd VD, Asien
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Frederic Laziou (född 1978)
Verkställande direktör på 24 Solutions AB sedan 2014

Frederic Laziou har varit engagerad i 24MAS sedan 2014. 
Frederic Laziou har lång erfarenhet av affärsutveckling, 
ekonomi och ledarskap inom IT-sektorn i både svenska 
och internationella företag. Frederic har arbetat med bland 
annat Cap Gemini, Altran och Active 24. Frederic har 
magisterexamen i International Business och har studerat 
maskinteknik och kompletterat sin examen vid Insead. 
Frederic är styrelseledamot i bland annat 24 Solutions AB. 
Frederic Laziou äger, vid tidpunkten för Prospektets avgi-
vande, inga aktier i 24MAS. Utöver sitt uppdrag i 24MAS 
har Frederic Laziou även följande uppdrag och/eller är 
ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av 

företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning

24 Solutions AB VD
OC Partners AB Ägare
OCP Nordics AB Ägare

Sedan den 1 augusti 2008 har Laziou avslutat föl-
jande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

OCP Invest AB Ägare, styrelseledamot

The Library International 
AB Styrelseledamot

Bostadsrättsföreningen 
Nybrogatan 63 Styrelseledamot

Mike Cotton (född 1968)
Verkställande direktör för Spoiled Milk sedan 2013

Mike Cotton har varit engagerad i 24MAS sedan 2010 då 
han började som konsult för att sedan ta rollen som COO. 
Han har en gedigen erfarenhet från utveckling och teknik 
och har även varit CTO på flertalet start-ups liksom många 
etablerade företag. Cotton har en bakgrund som COO 
i MINICK AG som sedermera såldes till Swisscom där 
han forsatte och drev MINICK. Cotton är för närvarande 
ledamot i Spoiled Milk Holding AG. Mike Cotton äger, vid 
tidpunkten för Prospektets avgivande inga aktier i 24MAS. 
Utöver sitt uppdrag i 24MAS har Cotton även följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer 
än fem procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning

Spoiled Milk Group VD
Spoiled Milk Holding AG Styrelseledamot

Sedan den 1 augusti 2008 har Cotton avslutat föl-
jande uppdrag: 

Uppdrag Befattning

MINICK AG Styreslemedlem och COO
Tc3 Mobile Holdings AG Styrelseledamot
THQ Wireless CH BrancheVD

ledande befattningshavare
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Huvudansvarig revisor
KPMG AB
Huvudansvarig revisor: Magnus Jacobsson (född 
1958)
Ordinarie revisor i 24MAS sedan 2014. Magnus 
Jacobsson är auktoriserad revisor sedan 1988. 

Adresser
Styrelse och ledning
24MAS
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Telefon: +46 8 535 24 100

Revisor
KPMG AB
Adress: Tegelbacken 4A
Box 161 06
103 23 Stockholm
Telefon: +46 8 723 91 00

Övrig information om styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare sedan den 
1 augusti 2008
Erik Åström har tidigare varit styrelseordförande i 
HEBÅ AB där en likvidation har beslutats. Han har 
också varit styrelseordförande i bolaget ISIS Sweden 
Aktiebolag, även där har likvidation beslutats. Åström 
har också varit styrelseledamot i Aranko AB där en 

konkurs har avslutats. Åström har därtill likviderat 
bolaget Advokat Erik Åström AB där han var styrelse-
ledamot och ägare.  

Det har i ovan nämnda likvidationer och konkurser 
inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav på 
återbetalning eller annat ekonomiskt anspråk mot 
Åström eller någon annan bolagsföreträdare. Inte hel-
ler har Åström varit föremål för utredning eller miss-
tanke om brott av något slag i samband med detta. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna i 24MAS har något familjeband 
med annan styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare i Bolaget. Det förekommer inte några 
intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, 
deras privata intressen och/eller andra förpliktelser.

Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av 
styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål, (ii) 
varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning 
eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella 
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller 
lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av 
domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse 
eller som ledande befattningshavare eller att på an-
nat sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 augusti 
2008.
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Lagstiftning
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Nacka kommun, Stockholms län. Aktien handlas inte 
på en reglerad marknad eller marknadsplats. Bolags-
styrningen grundas därför på svensk lagstiftning, hu-
vudsakligen den svenska Aktiebolagslagen. Bolaget 
tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i 
Bolaget. De aktieägare som närvarar på bolagsstäm-
man utser styrelse och revisor samt fattar beslut om 
bland annat vinstdisposition, ändringar i bolagsord-
ningen och förändring av aktiekapitalet. Antalet aktie-
ägare med fler än 500 aktier uppgick till 416 (enligt 
offentlig förvaltarförteckning) per den 30 december 
2013. 

