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Företrädesemissionen i korthet

Med “TrustBuddy” eller “Bolaget” avses i detta prospekt (”Prospektet”), beroende på samman-
hanget, TrustBuddy AB (publ), den koncern vari Bolaget är moderbolag eller ett dotterbolag i 
koncernen. Detta Prospekt har upprättats med anledning av erbjudandet (“Företrädesemissionen” 
eller ”Erbjudandet”) till Bolagets befintliga aktieägare att teckna högst 405 546 722 nya aktier (de 
“Nya Aktierna”) med företrädesrätt (“Teckningsrätt”) i förhållande till deras befintliga innehav 
av aktier i Bolaget per den 9 oktober 2015 (“Avstämningsdagen”) till teckningskursen 0,15 SEK 
per Ny Aktie (“Teckningskursen”) under perioden från och med den 14 oktober 2015 till och med 
den 30 oktober 2015 (“Teckningsperioden”). Med betald tecknad aktie (”BTA”) avses alla inte-
rimsaktier utgivna mot betalning av Teckningskursen och före registreringen av de Nya Aktierna 
hos Bolagsverket. Med “Mangold” avses Mangold Fondkommission AB. Se ”Definitioner” för 
definitioner av andra termer som används i detta Prospekt.

Information till investerare

Företrädesemissionen och detta Prospekt är underkastat svensk rätt. Tvist med anledning av Före-
trädesemissionen och detta Prospekt ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt har 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 
26 §§ i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
av detta Prospekt innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är 
riktiga eller fullständiga.

Investeringsbeslut får baseras endast på information i detta Prospekt samt eventuella tillägg till 
detta Prospekt. Ingen person har tillstånd att lämna någon annan information eller göra några 
andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt, och om så ändå sker, ska sådan information 
eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget. Mangold lämnar ingen garanti, vare 
sig uttrycklig eller underförstådd, att den information som finns i detta Prospekt är korrekt el-
ler fullständig, och ingenting i detta Prospekt ska ses som en utfästelse eller garanti av Mangold 
oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden. Mangold ansvarar inte för fullständigheten eller 
korrektheten av den information som finns i Prospektet, och avsäger sig allt juridiskt ansvar som 
Mangold annars hade ansetts ansvara för avseende Prospektet, oavsett om ansvaret skulle uppstå 
till följd av en otillåten civilrättslig handling, enligt avtal eller annars. Information eller uttalanden 
i anledning av Företrädesemissionen som är oförenliga med vad som anges i Prospektet är ogiltiga. 
Information och uttalanden i detta Prospekt är giltiga per dagen för detta Prospekt. När investerare 
fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Företräde-
semissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör 
potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare måste göra en självständig bedömning av de juridiska, skattemäs-
siga, affärsmässiga, finansiella och andra konsekvenserna av ett förvärv av Teckningsrätter eller 
tecknandet av de Nya Aktierna. Investerare måste därutöver göra en självständig bedömning av 
de risker som är förenade med förvärvet av Teckningsrätter eller tecknandet av de Nya Aktierna. 

Distributionen av detta Prospekt, utnyttjandet av Teckningsrätter, erbjudandet om BTA och de 
Nya Aktierna samt försäljningen av de Nya Aktierna kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Inga 
åtgärder har eller kommer att vidtas av Bolaget eller Mangold för att godkänna innehavet av eller 
distributionen av detta Prospekt (eller något annat material i anledning av Företrädesemissionen) i 
en jurisdiktion i vilken det inte skulle vara tillåtet att utföra en sådan distribution. Prospektet eller 
tillkännagivandet av material i anledning av Företrädesemissionen kommer sålunda inte distribu-
eras eller offentliggöras i någon jurisdiktion med undantag av om distributionen eller offentliggö-
randet skulle vara förenliga med tillämpliga lagar och regler. Bolaget och Mangold kräver att de 
personer som kommer i besittning av detta Prospekt informerar sig själva om och iakttar sådana 
restriktioner. Vare sig Bolaget eller Mangold har något juridiskt ansvar för de personer som kommit 
i besittning av detta Prospekt i strid med sådana restriktioner, oavsett om dessa personer skulle vara 
potentiella investerare. Detta Prospekt utgör inte ett erbjudande om att sälja Teckningsrätter, BTA 
eller de Nya Aktierna till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett 
sådant erbjudande till en sådan person, eller en inbjudan om ett erbjudande om att köpa Tecknings-
rätterna, BTA eller de Nya Aktierna från en person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet 
att göra en sådan inbjudan. Teckningsrätterna, BTA och de Nya Aktierna har inte rekommenderats 
av en federal eller delstatlig värdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Vidare har nyssnämnda 
myndigheter inte bekräftat exaktheten eller tillräckligheten och skäligheten av detta Prospekt. Alla 
uttalanden som anger annat är en straffbar handling i USA. Inga värdepapper som anges i detta 
Prospekt har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act 
från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och värdepapperna får, i avsaknad av sådan 
registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA annat än med tillämpning av ett undantag från, 
eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Värdepapper-
na som anges i detta Prospekt kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmän-
heten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implemente-
rat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) (var för sig härefter 
benämnd en ”Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits och kommer inte heller att vidtas 
för att lämna ett erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt offent-
liggörs i någon Relevant Medlemsstat. Värdepapperna kan därför endast erbjudas i en Relevant 
Medlemsstat till (a) en kvalificerad investerare som definierats i Prospektdirektivet; eller (b) någon 
som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Framåtriktade uttalanden

Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden, varav vissa kan 
identifieras genom användandet av framåtriktad terminologi såsom ”syftar till”, ”uppskattar”, ”an-
tar”, ”tror”, ”fortsätter”, ”kan komma att”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”skulle kunna”, 
”planera”, ”potentiell”, ”förutse”, ”beräknad”, ”ska” eller ”skulle” eller, i varje enskilt fall, dess 
negationer, eller andra varianter eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner om strategi, 
planer eller avsikter, innefattar ett antal risker och osäkerheter. Sådana framåtriktade uttalanden 
är oundvikligen beroende av antaganden, information eller metoder som kan vara felaktiga el-
ler bristfälliga och kan komma att visa sig vara ogenomförbara. Framåtriktade uttalanden avser 
bland annat framtida finansiell avkastning, vinst, kostnader och synergier, såväl som planer och 
förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän 
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som kan påverka Bolaget. De 
framåtriktade uttalandena återfinns på flera platser i detta Prospekt och innefattar uttalanden be-
träffande Bolagets avsikter, mål, uppfattning eller nuvarande förväntningar gällande bland annat 
rörelseresultat, finansiell ställning och resultat, likviditet, rörelsekapital, kassaflöden, påverkan av 
föreskrifter, allmänna ekonomiska trender, den konkurrensutsatta omgivning i vilken Bolaget be-
driver verksamhet, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och den marknad på vilken Bolaget bedriver 
verksamhet. Framåtriktade uttalanden innefattar till sin natur risker och osäkerheter eftersom de 
har samband med händelser, och är beroende av omständigheter, som kanske eller kanske inte 
inträffar i framtiden. Även om Bolaget tror att de förväntningar som antyds genom dessa framåtrik-
tade uttalanden är rimliga avser samtliga framåtriktade uttalanden omständigheter som är föremål 
för risk och osäkerhet. Bolaget uppmärksammar läsare på att framåtriktade uttalanden inte utgör 
garantier för framtida resultat, att de baseras på ett flertal antaganden och att Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning, och utvecklingen på Bolagets geografiska marknader och i den 
bransch som Bolaget bedriver verksamhet inom, kan avvika väsentligt från, och vara sämre än, det 
som gjorts gällande i eller antytts av de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta 

Prospekt 

Läsare bör inte utan vidare förlita sig på sådana framåtriktade uttalanden, vilka endast avser för-
hållanden per datumet för detta Prospekt. För en mer utförlig redogörelse om de faktorer som 
kan påverka Bolagets framtida resultat och den marknad på vilken Bolaget bedriver verksam-
het uppmanas potentiella investerare att läsa detta Prospekt, inklusive avsnitten ”Riskfaktorer”, 
”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbeskrivning” och ”Kommentarer till den finansiella utveckling-
en”. Mot bakgrund av dessa risker, osäkerheter och antaganden är det möjligt att de framåtriktade 
händelser som beskrivs i detta Prospekt inte kommer att inträffa. Utöver vad som kan krävas av 
tillämplig lag friskriver sig Bolaget uttryckligen från samtliga skyldigheter eller åtaganden att upp-
datera de framåtriktade uttalandena som återfinns i dokumentet för att reflektera förändringar i dess 
förväntningar, eller förändring av händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådana ut-
talanden är baserade. Samtliga efterföljande skriftliga och muntliga framåtriktade uttalanden som 
hänför sig till Bolaget, eller personer som företräder Bolaget, görs helt med förbehåll för de osä-
kerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i detta Prospekt, inklusive 
de som återfinns under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Marknadsinformation

Detta Prospekt innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, 
marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och 
bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av 
tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits 
på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen 
vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter ang-
er regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att 
informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand 
verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsin-
formation som finns i detta Prospekt och som har hämtats eller härrör från externa publikationer 
eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan 
komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknads-
förhållanden. Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin 
tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om 
vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av 
de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara 
uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av mark-
nadsinformation som återfinns i detta Prospekt inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer 
på Bolagets framtida resultat.
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Innehåll

Definitioner
Bolaget
TrustBuddy AB (publ), org.nr. 556794-5083 eller i förekomman-
de fall det upplösta bolaget TrustBuddy International AB, org.nr. 
556510-9583 som fusionerats med TrustBuddy AB (publ).

mangold eller mangold fondkommission
Mangold Fondkommission AB, org. nr. 556585-1267.