Årsstämman 2013
Årsstämman 2013 hölls i Stockholm den 11 juli 2013. 
Stämman beslutade att inte lämna någon aktieutdel-
ning för räkenskapsåret 2013. Årsstämman beslu-
tade att årligt arvode ska utgå med 120 000 SEK till 
styrelsens ordförande och med 75 000 SEK till sty-
relsens övriga ledamöter. Bolagets revisor ska erhålla 
arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma valdes Peter Eddysson, Peter Hamma-
réus, Erik Åström och Mikael Norberg.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG 
AB med auktoriserade revisorn Mattias Johansson 
som huvudansvarig revisor.

Extra bolagsstämma den 21 mars 2014
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 mars 2014 
beslutades om nyemission av lägst 32 426 416 och 
högst 126 444 842 aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna. Styrelsen har mot bakgrund av att pro-
spekt inte kunnat läggas fram i tid, beslutat att dra 
fram sagda emission.För säkerställande av utställda 
garantiåtaganden i emissionen beslutades även om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade 
emissioner av aktier med betalning genom kvitt-
ning, enligt vad som närmare beskrivs nedan. Vidare 
beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 
324 264,16 SEK genom indragning av 32 426 416 
aktier tillhörandes Stock House. Det beslutades även 
att anta ett nytt incitamentsprogram för styrelsen 

genom att emittera sammanlagt högst 4 000 000 
teckningsoptioner till styrelsens ledamöter, berät-
tigande till teckning av högst 4 000 000 aktier till en 
teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Stämman be-
slutade även att godkänna ett avtal om incitaments-
program ingånget mellan Bolaget, dotterbolaget 
Spoiled Milk och fem nyckelpersoner inom Spoiled 
Milk-divisionen.

Bemyndigande
Extra bolagsstämman den 21 mars 2014 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 
högst 18 803 685 aktier till en teckningskurs om en 
(1) krona per aktie. Aktierna ska kunna tecknas av 
de som garanterat den nyemission som beslutades 
på extra bolagsstämman den 21 mars 2014, såsom 
garantiersättning.

Styrelsen
Styrelsen i Bolaget har en strategiskt styrande roll 
och ansvarar för att den verkställande ledningen 
genomför av styrelsen fattade beslut. Styrelsen utgör 
även en kontrollfunktion och har ett informationsan-
svar för att säkerställa att en korrekt bild av Bolaget 
och dess finansiella ställning ges till marknaden.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen arbetar efter en fastställd skriftlig arbets-
ordning, vilken reglerar frekvens och dagordning för 
styrelsemöten, distribution av material till samman-
träden, ärenden att förelägga styrelsen för beslut 
samt reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsele-
damöterna, styrelsens ordförande och verkställande 
direktören och definierar verkställande direktörens 
befogenheter. Verkställande direktören rapporterar 
vid varje ordinarie styrelsemöte om Bolagets finan-
siella utveckling.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå 
av lägst tre till högst nio ledamöter med högst tre 
suppleanter. De väljs årligen på årsstämma för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om 
längsta tid som en ledamot kan ingå i styrelsen finns 
inte.

Ersättningar
Ersättningar till styrelse
På årsstämman 2013 beslutades att årligt arvode ska 
utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 

ägar- och bolagsstyrning
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med 75 000 SEK till styrelsens övriga ledamöter. Sty-
relseledamoten Mikael Norberg, som även är verk-
ställande direktör i Bolaget, tar emellertid i enlighet 
med sitt konsultavtal, inte ut något styrelsearvode.
Därutöver har styrelsens ledamöter, inklusive Mikael 
Norberg, erbjudits att teckna teckningsoptioner inom 
ramen för ett incitamentsprogram beslutat av extra 
bolagsstämman den 21 mars 2014, vilket närmare 
beskrivs på sidan 52.

Styrelseledamöterna Mikael Norberg, Peter 
Hammaréus och Erik Åström erhåller/erhöll däremot 
ersättning för konsultuppdrag, utanför ramen för 
deras respektive styrelseuppdrag, vilket beskrivs 
närmare under rubriken ”Avtal och transaktioner med 
närstående” i avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information”.

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare
Styrelsen förhandlar och fastställer ersättning och 
anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör. 
Verkställande direktören närvarar inte vid styrelsens 
diskussioner rörande ersättningar till denne. Verk-
ställande direktören förhandlar om ersättning och 
anställningsvillkor för sina medarbetare i bolagsled-
ningen.