Prospektet
Avser detta prospekt.

erbjudandet eller företrädesemissionen
Den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieä-
gare som inbjuds till teckning genom föreliggande Prospekt.

Teckningsoptionerna
De teckningsoptioner som med avvikelse från aktieägarnas fö-
reträdesrätt erhålls vederlagsfritt efter tilldelning i Erbjudandet.

nasdaq first north eller first north
Nasdaq First North, där Bolagets aktier handlas är en Multilate-
ral Trading Facility (MTF) som är mindre reglerad än en reglerad 
marknadsplats.

euroclear Sweden eller euroclear
Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.

tiDpunkter för ekonomisk  
information och stämma
kvartalsrapport juli - september
19 november 2015

Bokslutskommuniké 2015
18 februari 2016

nästa årsstämma
27 april 2016

certifieD aDviser och  
likviDitetsgarant
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser och likviditets-
garant för Bolaget, telefon: +46-8-463 80 00. Erik Penser Bank-
aktiebolag ägde per den 30 juni 2015 11 216 058 aktier i Bolaget.
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Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E 
(A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av vär-
depapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, finns det luckor i num-
reringen av Punkterna. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen 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”.

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 kä-
rande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning 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 sammanfattningen, 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 nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till använd-
ning av Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda detta Prospekt för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
B.1 Firma och handelsbe-

teckning
Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är TrustBuddy AB (publ) och dess organisa-
tionsnummer är 556794-5083.

B.2 Säte, bolagsform, lag-
stiftning och bildande

TrustBuddy AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. TrustBuddy AB (publ) bild-
ades i Sverige och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig verk-
samhet

TrustBuddy etablerades 2009 som en aktör inom person-till-person-lånemarknaden, eller P2P. 
P2P-verksamhet är en form av kreditförmedling där TrustBuddy inte självt lånar ut några pengar 
utan endast förmedlar lån mellan privatpersoner/företag som Långivare och privatpersoner/företag 
som Låntagare, och således agerar som mellanman. P2P-branschen har under senare år tillkommit 
som ett alternativ till traditionell långivning från banker och andra kreditinstitut. TrustBuddy är för 
närvarande i sin egenskap av kreditförmedlare registrerat hos Finansinspektionen som ett finansiellt 
institut enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

TrustBuddy är idag huvudsakligen verksamt inom den nordiska marknaden för kortfristig 
finansiering. Bolaget utmärker sig inom detta segment och på denna marknad som en av ett fåtal 
aktörer som finansierar kortfristiga konsumentkrediter genom en P2P-plattform. Överlag har den 
nordiska marknaden för kortfristiga konsumentkrediter vuxit kraftigt under de senaste åren, och 
idag återfinns ett stort antal seriösa aktörer som finansierar dessa krediter med hjälp av egna medel. 
Marknaden domineras av ett fåtal större aktörer, däribland TrustBuddy.

Samtidigt som Bolaget valt att investera i den kortfristiga låneprodukten, har Bolagets styrelse och 
ledning meddelat en ny affärsstrategi där TrustBuddy i ett senare skede i huvudsak kommer att foku-
sera på två produktsegment – lån till små och medelstora företag (”SME”) samt konsumtionslån med 
både kortare och längre löptider. Bolaget utesluter inte framtida ändringar till den kortfristiga konsu-
mentlåneprodukten i syfte att öka såväl antalet kunder som intäkterna hänförande till denna produkt.

Bolagets SME-verksamhet representeras i dagsläget primärt utav det nederländska dotterbolaget 
Geldvoorelkaar, som TrustBuddy förvärvade under det fjärde kvartalet 2014. Geldvoorelkaar är det 
största crowdfunding-företaget i Nederländerna inom SME-lånesegmentet, och öppnar på så sätt 
upp den europeiska marknaden för små och medelstora företagslån för TrustBuddy.

B.4a Trender Det gångna året har överlag varit ett intensivt sådant för P2P-lånemarknaden globalt. Ett helt nytt 
regelverk lanserades under 2014 i Storbritannien och den dominerande amerikanska aktören, Len-
dingClub, introducerades framgångsrikt på börsen (NYSE). Sedan dess har ytterligare P2P-aktörer 
börsnoterats utomlands, vilket i sin tur bidragit till utökat intresse för sektorn bland investerare. Bo-
laget är, i egenskap av stor aktör på marknaden, väl positionerat för att dra nytta av detta förmånliga 
investeringsklimat. Bolaget förutser även ett fortsatt starkt intresse bland investerare för diversifie-
rade P2P-bolag såsom TrustBuddy.

Bolaget gynnas framförallt av det avancerade IT-system som det utvecklat under flera års tid. Detta 
system tillåter Bolaget att automatisera en stor del av de lånrelaterade funktionerna inom verksam-
heten, däribland behandlandet av låneansökningar. Bolaget bedömer att dess IT-baserade P2P-platt-
form är en av marknadens mer sofistikerade.

Bolaget ser sig gynnas av såväl fortsatt expansion för Geldvoorelkaar på den nederländska marknaden, 
som lanseringen av en SME-produkt i både Belgien och Skandinavien under det andra halvåret 2015.

SAmmAnfATTnIng
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B.5 Koncernstruktur

B.6 Större aktieägare
# Aktieägare Ägarandel av 

röster och kapital
1 DEUTSCHE BANK AG LDN-PRIME BROKER, AGE FULL TAX 22,11%

2 J P MORGAN CLEARING CORP, W9                    5,79%

3 SPAREBANK 1 MARKETS AS                          5,12%

4 MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9                   3,80%

5 RAMAM WORLD RECOVERY FUND                       3,79%

6 CREDIT SUISSE SEC. EUROPE LTD                   3,66%

7 HANDELSBANKEN EQUITIES A.S                      3,41%

8 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION         3,07%

9 NETFONDS ASA, NQI                               2,86%

10 JAC INVEST AS                                   2,78%

Såvitt Bolaget har kännedom om finns ingen aktieägare med direkt eller indirekt ägande som har kontroll över Bolaget.

B.7 Finansiell information i 

sammandrag

Den finansiella informationen som som återfinns i det här kapitlet presenterar Bolagets räkenskaper på koncernnivå och bör läsas 
med följande introduktion i åtanke. Bolaget (så som det ser ut idag) upprättade för första gången koncernräkenskaper till årsredovis-
ningen för 2014. Före 2014 så var Bolaget en del av ”TrustBuddy International AB” som då upprättade koncernredovisning men i 
februari 2015 fusionerades ”TrustBuddy International AB” in i Bolaget. Räkenskaperna för 2013 är således koncernräkenskaper för 
koncernen som den såg ut vid den tidpunkten med ”TrustBuddy International AB” som koncernmoder. Bolaget blev koncernmoder i 
den nya gruppen och upprättade koncernräkeskaper för denna grupp avseende 2014. Räkenskaperna i kapitlet är presenterade enligt 
följande:

Räkenskaper på koncernnivå för 2013: Hämtade ur ”TrustBuddy International ABs” reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 
2013 upprättade enligt Årsredovisningslag (1995:1554) 7 kap. 2 § och bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt RR 1:00, RR 
7, RR 8, RR 9, RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 18.

Räkenskaper på koncernnivå för 2014: Hämtade ur Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2014 upprättade enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Räkenskaper på koncernnivå för första halvåret 2015: Hämtade ur Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden janua-
ri-juni 2015 upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Några jämförelsetal för samma halvår 2014 finns inte på koncernnivå då Bolaget inte tidigare upprättat 
koncernräkenskaper.

2015 2014 2013
6 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

Belopp i KSEK JAN–JUN JAN–DEC JAN–DEC

Nettoomsättning 48 690 85 081 80 910

Aktiverat arbete för egen räkning 615 1 459 0

Övriga intäkter 0 2 316 0

49 305 88 856 80 910

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -14 604 -15 538 -27 950

Övriga externa kostnader -35 455 -57 232 -35 295

Personalkostnader -25 486 -37 763 -19 599

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 208 -4 602 -2 692

Övriga rörelsekostnader -830 0 -583

Summa rörelsens kostnader -84 583 -115 135 -86 119

Rörelseresultat -35 278 -26 279 -5 209

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 234 79 135

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 128 -26 -239

Summa resultat från finansiella investeringar -894 53 -104

Resultat efter finansiella poster -36 172 -26 226 -5 313

Skatt på periodens resultat -51 -708 -212

Periodens resultat -36 223 -26 934 -5 525

TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy 2  
UK Limited

TrustBuddy AB  
Netherlands B.V. TrustBuddy Spain S.L.MvS Financiële  

Dienstverlening B.V.Adams Advies B.V.

Geldvoorelkaar.nl V.O.F.