Ersättningen till övriga ledande befattningshavare 
utgörs i vissa fall endast av fast ersättning och i vissa
fall av fast ersättning samt bonus. Under 2013 utgick 
ersättning till den tidigare verkställande direktören i 
Bolaget om 2 545 KSEK och till den nuvarande verk-
ställande direktören om 600 KSEK. Inga pensions-
förmåner utgick till någon av personerna. Till övriga 
ledande befattningshavare utgick ersättning om totalt 
2 774 KSEK samt pensionsförmåner om 367 KSEK. 
Ingen rörlig ersättning utbetalades till verkställande 
direktören i Bolaget eller övriga ledande befattnings-
havare avseende räkenskapsåret 2013.

Utöver ovan beskrivna ersättning omfattas Mike 
Cotton, Martin Schlatter, Fergal O’Callaghan, Michael 
O’Connor och Christian Richter, som är nyckelper-
soner inom olika bolag i Spoiled Milk-divisionen, av 
ett incitamentsprogram som ger dem rätt att ta del 
av köpeskillingen vid en försäljning av Spoiled Milk-
divisionen. Incitamentsprogrammet beskrivs närmare 
på sidan 52.

Revisor
Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes av årsstäm-
man 2013 till revisor för tiden intill utgången av års-
stämman 2014. Huvudansvarig revisor var auktorise-
rade revisorn Mattias Johansson fram till mars 2014 
då Magnus Jacobsson övertog huvudansvaret. 

Före mars 2011 var Bolagets auktoriserade revisor, 
tillika medlem i FAR SRS, Mats Ohrner, Osborne 
Johnsons Revisionsbyrå med adress Kammakarga-
tan 7 i Stockholm.
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Allmänt
Bolaget har organisationsnummer 556693-7958 
och har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län. 
Bolaget inregistrerades hos Bolagsverket den 14 
december 2005 och har bedrivit verksamhet sedan 
dess. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras 
av Aktiebolagslagen. Gällande bolagsordning antogs 
vid årsstämma den 11 juli 2013.

Tvister och rättsliga processer
Efter den negativa mediala publiciteten kring Bolaget 
under hösten 2012, startade EBM en förundersök-
ning mot Bolaget. Enligt kontakter mellan Bolaget 
och åklagaren föreligger dock, vid tidpunkten för 
Prospektets avgivande, inga presenterade misstan-
kar mot Bolaget eller dess nuvarande eller tidigare 
företrädare. Utredningen har vid tidpunkten för 
Prospektets avgivande inte heller lett till några förhör, 
tvångsåtgärder eller andra åtgärder mot Bolaget eller 
dess nuvarande eller tidigare ledning. EBM har inte 
lämnat någon information om när utredningen kan 
väntas avslutas, men enligt uppgift från åklagaren 
kan ett beslut i ärendet om nedläggning av förun-
dersökningen eller annan åtgärd i ärendet förväntas 
under våren 2014. Utöver EBM:s förundersökning är 
Bolaget inte part i några andra rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden.

Vid en due diligence-granskning av Bolaget som 
genomförts av extern legal rågivare i samband med 
Prospektets upprättande har det framkommit vissa 
frågor kring en eventuell jävsituation, kring de kon-
sultavtal som Bolaget i maj 2013 ingick med tidigare 
styrelseledamöterna Knut Revling, Rouven Riexinger 
och Gerhard Picot och som beskrivs närmare nedan 
under rubriken ”Avtal och transaktioner med närstå-
ende”.

Avtal och transaktioner med närstående
Under 2010 sålde Richard Järås (tidigare styrel-
seledamot i Bolaget) och Joakim Öhman (tidigare 
styrelsesuppleant i Bolaget) bolaget Mobile Adverti-
sing Solution SDN BHD till 24 Solutions AB för en 
köpeskilling om 0 MYR (malaysiska ringgit). Bolaget 
har vidare skulder till Joakim Öhman och Richard 
Järås, bestående av räntebärande ägarlån, som 
vid tidpunkten för Prospektets avgivande uppgår 
till totalt 94 KSEK inklusive ränta för Joakim Öhman 
och till 526 KSEK inklusive ränta för Richard Järås. 

Därutöver har, det av Richard Järås tidigare kontrol-
lerade bolaget, Celon AB en fordran på Bolaget om 
4 991 KSEK inklusive ränta bestående av upparbe-
tat arvode som övertagits från Joakim Öhman och 
Richard Järås.