100% 100% 100% 100%

50% 50%
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B.7 Finansiell information i 

sammandrag (forts.)
Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 24 470 19 384 7 319

Goodwill 96 446 0 3 200

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 15

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 511 782 272

Summa anläggningstillgångar 121 427 20 166 10 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 831 17 672 98

Aktuella skattefordringar 1 185 0 170

Övriga kortfristiga fordringar 843 872 6 159

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 484 500 5 819

20 343 19 044 12 246

Kassa och bank

Likvida medel 8 884 16 685 149 781

Klientmedel 31 330 15 225 0

40 214 31 910 149 781

Summa omsättningstillgångar 60 557 50 954 162 027

Summa tillgångar 181 984 71 120 172 833

Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 811 811 12 806

Bundna reserver 0 0 339

Fria reserver 0 0 49 866

Övrigt tillskjutet kapital 145 852 66 248 0

Balanserad vinst eller förlust -27 468 -2 659 0

Periodens resultat -36 223 -26 934 -5 525

Summa eget kapital 82 972 37 466 57 486

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 17 110 0 0

Uppskjuten skatteskuld 0 0 96

Summa långfristiga skulder 17 110 0 96

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 32 960 0 6 433

Leverantörsskulder 3 889 5 777 0

Skulder till koncernföretag 0 456 0

Aktuella skatteskulder 0 912 0

Övriga kortfristiga skulder 9 938 5 519 104 850

Klientmedelsskuld 31 330 15 225 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 785 5 765 3 968

Summa kortfristiga skulder 81 902 33 654 115 251

Summa eget kapital och skulder 181 984 71 120 172 833
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B.7

Finansiell information i 

sammandrag (forts.)
2015 20142 2013

6 MÅN 12 MÅN 12 MÅN
Belopp i KSEK JAN-JUN JAN–DEC JAN–DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -35 278 -26 279 -5 209

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 399 4 602 3 683

Erlagd ränta -1 128 -26 135

Erhållen ränta 234 79 -239

Betald inkomstskatt -2 046 1 007 -902

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet -34 819 -20 617 -2 532

Ökning/minskning kundfordringar 3 841 -17 672 3 312

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 067 -1 372 -7 125

Ökning/minskning kortfristiga skulder 33 004 16 714 99 554

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 041 -22 947 93 209

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -17

Balanserade utgifter -8 139 -23 986 -1 693
Placeringar i övriga finansiella anläggningstill-
gångar 271 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 868 -23 986 -1 710

Finansieringsverksamheten

Omvänt förvärv -13 002 0 0

Teckningsoptioner 0 0 231

Förändring långfristiga skulder 17 110 0 0

Förändring långfristiga fordringar 0 -782 -230

Utdelning 0 0 -2 758

Nyemission 0 0 56 307

Justering för eget kapital 0 64 400 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 108 63 618 53 550

Periodens kassaflöde 1-20 803 16 685 145 049

Likvida medel vid periodens början 16 685 0 4 732

Likvida medel vid periodens slut 8 884 16 685 149 781

1 Kassaflödet för perioden januari till juni 2015 representerar det verkliga kassaflödet som Bolaget har haft genom att den kassa som Bo-
laget erhöll genom fusionen med ”TrustBuddy International AB” har justerats bort genom posten ”Omvänt förvärv”. Därmed summerar 
likvida medel vid periodens början plus periodens kassaflöde inte upp till likvida medel vid periodens slut. Dock medför ett tillägg om 13 
002 KSEK som justerats bort under posten ”Omvänt förvärv” att de likvida medlen summerar korrekt.
2 Kassaflödet för 2014 presenteras endast för att ge en översikt över hur kassan för 2014 är hänförlig och ska inte ses som årets förändring-
ar. På grund av att Bolaget för första gången upprättade koncernredovisning till årsredovisningen 2014 så finns det inte någon ingående 
balans för koncernen 2014 (så som koncernen ser ut idag). Med bakgrund av det påvisas kassaflödet istället med utgångspunkt i en 
nollbalans. Då utgångspunkten för samtliga balansposter för 2014 är 0,0 så representeras hela värdet för varje balanspost på varje rad där 
ökningar/minskningar anges med justeringar för ej kassaflödesdrivande poster.

Väsentliga händelser under perioden för den finansiella informationen

Under första kvartalet 2015 genomförde Bolaget en fusion med det tidigare moderbolaget för att 
förenkla bolagsstrukturen. Genom fusionen blev även det holländska bolaget Geldvoorelkaar, som 
förvärvades av det tidigare moderblaget i december 2014, en del av Bolaget. Fusionen med moder-
bolaget har påverkat Bolagets balansräkning väsentligt sett till de immateriella tillgångarna samt 
eget kapital. Bolaget har även tecknat en kortfristig finansieringslösning om 30 MSEK under 2015.

Väsentliga händelser efter 30 juni 2015

Efter den 30 juni 2015 har Bolaget har upptagit ett brygglån om 20 MSEK samt utnyttjat den tidigare 
kortfristiga finansieringslösningen om ytterligare cirka 14 MSEK. Utöver upptagandet av brygglånet 
och utnyttjandet av den kortfristiga finansieringslösningen har inte några väsentliga förändringar i 
Bolagets finansiella situation eller rörelseresultat skett.
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B.8 Utvald proformaredo-
visning

Ej tillämplig.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig.

B.10 Revisorsanmärkning Ej tillämplig. Bolaget har inte fått någon revisorsanmärkning.

B.11 Otillräckligt kapital TrustBuddys befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande 
tolvmånadersperioden. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker i cirka en månad 
från Prospektets avgivande.

Bolaget är i behov av rörelsekapital då verksamheten vid datumet för Prospektet inte genererar 
ett positivt kassaflöde och Bolagets nuvarande rörelsekapital är förbrukat. Bolaget uppskattar 
att underskottet av rörelsekapital uppgår till totalt cirka 29 MSEK. För att lösa det kortfristiga 
rörelsekapitalbehovet fram tills Bolaget erhåller emissionslikviden från Företrädesemissionen och 
den efterföljande riktade emissionen har Bolaget upptagit en kortsiktig bryggfinansiering om 20,0 
MSEK. Efter genomförandet av den garanterade Företrädesemissionen samt den påföljande plane-
rade riktade emissionen anser Bolagets styrelse att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för att 
finansiera Bolagets verksamhet de kommande 12 månaderna.

Skulle Företrädesemissionen misslyckas och kassaflödet fortsättningsvis är negativt skulle styrelsen 
få göra bedömningen om det är möjilgt att genomföra en nyemission till andra villkor eller bli 
tvingad att uppta ytterligare extern finansiering. Skulle den efterföljande riktade emissionen inte 
genomföras och kassaflödet fortsättningsvis är negativt kan det innebära att Bolaget måste uppta ny 
extern finansiering eller genomföra ytterligare en nyemission.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
C.1 Värdepapper som 

erbjuds
Aktier i TrustBuddy AB (publ) med ISIN: SE0006600037.

C.2 Denominering TrustBuddys aktier är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal aktier i 
Bolaget

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 811 093,444 SEK, fördelat på 405 546 722 
fullt inbetalda aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 SEK. Efter Erbjudandet genomförts 
kommer Bolagets aktiekapital uppgå till högst 1 622 186,888 SEK, fördelat på 811 093 444 aktier, 
envar med ett kvotvärde om 0,002 SEK.

C.4 Rättigheter relaterade 
till värdepappren

Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst, eventuella överskott vid likvidation och har 
samma rösträtt. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller 
henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier ger lika rätt att 
teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett 
bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

C.5 Inskränkningar i den 
fira överlåtbarheten

Ej tillämplig. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet.
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C.6 Upptagande till handel Ej tillämplig. TrustBuddy är noterat på Nasdaq First North. Aktierna är noterade i svenska kronor och 
handlas under kortnamnet TBDY med ISIN-kod SE0006600037. En handelspost uppgår till en (1) aktie.

C.7 Utdelningspolicy Under de närmaste åren har Bolagets styrelse inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas. 
Eventuella vinster planeras att återinvesteras i verksamheten samt användas för att stärka Bolagets 
finansiella situation. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

AVSNITT D – RISKER
D.1 Risker relaterade till 

emittenten eller bran-
schen

Operationell risk

Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller bristande interna proces-
ser, personer och system eller av externa händelser. Operationell risk består av teknisk och admi-
nistrativ risk samt legal risk. När det gäller teknisk och administrativ risk, har Bolaget identifierat 
dessa som fysiska risker för brand, inbrott, stöld, samt risker som är förknippade med informations-
hantering. Legal risk är främst identifierat som de risker som är relaterade till Bolagets ekonomiska 
åtaganden och transaktioner i Bolaget. Det finns en risk för att de nämnda faktorerna kan enskilt 
eller i samband komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat 
negativt.

Teknologisk risk

Bolagets största tillgång är dess låneplattform och IT-system. Bolagets verksamhet bygger i sin 
helhet på att dess system fungerar korrekt samt att de utvecklas i den takt som marknaden föränd-
ras. Om inte Bolagets system uppfyller de krav som regelverk ställer och de krav som marknaden 
ställer på en låneplattform finns det en risk att Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörel-
seresultat kan påverkas negativt.

Ryktesrisk

Ryktesrisk är risken för förluster som kan orsakas av rykten om Bolaget eller andra bolag inom 
koncernen. Rykten, sant eller osanna, kan orsaka förluster för Bolaget på ett antal olika sätt. Om 
dåliga rykten sprids om Bolaget finns det en risk för att Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat kan påverkas negativt.