Bolagets största aktieägare Stock House, har i en-
lighet med ett avtal med Bolaget ingånget i decem-
ber 2012, lämnat lån till Bolaget samt övertagit lån 
från andra långivare till ett belopp som sammanlagt 
21,2 MSEK. Stock House tog i februari 2011 över ett 
lån till Bolaget om 600 000 USD. Bolagets skuld till 
Stock House är vid tidpunkten för Prospektets avgi-
vande betald i sin helhet.

Bolaget ingick i december 2012 ett konsultavtal 
med PE Strategic Partners AG, som ägs till 100 
procent av den tidigare styrelseledamoten och 
verkställande direktören Per Etholm, angående Per 
Etholms tidigare uppdrag som verkställande direk-
tör i Bolaget. Enligt avtalet skulle Bolaget betala ett 
månatligt konsultarvode om 500 000 SEK exklusive 
moms samt en månatlig ersättning för omkostnader 
om 65 000 SEK.

Bolaget ingick i maj 2013 ett avtal med de dåva-
rande styrelseledamöterna Knut Revling (genom det 
av denne kontrollerade bolaget Management Align-
ment Partners AG), Rouven Riexinger och Gerhard 
Picot som reglerade deras uppdrag som styrelse-
ledamöter. Samtidigt ingicks separata avtal med de 
nämna parterna som avsåg konsulttjänster utöver 
deras styrelseuppdrag. Enligt konsultavtalen erhöll 
Knut Revling, Rouven Riexinger och Gerhard Picot 
vardera en månatlig ersättning om 5 103,63 EUR från 
och med den 1 januari 2013 till och med den 11 juli 
2013.

Bolaget ingick 2013 ett konsultavtal med Mikael 
Norberg angående dennes uppdrag som verkstäl-
lande direktör. Ersättningen enligt avtalet uppgår till 
1,8 MSEK per år.

Bolaget har under 2014 ingått ett konsultavtal med 
styrelsens ordförande Peter Hammaréus avseende 
arbete med framlagt prospekt. Avtalet löper under en 
månad och ersättningen uppgår till sammanlagt 95 
KSEK exklusive semesterersättning om 12 KSEK. 

Bolaget ingick under 2013 ett konsultavtal med 
styrelseledamoten Erik Åström genom det av honom 
kontrollerade bolaget Trust Advokatbyrå, avseende 
tillhandahållande av juridiska rådgivningstjänster. 
Avtalet upphörde att gälla den 31 augusti 2013. Den 

LegaLa frågor och kompLetterande  
information
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utbetalade ersättningen under avtalet uppgick till 
totalt 427,5 KSEK.

Genomförda närståendetransaktioner under räken-
skapsåren 2010-2012 beskrivs närmare i årsredovis-
ningen för respektive räkenskapsår.

Ovanstående transaktioner har enligt styrelsens 
bedömning genomförts till marknadsmässiga villkor.

Väsentliga avtal
Bolaget ingick under 2011 avtal om att förvärva det 
engelska dotterbolaget Spoiled Milk UK Ltd. Som en 
del av förvärvet övertog Bolaget betalningsansvaret 
för vissa lån lämnade från säljarna till Spoiled Milk UK 
Ltd. Av lånen återstår vid tidpunkten för Prospektets 
avgivande 0 GBP.

Bolaget ingår löpande avtal med sina kunder. 
Enligt styrelsen är avtalen ingångna på marknads-
mässiga villkor. Enligt styrelsens bedömning är inget 
enskilt avtal av väsentlig betydelse för verksamhetens 
bedrivande. Förlust av en större kund eller förlust 
respektive senareläggning av ett större kundavtal kan 
emellertid ha en stor påverkan på ett enskilt affärs-
område och därigenom negativt inverka på koncer-
nens omsättning och resultat.

Förlust eller byte av en viktig leverantör skulle på 
kort sikt kunna innebära ökade kostnader eller mins-
kad försäljning, men bedöms inte få några väsentliga 
konsekvenser för koncernen som helhet då det i allt 
väsentligt finns alternativa leverantörer.