Regler och politiska beslut

Bolaget är verksamt i norra Europa men dess produkter kan komma att få en stor geografisk sprid-
ning. Därmed uppstår risker vid förändringar av lagar, regelverk, skatter, tullar och andra villkor 
för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa 
länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

D.3 Risker relaterade till 
värdepappren

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns en risk för att aktiekursen kommer att ha 
en negativ utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom räntehöjningar, 
politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Bolagets kan påverkas på samma 
sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problema-
tiska att förutse och skydda sig mot. Kursfall kan därmed få en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen

TrustBuddy har ingått avtal med vissa aktieägare och garantigivare, vilka åtagit sig att utnyttja 
sina teckningsrätter för teckning av Nya Aktier respektive teckna Nya Aktier som inte tecknas av 
aktieägare eller annan utan stöd av teckningsrätter. Ingångna teckningsförbindelser och garantiavtal 
motsvarar l00 procent av Företrädesemissionens totala belopp. Dessa tecknings- och garantiåtagan-
den är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av dem som ingått 
teckningsåtagande eller avtal om emissionsgaranti inte kan upp fylla sina respektive åtaganden. 
Uppfylls inte ovannämnda åtaganden kan det ha en negativ effekt på TrustBuddys möjligheter att 
genom nyemissionen tillföras ett belopp om cirka 61 MSEK före emissionskostnader.
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AVSNITT E – ERBJUDANDE
E.1 Emissionsbelopp och 

emissionskostnader
Erbjudandet kommer att vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 61 MSEK före avdrag för emissions-
kostnader som beräknas uppgå till cirka 9,9 MSEK, varav 4,0 MSEK är ersättning till emissionsgaranter.

E.2a Motiv och användning 
av kapital

Den omstruktureringsprocess som fortfarande pågår i Bolaget avser att säkerställa de grundför-
utsättningar som behövs för att utveckla ett konkurrenskraftigt TrustBuddy. Syftet är att skapa 
en koncern som långsiktigt genererar värde för aktieägarna och som proaktivt möter de rådande 
förändringarna i branschen och de interna utmaningarna. Mot bakgrund av detta och på grund av 
Bolagets rörelsekapitalbrist har den extra bolagsstämman i TrustBuddy den 18 september beslutat 
om en företrädesemission om cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Det är i nuläget kritiskt för 
Bolaget att få in detta kapital för att realisera det potentiella värdet av omstruktureringsprocessen 
och framtida tillväxt.

Kapitalet ska användas för att i) finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov för fortsatt tillväxt, cirka 
21 MSEK och ii) återbetala en kortfristig finansieringslösning om 30 MSEK. Emissionskostna-
derna beräknas uppgå till cirka 9,9 MSEK, varav ersättning till garanter utgör cirka 4,0 MSEK.

För den likvid som Bolaget eventuellt erhåller från Teckningsoptionerna avser Bolaget att ge-
nomföra slutbetalning för förvärvet av Geldvoorelkaar.

Skulle Företrädesemissionen misslyckas och kassaflödet fortsättningsvis är negativt skulle styrelsen 
få göra bedömningen om det är möjilgt att genomföra en nyemission till andra villkor eller bli 
tvingad att uppta ytterligare extern finansiering. Skulle den efterföljande riktade emissionen inte 
genomföras och kassaflödet fortsättningsvis är negativt kan det innebära att Bolaget måste uppta ny 
extern finansiering eller genomföra ytterligare en nyemission.

E.3 Erbjudandets former 
och villkor

Den 14 augusti 2015 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmas 
efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 811 093,444 SEK genom ny-
emission av högst 405 546 722 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga 
Erbjudandet. Den 18 september 2015 godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut avseende 
Erbjudandet.

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 9 oktober 2015 har företrädesrätt 
att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. 
Anmälan om teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 14 
oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och kommer 
att handlas på First North från och med den 14 oktober 2015 till och med den 28 oktober 2015.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens beslut den 14 augusti 2015 att genomföra 
en nyemission av högst 135 182 240 Teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats 
aktier i Erbjudandet. För tre (3) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Erbjudandet erhålls en (1) 
Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en 
kurs om 0,18 SEK. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att 
ökas med högst 270 364,48 SEK. Teckningsperioden för nyteckning av aktier genom utnyttjande av 
Teckningsoptionerna löper under tiden från den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.

E.4 Intressen som har bety-
delse för Erbjudandet

TrustBuddys finansiella rådgivare i samband med emissionen av de Nya Aktierna är Mangold. 
Mangold har tillhandahållit och kan i framtiden komma att tillhandahålla, finansiella, investerings-, 
kommersiella och andra tjänster åt TrustBuddy för vilka Mangold erhållit, respektive kan komma 
att erhålla, ersättning. Setterwalls Advokatbyrå är TrustBuddys legala rådgivare i samband med 
emissionen av de Nya Aktierna.

E.5 Säljare av värdepapp-
ren och lock-up avtal

I samband med att Bolaget förvärvade det nederländska bolaget Geldvoorelkaar ingicks lock-up avtal för 
de aktier som var en del av köpeskillingen. Lock-up avtalet gäller för Aktierna i TrustBuddy omfattas av 
ett åtagande om lock-up för säljarna innebärande att hälften av aktierna inte får överlåtas förrän efter den 
10 januari 2016 och att resterande aktier får överlåtas först efter den 10 januari 2017. Lock-up avtalet 
gäller för de två tidigare ägarna och grundarna av Geldvoorelkaar V.O.F. Om de två grundarna skulle 
sägas upp från sina respektive anställningar på initiativ av TrustBuddy gäller inte längre åtagandet om 
lock-up.

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier ökar med högst 405 546 722 aktier till högst 811 093 444 aktier i Erbjudandet. Utspäd-
ningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet uppgår till cirka 50,0 procent av 
kapital och röster. Därutöver kan antalet aktier öka med ytterligare högst 135 182 240 aktier till högst 
946 275 684 aktier för det fall Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut förutsatt full teckning i Erbjudan-
det. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudan-
det men ej utnyttjar tilldelade Teckningsoptioner uppgår till cirka 14,3 procent. Utspädningen uppgår 
till sammanlagt cirka 57,1 procent vid full teckning av Erbjudandet och Teckningsoptionerna.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare

Ej tillämpligt. Emittenten ålägger inte investerare med några kostnader i samband med Erbjudandet.
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Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan ha en inverkan på aktierna och Bola-
gets lönsamhet, verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs är inte rangordnade i någon särskild ordning. Presentationen 
nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande, och av naturliga skäl kan alla riskfaktorer inte förutses eller beskrivas i detalj. Därför 
måste varje investerare göra en samlad bedömning som även innefattar informationen i resten av Prospektet samt en allmän omvärlds-
bedömning. Riskerna och osäkerhetsfaktorerna nedan kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. De kan också orsaka en värdeminskning i Bolagets aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ effekt.

risker relateraDe till Bolaget,  
Branschen och marknaDen
operationell risk
Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 
eller bristande interna processer, personer och system eller av exter-
na händelser. Operationell risk består av teknisk och administrativ risk 
samt legal risk. När det gäller teknisk och administrativ risk, har Bola-
get identifierat dessa som fysiska risker för brand, inbrott, stöld, samt 
risker som är förknippade med informationshantering. Legal risk är 
främst identifierat som de risker som är relaterade till Bolagets ekono-
miska åtaganden och transaktioner i Bolaget. Det finns en risk för att 
de nämnda faktorerna kan enskilt eller i samband komma att påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Valutakursrisk
Valutakursrisken är risken för att Bolaget kan drabbas av förluster el-
ler minskad vinst på grund av fluktuationer i växelkurserna över tiden. 
Bolaget har för tillfället exponering mot norska kronor, danska kronor, 
polska zloty, brittiska pund och euro. Kan Bolaget inte säkerställa att 
valutan för tillgångar och skulder är kopplad finns det en risk för att 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat kan på-
verkas negativt.

likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att inte kunna göra kortsiktiga betalningar 
när de förfaller. Omfattningen av risken beror på Bolagets förmåga att 
anskaffa de medel som behövs. Om Bolaget inte lyckas med att anskaf-
fa de medel som behövs, eller anskaffa dem på ofördelaktiga villkor, 
för att fullfölja sina betalningsåtaganden finns det en risk för att Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat kan påverkas 
negativt.

Affärsrisk
Affärsrisk definieras som risken med Bolagets kortsiktiga och lång-
siktiga förmåga att göra vinst. Om Bolaget inte lyckas generera vin-
ster på lång eller kort sikt finns det en risk för att Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och rörelseresultat kan påverkas negativt.

förändrade regelverk och bristande regelefterlevnad
Reglering och regulatoriska krav ändras fortlöpande och nya krav in-
förs för TrustBuddy, bland annat regleringar avseende bedrivande av 
verksamheten, konsumentkrediter och betalningstjänster. TrustBuddy 
är således exponerat för risken att grundläggande förutsättningar för 
verksamheten förändras genom statliga interventioner, politiska utspel 
och begränsningar, ny lagstiftning eller andra ändringar av regler och 
riktlinjer eller genom att myndigheter i de länder där TrustBuddy ver-
kar ifrågasätter TrustBuddys tolkningar av lagar och regler. Vidare blir 
kostnaderna för regelefterlevnad och kontroll av regelefterlevnad allt 
högre i takt med en allt mer omfattande reglering av bolag verksam-
ma inom den finansiella sektorn. Om grundläggande förutsättningar för 
verksamheten förändras kan det få en väsentlig negativ effekt på Trust-
Buddys verksamhet, finansiella ställning och resultat. TrustBuddy har 
den 8 juli 2015 ansökt om tillstånd att bli ett betalningsinstitut enligt 
betaltjänstlagen. Om TrustBuddy inte får något tillstånd från Finansin-

spektionen enligt betaltjänstlagen kommer detta inte att påverka Bola-
gets verksamhet i dess marknader utomlands, vilka kommer att fortlöpa 
på nuvarande sätt. Dock så skulle Bolagets verksamhet i Sverige på-
verkas och därmed skulle det krävas att verksamheten ändras så att den 
inte längre innefattar någon betalningsförmedling, vilket negativt kan 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Strategisk risk
Strategisk risk är kopplat till risker som kan komma att ha en långsiktig 
effekt på verksamheten eller risker som är relaterade till vissa åtgärder, 
såsom investeringar i nya affärsområden eller produkter. Bolaget över-
vakar kontinuerligt Bolagets övergripande strategi för verksamheten 
och bedömer befintliga och potentiella nya strategiers konsekvenser för 
verksamheten. Om Bolaget inte lyckas hålla sina produkter aktuella el-
ler investeringar inte blir lyckade finns det en risk för att Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och rörelseresultat kan påverkas negativt.