Avtal om avyttring av verksamhet
Dotterbolaget 24 Solutions har den 30 april 2014 in-
gått ett inkråmsöverlåtelseavtal med Zitac Consulting 
AB avseende försäljning av den del av 24 Solutions 
verksamhet som avsåg konsulttjänster, utbildning 
och support för IT-drift i egen regi (den ”Överlåtna 
Rörelsen”). Huvudsyftet med avyttringen är att få en 
starkare fokusering på värdeskapande verksamhet 
inom Managed Services som visar bättre marginal 
samt tillväxtpotential.  I samband med avtalet flyttas 
10 anställda från 24 Solutions till Zitac Consulting.
   Transaktionen består av en fast köpeskilling plus 
två möjliga tilläggsköpeskillingar som baseras på re-
sultatet av den Överlåtna Rörelsen. Den ena baseras 
på perioden maj till december 2014 och den andra 
på helåret 2015. 
   Försäljningen är beroende av att vissa villkor upp-
fylls senast den 30 maj 2014, bland annat att ett visst 
antal av den Överlåtna Rörelsens anställda väljer att 
övergå till förvärvaren och att ingen motpart till de 

avtal som ingår i den Överlåtna Rörelsen motsätter 
sig överlåtelsen. Den Överlåtna Rörelsen motsva-
rade cirka 20 procent av Koncernens omsättning för 
räkenskapsåret 2013.

Aktieägaravtal
I samband med Bolagets förvärv av Spoiled Milk 
GmbH i Tyskland ingicks ett aktieägaravtal avse-
ende aktierna i Bolaget mellan Stock House, Richard 
Järås, Fredrik Palmaeus, Joakim Öhman och säljarna 
av Spoiled Milk GmbH. I samband med Bolagets 
förvärv av Spoiled Milk ApS ingicks ett aktieägaravtal 
avseende aktierna i Bolaget mellan Stock House, 
Richard Järås, Joakim Öhman och säljarna av 
Spoiled Milk ApS. Båda aktieägaravtalen innehåller 
bestämmelser om förköp, tag-along, drag-along och 
utspädningsskydd.

Försäkringar
Styrelsens uppfattning är att Bolaget har ett för verk-
samheten ändamålsenligt försäkringsskydd.

Lån och ansvarsförbindelser
Bolaget har under 2013 ingått två låneavtal med 
Winor Investments & Finance AG om sammanlagt 
nominellt 62,1 MSEK med en ränta på fem pro-
cent, varav ett sammanlagt belopp på 59,6 MSEK 
har utbetalats. Därutöver har Winor Investments & 
Finance AG förvärvat ytterligare fordringar på Bola-
get om sammanlagt nominellt 4 021 576 SEK. Winor 
Investments & Finance AG äger rätt att kvitta hela sin 
fordran, totalt 63 621 576 SEK, mot aktier i Bolaget 
genom Erbjudandet i mån om plats efter att befintliga 
aktieägare har använt sitt företräde har Winor möjlig-
het att kvitta sin fordran.

Bolaget har under 2013 från Gérard Jäggi upptagit 
ett lån om nominellt knappt 10,5 MSEK med en ränta 
på fem procent. 

Immateriella rättigheter
Bolagets mjukvaruplattform är egenutvecklad och 
skyddas legalt genom avtal, upphovsrätt och lag-
stiftning. Användningen av plattformen grundas på 
kundavtal.

Förutom Bolagets och dotterbolagens registrerade 
firmor saknar Bolaget andra betydande registrerade 
immateriella rättigheter.
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Lock-up
Såvitt styrelsen känner till finns inga avtal om lock-up 
avseende aktierna i Bolaget.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Inga teckningsförbindelser har ingåtts.

Garantiavtal har ingåtts om totalt 94 MSEK i 
september månad 2013 med Winor Investments & 
Finance AG, 47th Street, Ocean Plaza, Panama City, 
Panama till ett belopp om 69 MSEK samt med Stra-
fin Asset Management Ltd, Sterengasse 6, Basel, 
Schweiz till ett belopp om 25 MSEK.

Winor Investments & Finance AG har delvis samma 
intressenter och ägarkrets som Bolagets nuvarande 
huvudägare Stock House. Strafin Asset Management 
har ingen direkt eller indirekt koppling till Bolagets 
nuvarande aktieägare. 

Ersättningen till garanterna ska utgå i form av ved-
erlagsfria aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1 
SEK per aktie motsvarande 20 procent av respektive 
garants garanterade belopp. Kostnaden för emis-
sionsgarantin uppgår således till högst 18 803 685 
SEK. 

I samband med Erbjudandet kommer cirka 32 
miljoner aktier, tillhörande huvudägaren Stock House, 
att dras in genom minskning av Bolagets aktieka-
pital, enligt beslut av extra bolagsstämman den 21 
mars 2014. De aktier som är föremål för indragningen 
berättigar formellt till företrädesrätt i Erbjudandet men 
Stock House har förbundit sig att inte utnyttja denna 
företrädesrätt. De aktier som omfattas av denna före-
trädesrätt kan därmed tecknas av övriga aktieägare 
och andra investerare, utan företrädesrätt.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Bolagets bolagsordning samt alla rapporter och 
historisk finansiell information som utfärdats på 
Bolagets begäran och som ingår i detta Prospekt, 
direkt eller genom hänvisning, finns tillgängliga hos 
Bolaget i pappersform. Information avseende Bo-
laget finns också tillgänglig på Bolagets webbplats, 
www.24mas.com.

Intressen och intressekonflikter
Avtal om emissionsgaranti har ingåtts av externa 
investerare. Dessa parter har ett intresse i att Er-
bjudandet genomförs framgångsrik och att avtalad 
ersättning utbetalas. Mangold Fondkommission, som 
agerar emissionsinstitut och utomstående legala 
rådgivare har biträtt Bolaget i upprättandet av detta 
Prospekt. Mangold Fondkommission erhåller en på 

förhand avtalad ersättning och de legala rådgivarna 
erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Trans-
aktionsstrukturen har bestämts utifrån de bolags-
specifika och marknadsrelaterade förutsättningar 
som råder för att uppnå en fullt garanterad företrä-
desemission utan att för den skull riskera att nega-
tivt drabba befintliga aktieägare eller utge för hög 
ersättning till emissionsgaranter. Utöver ovanstående 
parters intresse i att Erbjudandet kan genomföras 
framgångsrikt och, såvitt avser emissionsgaranter, att 
avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska 
eller andra intressen i emissionen. Det bedöms inte 
föreligga några intressekonflikter mellan parterna 
som i enlighet med ovanstående har ekonomiska el-
ler andra intressen i emissionen.
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Organisationsnummer för 24 Mobile Advertising So-
lutions AB (publ) är 556693-7958. Företagets bolag-
sordning beslutades av aktieägarna på årsstämman 
den 11 juli 2013.

§ 1 Firma
Bolagets firma är 24 Mobile Advertising Solutions AB 
(publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Nacka, Södermanland.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är utveckling, drift och mark-
nadsföring av informationssystem, jämte därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst niohundra 
tusen (900.000) kronor och högst tre miljoner 
(3.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst nittio mil-
joner (90.000.000) och högst trehundra miljoner 
(300.000.000).

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio leda-
möter med högst tre suppleanter. 

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och den verkställande direk-
törens förvaltning skall utses lägst en och högst två 
revisorer, med eller utan suppleanter, eller lägst ett 
och högst två registrerade revisionsbolag. 

§ 8 Räkenskapsår
Räkenskaperna skall omfatta tiden 1/1–31/12.

§ 9 Ordinarie bolagsstämmas ärenden
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av att stämman blivit behörigen samman-

kallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revi-

sionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncern revisionsberättelsen.

7. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balans-

räkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen;

b. om disposition beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.

8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt, i före-

kommande fall, revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Nacka eller Stockholm. 
Kallelse till årsstämma, samt kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning 
kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. 
Kungörelse av kallelsen skall ske på bolagets hem-
sida och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar 
samt att information om att kallelse skett annonseras 
i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman, skall 
dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning 
av hela aktieboken avseende förhållandena fem var-

BoLagsordning
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dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-
afton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett el-
ler två biträden, dock endast om aktieägaren gjort 
anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11 Aktieslag
Endast ett aktieslag finns. Varje aktie medför en röst 
per aktie. 

§ 12 Aktieägares behörighet
Styrelsen har rätt att besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen 
bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt 
följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 13 Avstämningsregister
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.
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Skattekonsekvenser i Sverige
Sammanfattningen av vissa svenska skatterättsliga 
regler nedan grundar sig på nu gällande lagstift-
ning och är endast avsedd som generell information 
till de aktieägare och blivande aktieägare i 24MAS 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att 
uttömmande behandla alla skattefrågor som kan 
uppkomma i samband med föreslagen företrädese-
mission, utan avser endast att ge allmän information. 
Den skattemässiga bedömningen av varje enskild 
aktieägare beror bland annat på respektive aktieäga-
res specifika situation. Sammanfattningen behandlar 
exempelvis inte de speciella regler som gäller för 
så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller 
delägarrätter som ägs av handelsbolag eller kom-
manditbolag eller sådana juridiska personer vars 
innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar i 
en näringsverksamhet (om inte annat anges nedan). 
Inte heller behandlas kapitalvinstbeskattningen och 
utdelningsbeskattningen på sådana aktier. Det bör 
också noteras att sammanfattningen inte behandlar 
reglerna om investeraravdrag (tillämpliga på investe-
ringar gjorda från och med 1 november 2013).