Teknologisk risk
Bolagets största tillgång är dess låneplattform och IT-system. Bolagets 
verksamhet bygger i sin helhet på att dess system fungerar korrekt samt 
att de utvecklas i den takt som marknaden förändras. Om inte Bolagets 
system uppfyller de krav som regelverk ställer och de krav som markna-
den ställer på en låneplattform finns det en risk att Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat kan påverkas negativt.

ryktesrisk
Ryktesrisk är risken för förluster som kan orsakas av rykten om Bolaget 
eller andra bolag inom koncernen. Rykten, sant eller osanna, kan orsaka 
förluster för Bolaget på ett antal olika sätt. Om dåliga rykten sprids om 
Bolaget finns det en risk för att Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och rörelseresultat kan påverkas negativt.

makroekonomiska förhållanden
Det globala ekonomiska klimatet kan över tid fluktuera i form av hastiga 
och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar 
avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Sådana konjunkturned-
gångar, i Sverige och övriga delar av världen, där Bolaget är eller kan 
komma att vara verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat negativt genom en rad olika faktorer. Exem-
pel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, 
kapitalmarknadens instabilitet samt valuta- inflations- och ränteföränd-
ringar. Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet hos såväl fö-
retag som konsumenter, vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda till 
ytterligare ekonomisk avmattning och recession, vilket påverkar det af-
färsmässiga och ekonomiska läget och i slutändan kan få en negativ på-
verkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

regler och politiska beslut
Bolaget är verksamt i norra Europa men dess produkter kan komma att 
få en stor geografisk spridning. Därmed uppstår risker vid förändringar 
av lagar, regelverk, skatter, tullar och andra villkor för utländska bolag. 
Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfakto-
rer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

rISkfAkTorer



Inbjudan till teckning av aktier i TrustBuddy AB (publ)

12 Tr
us

tB
ud

dy
_p

ro
sp

ek
t_

v1
8

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Bolaget baserar sin framgång och är starkt beroende av befintliga med-
arbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna 
identifiera, rekrytera och behålla nyckelpersoner. Medarbetare med hög 
kompetens är mycket efterfrågade och Bolaget kan ådra sig avsevärda 
kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte 
lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att 
fullfölja Bolagets affärsstrategi vilket kan ha en väsentligt negativ på-
verkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Bolagets snabba expansion och offensiva satsningar innebär ökade kost-
nader för Bolaget. Förseningar i Bolagets projekt kan innebära försäm-
ringar av Bolagets rörelseresultat och det finns en risk att Bolaget inte 
kommer bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida 
finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden behöva ta in nytt 
externt kapital till villkor som inte är fördelaktiga för befintliga aktieä-
gare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission-
er riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan Bolaget 
förutom aktieemissioner även öka sin skuldsättning via lån av olika slag 
för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i till-
fredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna 
finansieringsbehov medför en risk att Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat påverkas negativt och även leda till företagsrekon-
struktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

förmåga att hantera tillväxt
Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig 
och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster vilket 
ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infra-
strukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver 
Bolaget hela tiden erhålla effektiva planerings- och ledningsprocesser för 
att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad 
som är under snabb utveckling. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana 
kapacitetsbelastningar eller inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan 
det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat.

risker relateraDe till erBjuDanDet och 
Bolagets aktier
Begränsad likviditet i aktier och teckningsoptioner
Historiskt har likviditeten i Bolagets aktie varit begränsad. Det är inte 
möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Bolagets aktie ändras 
över tiden. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel med 
Teckningsoptionerna på i första hand First North och i andra hand på 
annan marknadsplats. Teckningsoptionerna kan nekas ett godkännande 
avseende notering av aktuell marknadsplats. Även om Teckningsoptio-
nerna blir föremål för organiserad handel på given marknadsplats kan 
graden av likviditet i Teckningsoptionerna variera och därmed inte all-
tid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas 
kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidspe-
riod, utan att priset på aktien och Teckningsoptionen påverkas negativt.

kursfall på aktiemarknaden
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns en risk för 
att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling. Aktiemarknaden 
kan generellt gå ner av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska 
utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsätt-
ningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska 
faktorer. En aktie som Bolagets kan påverkas på samma sätt som alla 
andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan 
vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Kursfall kan där-

med få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och rörelseresultat.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende 
företrädesemissionen
TrustBuddy har ingått avtal med vissa aktieägare och garantigivare, vil-
ka åtagit sig att utnyttja sina teckningsrätter för teckning av Nya Aktier 
respektive teckna Nya Aktier som inte tecknas av aktieägare eller annan 
utan stöd av teckningsrätter. Ingångna teckningsförbindelser och garan-
tiavtal motsvarar l00 procent av Företrädesemissionens totala belopp. 
Dessa tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda, 
vilket kan medföra risk att någon eller några av dem som ingått teck-
ningsåtagande eller avtal om emissionsgaranti inte kan uppfylla sina 
respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda åtaganden kan det ha 
en negativ effekt på TrustBuddys möjligheter att genom nyemissionen 
tillföras ett belopp om cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Utebliven utdelning
Till dags dato har Bolaget endast betalat ut ett begränsat belopp i ut-
delning. För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna 
expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella 
framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstäm-
man. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga 
in faktorer som verksamhetens art, omfattning, storleken av det egna 
kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i 
övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på 
investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen.

fluktuationer i aktiekursen för Bolagets aktie
Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland 
annat till följd av kvartalsmässiga variationer i rörelseresultatet, den 
allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse 
för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med 
extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till 
eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskil-
da bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå för-
lorad. Det finns risk att aktiernas framtida värdeutveckling är negativ. 
Fluktuationer i aktien skulle därmed kunna ha en väsentlig negativ på-
verkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina Teckningsrätter för att teck-
na Nya Aktier i Erbjudandet kommer att ha en lägre andel av Bolagets 
aktiekapital och röster till följd av ökningen av antalet aktier och röster i 
Bolaget när de Nya Aktierna tilldelas i Erbjudandet. Framtida emission-
er av aktier eller andra värdepapper kan också späda ut aktieinnehav 
och kan väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Bolaget 
kan emittera ytterligare aktier eller värdepapper som kan konverteras 
till aktier genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga 
ägare. Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska proportionella 
ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och sub-
stansvärdet per aktie, vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
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Den 14 augusti 2015 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktie-
kapital med högst 811 093,444 SEK genom nyemission av högst 405 546 722 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga 
Erbjudandet. Den 18 september 2015 godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut avseende Erbjudandet.

InBjUdAn TIll TecknIng AV AkTIer I  
TrUSTBUddy AB (PUBl)

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 9 okto-
ber 2015 har företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny 
aktie till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. Anmälan om teckning 
av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 
14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Teckningsrätterna är 
fritt överlåtbara och kommer att handlas på First North från och med den 
14 oktober 2015 till och med den 28 oktober 2015.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teck-
ningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Så-
dan tilldelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet el-
ler inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning 
med stöd av teckningsrätter; i andra hand ska tilldelning ske till de som 
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte 
kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning; samt, i tredje hand, under förutsättning att 
sådan tilldelning krävs för att Företrädesemissionen ska bli fulltecknad, 
till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras res-
pektive teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna). 

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens beslut den 
14 augusti 2015 att genomföra en nyemission av högst 135 182 240 
Teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Er-
bjudandet. För tre (3) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Erbju-
dandet erhålls en (1) Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsop-
tion berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 0,18 SEK. 
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital 
komma att ökas med högst 270 364,48 SEK. Teckningsperioden för 
nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna löper 
under tiden från den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.

Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 60 832 
008,30 SEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas upp-
gå till cirka 9,9 MSEK varav ersättning till garanter utgör cirka 4,0 
MSEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget 
ytterligare 24 332 803,20 SEK.