Notera att förmånsbeskattning för anställda, styrel-
seledamöter och styrelsesuppleanter kan under vissa 
förutsättningar uppkomma vid tilldelning av aktier i 
nyemission.

Särskilda skattekonsekvenser som inte är be-
skrivna kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare eller innehavare såsom exempelvis 
investmentföretag, investeringsfonder och perso-
ner som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
24MAS har endast en legal skyldighet att innehålla 
preliminärskatt såvitt gäller utdelning till fysiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Varje aktieägare bör inhämta råd från skatteexpertis 
om de skattekonsekvenser som kan vara tillämpliga i 
det enskilda fallet.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Vid försäljning av onoterade aktier beskattar fysiska 
personer och dödsbon den uppkomna kapitalvin-
sten i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst respek-
tive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 

försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter) och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Eventuellt 
uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare 
andelsbyten ska normalt återföras till beskattning vid 
en avyttring. Vid vinstberäkningen används genom-
snittsmetoden. Enligt denna metod ska omkostnads-
beloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och 
sort (notera att interimsaktier, BTA, inte anses vara av 
samma slag och sort som de befintliga aktierna för-
rän beslutet om nyemission har registrerats). Kapital-
vinst beskattas normalt med 30 procent, för onotera-
de aktier gäller dock att endast 5/6 av kapitalvinsten 
ska tas upp, vilket ger en skattesats om 25 procent.

Avdrag för kapitalförlust medges med 70 procent 
av förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier kan dock 
kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under 
samma år. Sådan kvittning kan även ske fullt ut 
mot kapitalvinster på andra delägarrätter än aktier, 
med undantag för andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter. Uppkom-
mer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion. Skattereduktion ska räknas av mot 
kommunal och statlig inkomstskatt och mot statlig 
fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift. 
Sådan skattereduktion medges med 30 procent för 
underskott som uppgår till höst 100 000 SEK och 
med 21 procent för underskott därutöver. Underskott 
kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

För aktieinnehavare i 24MAS som utnyttjar erhållna 
teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen 
beskattning. Aktieägare som väljer att inte utnyttja 
sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan avyttra 
sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst ska 
då beräknas. För teckningsrätter som grundas på 
innehav av aktier i 24MAS är anskaffningsvärdet noll. 
Schablonregeln får inte användas för att bestämma 
omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsin-
täkten minskad med utgifter för avyttring ska tas upp 
till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprung-
liga aktierna påverkas inte. Vid köp av teckningsrät-
ter i 24MAS som sedan utnyttjas för köp av aktier i 
24MAS, läggs anskaffningsutgifterna för tecknings-
rätterna till aktiernas omkostnadsbelopp.

skattekonsekvenser i sverige
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Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom döds-
bon, beskattas i normala fall inte för kapitalvinster på 
onoterade aktier. Notera dock att om innehavet an-
ses utgöra lager för innehavaren så kommer avyttring 
av aktierna samt utdelning på aktierna att beskattas 
i inkomstslaget näringsverksamhet till normal bo-
lagskattesats om 22 procent. Notera att kapitalför-
luster på noterade innehav endast kan kvittas mot 
motsvarande kapitalvinster på noterade innehav 
varför eventuell outnyttjad förlust får rullas vidare och 
kvittas mot överskott ett annat år, s.k. ”fållaförlust”. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust föl-
jer samma regler som för fysiska personer, se ovan.

På motsvarande sätt är kapitalförluster på ono-
terade aktieinnehav inte skattemässigt avdragsgilla 
såvida dessa inte utgör lagerandelar. Förluster på 
lagerandelar är full ut avdragsgilla mot övriga skatte-
pliktiga inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 
normalt 30 procent på mottagen utdelning. Vid utdel-
ning från onoterade aktier kvoteras beskattningen till 
5/6 eller 25 procent. Avdraget för källskatt verkställs 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. Erhållen utdelning från ono-
terade aktier till juridiska personer, utom dödsbon, 
är skattefria. Detta gäller dock inte om dessa aktier 
utgör lagertillgångar, då utgår normal beskattning i 
inkomstlaget näringsverksamhet med en skattesats 
om 22 procent. För vissa juridiska personer, till exem-
pel ideella föreningar, gäller särskilda regler. 

Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta och som inte 
stadigvarande vistas i Sverige samt i övrigt saknar 
väsentlig anknytning hit, beskattas normalt inte i 
Sverige vid försäljning av svenska aktier eller teck-
ningsrätter. Enligt en särskild regel kan emellertid en 
fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli 
beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, 
om personen under det kalenderår då försäljningen 
sker eller vid något tillfälle under de tio närmast 
föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller 
stadigvarande vistats här. Denna regels tillämplighet 
är i många fall begränsad genom skatteavtal som 
Sverige har ingått med andra stater för undvikande 
av dubbelbeskattning.

Utländska juridiska personer är normalt inte 
skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier eller 
teckningsrätter annat än om vinsten är hänförlig till ett 
så kallat fast driftställe i Sverige. För aktieägare som 
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
normalt svensk kupongskatt med 30 procent på all 
utdelning från svenska aktiebolag. Denna skattesats 
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal 
med andra stater för undvikande av dubbelbeskatt-
ning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

För aktieägare som är juridiska personer med 
hemvist inom EU eller i länder som Sverige ingått 
dubbelbeskattningsavtal med och andra länder med 
en beskattning motsvarande den i Sverige, utgår inte 
svensk kupongskatt på utdelning från ett onoterat 
bolag. 
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De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt. 
Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvis-
ning: 24MAS årsredovisningar för år 2010, 2011, 2012 samt 2013.  Informationen, till vilken hänvisning sker, 
ska läsas som en del av detta Prospekt. Resterande delar i nedan angivna dokument är inte relevanta för 
investerare och ingår inte som en del i detta Prospekt. Informationen finns tillgänglig på 24MAS hemsida, 
www.24mas.com eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat under Prospektets giltighetstid på Bolagets 
huvudkontor. Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet.

Information Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, 
noter och information om redovisningsprinciper för räkenskaps-
åren 2010, 2011, 2012 och 2013.

Årsredovisning 2013, sid 15-67
Årsredovisning 2012, sid 12-67
Årsredovisning 2011, sid 12-56
Årsredovisning 2010 (brutet år), sid 10-55

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010, 2011, 2012 och 2013. Årsredovisning 2013, sid 69
Årsredovisning 2012, sid 69
Årsredovisning 2011, sid 58
Årsredovisning 2010 (brutet år), sid 57

handLingar införLivade genom hänvisning
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Affärsidé  

24MAS ska med hjälp av innovativ digital teknik 

erbjuda produkter och tjänster till företag som har högt 

ställda krav på leverans och säkerhet av data och 

innehållstjänster. Verksamheten ska bedrivas i 24MAS 

dotterbolag och ha ett globalt focus på tillväxt inom 

respektive affärsområde. Produkter och tjänster ska 

ha en skalbar och långsiktig affärsmodell med god 

intjäningsförmåga. 

 

Mål  

24MAS ska med ett holdingbolagsperspektiv 

gentemot sina dotterbolag, säkerställa en självständig 

operativ verksamhet där respektive enhet ska ha 

absolut bästa förutsättningar för lönsamhet, en positiv 

finansiell tillväxt samt möjliggöra för 24MAS aktieägare 

att få största möjliga värdeökning med begränsat 

risktagande. 

 

Vision  

24MAS dotterbolag ska ha en ledande position inom 

sina respektive affärsområde med övergripande 

inriktning på att hjälpa sina kunder med affärskritisk 

data. Detta oavsett om det handlar om säkerhet, 

lagring eller leverans av innehållstjänster. 

 

Strategi  

24MAS har sedan våren 2013 arbetat med att 

konsolidera, renodla och skapa en egen struktur för 

sina dotterbolag, Spoiled Milk och 24 Solutions. Detta 

för att på ett tydligare sätt gentemot kunder, anställda 

och aktieägare visa upp de värden som respektive 

dotterbolag innehar. Förändringen är en viktig del i 

24MAS framtida strategi, där Bolaget delvis frångår sin 

tidigare idé om att konsolidera all verksamhet under 

24MAS varumärke, till att skapa värden i respektive 

dotterbolag där 24MAS kommer att drivas och 

utvecklas mer som ett renodlat ägarbolag. Långsiktigt 

kommer detta resultera i att 24MAS får en tydligare 

affärsmodell via sina dotterbolag, vilket ger ökade 

möjligheter för finansiering samt förenklad drift av 

respektive enhet. 
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Telefon: +46 8 723 91 00

24MAS
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Telefon: +46 8 91 12 55

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50

  

Revisor
KPMG AB
Adress: Tegelbacken 4A
Box 161 06
103 23 Stockholm

Skatterådgivare
Grant Thornton Sweden AB
Adress: Sveavägen 20
103 94 Stockholm
Telefon: +46 8 563 070 00

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00