Antalet aktier ökar med högst 405 546 722 aktier till högst 811 093 444 
aktier i Erbjudandet. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer 
att inte delta i Erbjudandet uppgår till cirka 50,0 procent av kapital och 
röster. Därutöver kan antalet aktier öka med ytterligare högst 135 182 240 
aktier till högst 946 275 684 aktier för det fall Teckningsoptionerna ut-
nyttjas fullt ut förutsatt full teckning i Erbjudandet. Utspädningseffekten 
för de aktieägare som väljer att utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbju-
dandet men ej utnyttjar tilldelade Teckningsoptioner uppgår till cirka 14,3 
procent. Utspädningen uppgår till sammanlagt cirka 57,1 procent vid full 
teckning av Erbjudandet och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Teckningsförbindelser om motsvarande cirka 34 procent av Erbjudan-
det har erhållits från nuvarande ägare. Teckningsförbindelserna har 
lämnats utan krav på ersättning. Utöver teckningsförbindelserna har 
även emissionsgarantier ingåtts om motsvarande cirka 66 procent av 
Erbjudandet, vilket medför att Företrädesemissionen är fullt garante-
rad. För mer information om ingångna teckningsförbindelser och emis-
sionsgarantier se ”Teckningsförbindelser” och ”Emissionsgarantier” 
under avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, 
allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier och 
därmed även teckningsoptioner i Bolaget enligt villkoren i Prospektet.

Stockholm den 5 oktober 2015

TrustBuddy AB (publ)

Styrelsen
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TrustBuddy har bedrivit sin verksamhet sedan 2009 och har haft en 
kraftig tillväxt i verksamheten sedan starten. Bolagets verksamhetsom-
råde, Peer-to-Peer (”P2P”) lånelösningar, är ett relativt nytt segment 
på lånemarknaden och har genom åren varit ett relativt okänt område. 
Under de senaste åren har P2P marknaden vuxit kraftigt och fått flera 
nya aktörer. I och med detta har även marknaden fått en större legitimi-
tet och regelverken har börjat utformas efter de nya omständigheterna.

Bolaget har under det senaste året genomgått omfattande förändringar 
där verksamheten har anpassats för fortsatt tillväxt och för att på ett bra 
sätt kunna hantera en kraftigt växande efterfrågan. Att organisationen 
inte har varit optimal under den första tillväxtfasen samt genomföran-
det av strukturförändringarna har inneburit betydande kostnader för 
Bolaget. Även Bolagets förvärv av det nederländska P2P-låneföreta-
get Geldvoorelkaar har medfört att Bolaget nu är i behov av ytterligare 
kapital för att säkerställa verksamheten och kunna fortsätta växa. För 
mer information om förvärvet av Geldvoorelkaar se ”Legala frågor och 
kompletterande information”.

Den omstruktureringsprocess som fortfarande pågår i Bolaget avser 
att säkerställa de grundförutsättningar som behövs för att utveckla ett 
konkurrenskraftigt TrustBuddy. Syftet är att skapa en koncern som 
långsiktigt genererar värde för aktieägarna och som proaktivt möter de 
rådande förändringarna i branschen och de interna utmaningarna. Mot 
bakgrund av detta och på grund av Bolagets rörelsekapitalbrist har den 
extra bolagsstämman i TrustBuddy den 18 september beslutat om en 
företrädesemission om cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Det är 

i nuläget kritiskt för Bolaget att få in detta kapital för att realisera det 
potentiella värdet av omstruktureringsprocessen och framtida tillväxt.

Kapitalet ska användas för att i) finansiera Bolagets rörelsekapitalbe-
hov för fortsatt tillväxt, cirka 21 MSEK och ii) återbetala en kortfristig 
finansieringslösning om 30 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas 
uppgå till cirka 9,9 MSEK, varav ersättning till garanter utgör cirka 
4,0 MSEK.

För den likvid som Bolaget eventuellt erhåller från Teckningsoptioner-
na avser Bolaget att genomföra slutbetalning för förvärvet av Geldvoo-
relkaar.

Utöver Företrädesemissionen avser Bolaget även att genomföra en rik-
tad emission om cirka 30 MSEK. Den riktade emissionen är planerad att 
genomföras på marknadsmässiga villkor efter att Företrädesemissionen 
har avslutats. Likviden från den riktade emissionen kommer att användas 
för att genomföra en slutbetalning av förvärvet av Geldvoorelkaar om 
cirka 2,3 MEUR, motsvarande cirka 22 MSEK samt säkerställa Bolagets 
rörelsekapitalbehov, cirka 8 MSEK.

Skulle Företrädesemissionen misslyckas och kassaflödet fortsättnings-
vis är negativt skulle styrelsen få göra bedömningen om det är möjilgt 
att genomföra en nyemission till andra villkor eller bli tvingad att uppta 
ytterligare extern finansiering. Skulle den efterföljande riktade emissio-
nen inte genomföras och kassaflödet fortsättningsvis är negativt kan det 
innebära att Bolaget måste uppta ny extern finansiering eller genomföra 
ytterligare en nyemission.

BAkgrUnd och moTIV

Stockholm den 5 oktober 2015

TrustBuddy AB (publ)

Styrelsen

Styrelsen för TrustBuddy AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder 
har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits 
korrekt och, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, 
inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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erBjuDanDet 
Den 14 augusti 2015 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning 
av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Den 
18 september 2015 godkände extra bolagsstämman styrelsens beslut 
avseende Erbjudandet. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 811 
093,444 SEK i Erbjudandet genom emission av högst 405 546 722 akti-
er, envar med ett kvotvärde om 0,002 SEK. Aktierna som erbjuds har 
ISIN SE0006600037 och handlas på Nasdaq First North.

teckningsrätter
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållan-
de till det antal aktier de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie 
som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en 
(1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) 
ny aktie i Erbjudandet.

teckningskurs
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,15 SEK. Courtage utgår 
ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen med utgångspunkt i 
marknadens prissättning av Bolagets aktie, rådande marknadsläge samt 
verksamhetens historiska utveckling.

teckningsoptioner
Den 14 augusti 2015 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning 
av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande att genomföra en 
nyemission av högst 135 182 240 Teckningsoptioner att vederlagsfritt 
tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet. Den 18 september 2015 
godkände extra bolagsstämman styrelsens beslut avseende Erbjudan-
det. För tre (3) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Erbjudandet 
erhålls en (1) Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsoption 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 0,18 SEK. 
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital 
komma att ökas med högst 270 364,48 SEK genom emission av 135 
182 240 nya aktier. Teckningsperioden för nyteckning av aktier med 
stöd av Teckningsoptionerna löper från den 3 oktober 2016 till och med 
den 19 oktober 2016. De fullständiga villkoren för Teckningsoptioner-
na återges i avsnittet ”Villkor för Teckningsoptioner av serie 2015” i 
Prospektet.

avstämningsDag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer 
som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 9 oktober 
2015. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt till deltagande 
i Erbjudandet är den 7 oktober 2015. Första dag för handel i aktien ex-
klusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 8 oktober 2015.

teckningsperioD
Teckning av Nya Aktier ska ske under perioden från och med den 14 
oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Efter teckningsperio-
dens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Eu-
roclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Bolaget äger 
rätt att förlänga teckningsperioden. För det fall beslut om förlängning 
av teckningsperioden fattas ska Bolaget informera marknaden om detta 
senast den 30 oktober 2015.

hanDel meD teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och med den 
14 oktober 2015 till och med den 28 oktober 2015 på First North. Ak-
tieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med er-
forderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av tecknings-
rätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning 
av aktier senast den 28 oktober 2015 eller säljas senast den 28 oktober 

2015 för att inte förlora sitt värde. Den aktieägare som inte använder 
erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer under aktuella 
förutsättningar att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Er-
bjudandet medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från 405 546 722 
aktier till 811 093 444 aktier, motsvarande en ökning om 100 procent. 
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande Erbju-
dandet uppstår en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av aktieka-
pitalet i Bolaget efter Erbjudandet, samt ytterligare cirka 14,3 procent 
vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

utspäDning
Antalet aktier ökar med högst 405 546 722 aktier till högst 811 093 444 
aktier i Erbjudandet. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer 
att inte delta i Erbjudandet uppgår till cirka 50,0 procent av kapital och 
röster.

Därutöver kan antalet aktier öka med ytterligare högst 135 182 240 
aktier till högst 946 275 684 aktier för det fall Teckningsoptionerna 
utnyttjas fullt ut förutsatt full teckning i Erbjudandet. Utspädningsef-
fekten för de aktieägare som väljer att utnyttja sin rätt att teckna aktier 
i Erbjudandet men ej utnyttjar tilldelade Teckningsoptioner uppgår till 
cirka 14,3 procent. Utspädningen uppgår till sammanlagt cirka 57,1 
procent vid full teckning av Erbjudandet och Teckningsoptionerna.

information från euroclear sweDen i 
hänsyn till erBjuDanDet och ansöknings-
Blanketter
direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd av-
stämningsdag är registrerade i den av Euroclear Sweden och för Bo-
lagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovis-
ning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear Sweden och en 
särskild anmälningssedel. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upp-
tagen i den anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över 
panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrät-
ter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller 
särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i 
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

teckning för nya aktier meD stöD av  
teckningsrätter
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning 
senast den 30 oktober 2015. Teckning genom kontant betalning ska an-
tingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emis-
sionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I det fall samtliga på Avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnytt-
jas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel ska då ej användas.

Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal 
teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovis-
ningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln an-

VIllkor och AnVISnIngAr
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vändas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på 
den särskilda anmälningssedeln. Den förtrycka inbetalningsavin får 
därför inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan 
erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den 
från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel i samband med betal-
ningen ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och 
vara Mangold tillhanda senast den 30 oktober 2015. Anmälningssedlar 
som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans 
före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel in-
sändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälnings-
sedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: TrustBuddy
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 8-503 01 580
Telefax: +46 8-503 01 551
Hemsida: www.mangold.se

Teckning för nya Aktier utan stöd av  
teckningsrätter (intresseanmälan)
Intresseanmälan att teckna Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter kan 
göras till vilket belopp som helst och ska ske under samma period som 
teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och 
med den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Anmälan om 
teckning utan stöd av företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för 
teckning av Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas 
och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan 
beställas från Mangold via telefon, e-post eller genom att ladda ner den 
från Mangolds hemsida. Anmälningssedeln kan även fyllas i och skickas 
in elektroniskt till Mangold via hemsidan.

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning av Nya 
Aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges ned-
an. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast den 30 ok-
tober 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel 
för teckning av Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall 
fler än en (1) Anmälningssedel för teckning av nya Aktier utan stöd av 
teckningsrätter insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar för teckning av Nya Aktier utan stöd av teck-
ningsrätter kommer således lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

tillDelning
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska sty-
relsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de 
som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var 
aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till 
den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den 
mån detta inte kan ske, efter tecknat belopp. Om inte tillräckligt med teck-
ningar utan företrädesrätt har inkommit kommer tilldelning att göras till de 
emissionsgaranter som garanterat Företrädesemissionen.

Bekräftelse om tillDelning av aktier utan 
företräDesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt 

lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräk-
ningsnota. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfär-
dandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken 
inte erhållit någon tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid så-
dan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den 
vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte bero-
ende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av 
överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre 
antal aktier än vad anmälan avser.

rätt att Dra tillBaka erBjuDanDet
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen och har inte 
heller rätt att sätta ned det antal aktier som erbjuds. Styrelsen har inte 
förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. 
Det är ej heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handel 
med värdepappren inletts.

aktieägare Bosatta utanför sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta 
i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Schweiz 
och Australien eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller 
delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i 
Erbjudandet kan vända sig till Mangold på telefonnummer enligt ovan 
för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (”Bta”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen 
av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns 
BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bo-
lagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del 
av nyemissionen registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till 
delregistrering utnyttjas i föreliggande emission kommer flera serier av 
BTA att utfärdas varvid den första serien benämns ”BTA 1” i VP-syste-
met. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventu-
ell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att 
utfärdas för teckning vilket skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier 
inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till 
aktier så snart nyemissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i 
slutet av vecka 46. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via 
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från res-
pektive förvaltare.

hanDel i Bta
Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och med 14 
oktober 2015 till till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid 
Bolagsverket.

leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagetsverket, vilket 
beräknas ske vecka 46 omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering 
från Euroclear Sweden. Dock kan delregistrering av nyemissionen kom-
ma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

offentliggöranDe av utfallet i erBjuDanDet
Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats och senast om-
kring den 3 november 2015 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet 
av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmedde-
lande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.



Inbjudan till teckning av aktier i TrustBuddy AB (publ)

17 Tr
us

tB
ud

dy
_p

ro
sp

ek
t_

v1
8

rätt till utDelning på De nya aktierna
De Nya Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbju-
dandet registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de Nya 
Aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden för-
da aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

teckningsförBinDelser
Teckningsförbindelser har ingåtts av nuvarande aktieägare och delar 
av Bolagets styrelse och ledning till cirka 34 procent av Erbjudandet. 
Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Nedan 
listats de teckningsförbindelseavtal som ingåtts från nuvarande ägare 
vilka även specificerar de teckningar som delar av styrelsen och led-
ningen har förbundit sig att genomföra.

Aktieägare Adress Belopp, SEK

Olav Hjortesen AS Årvollveien 32B, 0590 Oslo 600 000

Arrowgrass Master Fund Ltd. 3rd Floor, 10 Portman Square, Marylebo-
ne, London, W1H 6AZ 15 433 224

FIBI AS Boganesveien 118, 4032 Stavanger 2 700 000

Varmecomfort AS Skjærvaveien 22, 2010 Strømmen 30 900

Jacob Killingmo Øvre Killingmo Vei 27, 1930 AURSKOG 75 000

Bård Bjerkås Andøyfaret 10, 4623 KRISTIANSAND 
S, Norway 45 000

Marius Gabrielsen Ospelunden 41, 4513 MANDAL, Norway 50 000

Torsten Örtengren Villavägen 4, 181 46 Lidingö 52 500

Simon Nathanson Rösundavägen 4, 133 36 Saltsjöbaden 611 250

Rugl AS Bergljots gate 36, 4041 Hafrsfjord 1 200 000

Knut Limm Ekornvegen 4, 2022 GJERDRUM 18 000

Totalt  20 815 874

emissionsgarantier
Utöver de teckningsförbindelser som har ingåtts har emissionsgarantiav-
tal slutits med investerare till cirka 66 procent av Erbjudandet. Tillsam-
mans med teckningsförbindelserna har Företrädesemissionen garanterats 
till 100 procent. Emissionsgarantierna ingicks den 12 augusti 2015. För 
emissionsgarantierna ska Bolaget erlägga en ersättning motsvarande 10 
procent av det garanterade beloppet till respektive garantigivare. Emis-
sionsgarantierna är bland annat villkorade av att de aktieägare som ingått 
teckningsåtaganden enligt ovan fullföljer dessa åtaganden och att teck-
ningsperioden för Företrädesemissionen avslutas senast den 30 novem-
ber 2015. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och 
ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. 
Nedan listas de emissionsgarantiavtal som ingåtts.

Garant Adress Belopp, SEK
Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm 4 818 634

Kivsvalk AB Sandhamnsgatan 42, 115 60 Stockholm 5 000 000

Paulsson Advisory AB Alvägen 62, 191 40 Sollentuna 1 000 000

Bernhard von der Os-
ten-Sacken Karlaplan 6, lgh 1402, 114 60 Stockholm 2 000 000

Andreas Bonnier Karlavägen 57, lgh 1202, 114 49 Stockholm 750 000

CapMate Aktiebolag Björkvallavägen 2 a, 194 76 Upplands 
Väsby 1 000 000

GoMobile nu Aktiebolag Skärviksvägen 5, 182 61 Djursholm 500 000

Hjortsberga Utvecklings AB Slottsallén 8, 372 95 Johannishus 500 000

LMK Ventures AB Stortorget 6, 222 23 Lund 4 500 000

Tuida Holding AB c/o Torstensson, Kevinge strand 38, 182 57 
Danderyd 3 000 000

Förvaltnings AB Kronopark Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm 250 000

Fårö Capital AB Norra villavägen 19 b, 237 34 Bjärred 1 000 000

Capensor Capital AB Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm 1 000 000

Patrik Enblad Kaknäsvägen 44, 115 27 Stockholm 1 000 000

Fredrik Crafoord Agnevägen 22, 182 64 Djursholm 750 000

Per Vasilis Torstenssonsgatan 3, 114 56 Stockholm 1 500 000

Jeremy Harbour 0601 The Sail - 2 Marina Boulevard, 
Singapore 500 000

Gryningskust Holding AB Baldersuddevägen 26, 134 38 Gustavsberg 1 500 000

Conoma Invest OÜ c/o ArenaEvent AB, Box 92136, 120 08 
Stockholm 500 000

SVEA LANDS S.A. 12, Av.du Prince d’Orange, B-1180 Brussels 1 000 000

Indeksforvaltning AS Asbjørn Dørumsgards v. 33, 2008 Fjerdingby 3 000 000

Ruth Agnes Vormedal  Arnebråtveien 36 c, 0771 Oslo 500 000

Mange Bergsvein Solberg  Varderheimveien 1 A, 1088 Oslo 1 500 000

Geir Kirkevold  Oskar Braatens vei 2 F, 1412 Sofiemyr 100 000

Olav Hjortesen AS Årvollveien 32B, 0590 Oslo 2 000 000

Rugl AS Bergljots gate 36, 4041 Hafrsfjord 200 000

Jacob Killingmo Øvre Killingmo Vei 27, 1930 AURSKOG 500 000

Knut Limm Ekornvegen 4, 2022 GJERDRUM 200 000

Totalt  40 068 634

övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av Nya Aktier 
kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller fel-
aktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. 
Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 
felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beak-
tande. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta 
kommer att utbetalas för sådan likvid.

emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB, organisationsnummer 556585-1267, är 
finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med 
förestående Erbjudande och har biträtt Bolaget i upprättandet av Pro-
spektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskri-
ver sig Mangold Fondkommission AB från allt ansvar i förhållande till 
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konse-
kvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt.
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allmänt
Den 14 augusti 2015 beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en nyemission av 
högst 135 182 240 Teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet. Den 18 september 2015 godkände extra 
bolagsstämma styrelsens beslut avseende Teckningsoptionerna. För tre nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Erbjudandet erhålls en (1) 
Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 0,18 SEK. Genom utnyttjandet av 
Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 270 364,48 SEK genom emission av 135 182 240 nya aktier. Tecknings-
perioden för nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper från den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna återges i avsnittet ”Villkor för Teckningsoptioner av serie 2015/2016” i Prospektet. Villkoren 
kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.trustbuddy.com. Nedan följer en sammanfattning av några av de väsentliga villko-
ren för Teckningsoptionerna.

teckningsoptioner och rätt att teckna 
nya aktier
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 135 182 240. En (1) Teck-
ningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till 
en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie.

Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av Teckningsop-
tionerna löper från den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.

omräkning av teckningskurs m.m.
Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som varje Teck-
ningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fon-
demission, nyemission samt i vissa andra fall i enlighet med villkoren 
för Teckningsoptionerna, se avsnittet ”Villkor för Teckningsoptioner av 
serie 2015/2016” i Prospektet.

utDelning på ny aktie
Aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna medför rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolags-
verket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

hanDel i teckningsoptionerna
Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoptio-
nerna på i första hand First North. I det fall att First North inte godkänner 
Teckningsoptionerna för handel kommer styrelsen i Bolaget att undersöka 
möjligheten att Teckningsoptionerna ska kunna handlas på annat sätt.

övrigt
Mangold Fondkommission AB ska för tecknares räkning teckna Teck-
ningsoptionerna med rätt och skyldighet att överföra Teckningsoptio-
nerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för aktier i Erbjudandet 
i enlighet med vad som anges ovan och i övrigt i Prospektet.

VIllkor för TecknIngSoPTIoner  
AV SerIe 2015/2016 I SAmmAndrAg
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Bolagets första tid inleddes med en uppbyggnadsfas som accelererade och nådde sin topp under 2014. Under den här perioden var det 
fokus på att ta marknadsandelar så fort som möjligt trots höga kostnader. Det gick fort och Bolaget växte kraftigt, men det begicks na-
turligtvis också en del misstag. Vår unga marknad är under den här perioden oreglerad, i vissa fall icke-transparent och det vi idag vet 
om kreditpolicys och inkassorutiner var inte lika känt under de första åren. De initiala indikationerna av de förbättringar vi har gjort är 
positiva. Vår kreditpolicy är ett av våra mest väsentliga fokusområden och kommer kontinuerligt att uppdateras och förbättras.

Halvvägs igenom 2014 börjar Finansinspektionens regleringsplaner bli 
kända även om det ska dröja till en bit in i 2015 innan det står klart i 
detalj hur de tänker reglera P2P-branchen. I Bolagets dialog med Fi-
nansinspektionen har flera förbättringsområden identifieras, bl.a. har 
Finansinspektionen framfört synpunkter på Bolagets styrelse som man 
ansåg vara för oerfaren för att leda t.ex. kreditmarknadsbolag. Hela sty-
relsen byttes följaktligen ut i november 2014 mot erfarna ledamöter 
som svarar mot de krav som ställs på en modern finansinstitution.

TrustBuddy är sedan lanseringen 2009, en av de mest etablerade Pe-
er-to-Peer utlåningsplattformarna i världen och genom förvärvet av ne-
derländska Geldvoorelkaar, Nederländernas största aktör inom P2P-bo-
lagslån, har Bolaget stärkt sin position. Bolaget leds av en ny stark och 
erfaren styrelse och VD. Jag kommer närmast från en tjänst som Vice 
President för Global Financial Services på Klarna, ett kreditmarknads-
bolag som är en av Europas ledande leverantörer av betalningslösningar.

Målsättningen är att ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som vi 
har fått genom förvärvet av Geldvoorelkaar och därigenom fortsätta 
att utveckla Bolagets produkter och etablering på nya marknader. Först 
behöver dock Bolaget effektiviseras och sänka kostnaderna.

Kostnadsbesparingarna blir mer omfattande och tidskrävande än vad vi 
först hade insett och pågick under första halvan av 2015. Bolagets kost-
nadsbas var i det närmaste skenande, låneportföljen hade för stor andel 
”non-performing debt”, den operativa driften bestod av för stora inslag 
av kostsamma manuella rutiner som dessutom bedrevs från för många 
marknader istället för att centraliseras. Allt detta har den nya styrelsen 
och ledningen tagit tag i med full kraft. 

Vi är på väg att reducera kostnadsbasen med den tidigare satta målsätt-
ningen om minst 4 miljoner kr per månad när det är fullt implementerat 
under det 4:e kvartalet 2015. Huvudområdena som vi tar tag i är centra-
lisering och automatisering av ett antal funktioner som tidigare hade allt 
för stora manuella inslag. Bolagets lokalbehov justeras i alla verksamma 
marknader med stora besparingar när de är fullt implementerade. Vi re-
ducerar dessutom temporärt kostnaden för marknadsföring kraftigt för 
att därmed kunna utvärdera och analysera effekten av respektive mark-
nadsföringsprogram. Denna kostnadsreducering har även medfört mins-
kade intäkter under de senaste månaderna. Vi kommer framöver att öka 
marknadsföringen, men på ett mer kostnadseffektivt och kontrollerat sätt. 

Under samma tidsperiod analyseras även konsumentlåneportföl-
jen grundligt varvid det står klart att tempot med vilket lån skickas 

till inkasso för indrivning överstiger de lånesummor som nämn-
da inkassobolag klarar att driva in. Konsekvensen blir att andelen 
”non-performing debt” liggandes hos inkasso över tid aggregerats 
till över 275 miljoner kr, vilket motsvarar ca 10 procent av de sum-
mor som har lånats ut. Det här har till stor del helt naturliga förkla-
ringar i att Bolaget har växt mycket kraftigt, men det står också klart 
att Bolagets kreditpolicys behöver förändras. Under första halvåret 
2015 implementeras inte bara Bolagets nya kreditpolicys utan även 
vår egenutvecklade credit scoring-modell i alla marknader.

Företagslånen, som administreras genom det helägda dotterbolaget 
Geldvoorelkaar i Nederländerna, fortsätter att växa. Geldvoorelkaar är 
idag störst på P2P i Nederländerna inom segmentet företagslån och har 
upplevt en fenomenal tillväxt under lång tid. Vi ser dock att konkurren-
ter dyker upp, dels i form av nya P2P-aktörer men också i form av andra 
finansieringslösningar för små och medelstora företag som återvänder 
till marknaden – dels i form av traditionella banker som återvänder efter 
en tids frånvaro till detta segment, dels genom andra typer av riskkapi-
talfonder som växer i den nederländska marknaden.

För att säkerställa att uppbyggnaden av nya marknader sker på ett ge-
nomtänkt och kontrollerat sätt utan att drabbas av snabbt ökande kost-
nader är Bolagets strategi att växa organiskt i nya marknader.

vägen viDare
Vi har tagit till oss av den kritik som vi fått, från främst långivare, och 
det är Bolagets målsättning att jobba hårt för att återfå våra medlem-
mars och aktieägares tilltro till Bolaget. Kostnadsbesparingsprogram-
met har gett Bolaget goda förutsättningar för att växa. I vårt arbete med 
fortsatta förbättringar i verksamheten så hämtar nu vi nu in kapital för 
att kunna initiera nästa kapitel i Bolagets historia.

Bolaget är i en kritisk fas och kapitalet behövs för att realisera den sto-
ra möjligheten för tillväxt som ligger framför oss. I tillägg till denna 
potentiella tillväxt så kommer Bolaget att, med detta kapital, återbetala 
det brygglån som upptogs i samband med kapitalanskaffningen hösten 
2014, slutföra förvärvet av Geldvoorelkaar samt ha driftskapital för den 
nuvarande verksamheten.

Med TrustBuddys och Geldvoorelkaars femåriga historia och hund-
ratusentals transaktioner i egenutvecklade IT-system anser jag att 
vi har mycket bra förutsättningar att utveckla och leda den unga 
P2P-branchen i Nordeuropa.

VerkSTällAnde dIrekTören hAr ordeT

- Philip Mikal, CEO
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historik
Från ett tidigt skede i Bolaget finansierades systemutveckling och andra 
centrala investeringar genom att erbjuda ägarandelar i bolaget och efter-
som efterfrågan på lån ökade och tillväxten var god lyckades man på kort 
tid bygga upp en omfattande låneförmedlingsverksamhet i flera länder.

2013 var året då institutionella investerare, som letade med ljus och 
lykta efter investeringsmöjligheter i den så heta P2P-branchen, hittade 
TrustBuddy – världens första marknadsnoterade P2P-bolag. Bolaget 
hade noterats på Nasdaq First North cirka ett år tidigare. Innan året var 
slut hade TrustBuddy fått nya huvudägare och med fylld kassa och nytt 
lånekapital lades en ny växel in i jakten efter marknadsandelar.

2014 kom att markera kulmen på Bolagets första fas som var etable-
ring och tillväxt vilket senare ledde till att Bolaget började fokusera 
på struktur och professionalisering. Innan 2014 var slut hade Bolagets 
styrelse bytts ut, grundaren och VDn valde att träda åt sidan och en stor 
mängd andra åtgärder togs för att professionalisera det unga Bolaget.

2015 började tufft för Bolagets administration och styrelse. Kostnader-
na hade under Bolagets uppbyggnadsfas tillåtits skena och man var nu 
tvungna att snabbt reduceras dessa. Andelen så kallade non performing 
debt i låneportföljen från de tidigare åren var allt för stor och man var 
också tvungen att omhänderta detta vilket ackompanjerades av en fal-
lande aktiekurs och ett svar från Finansinspektionen angående den nya 
tillståndsansökan som lät vänta på sig.

Under första halvåret 2015 har TrustBuddy varit igenom ett rigoröst 
städarbete med omfattande kostnadsreduktioner, omorganiseringar 
innehållandes såväl centralisering som automatisering samt en omfat-
tande portföljoptimeringsanalys.

övergripanDe om Bolaget
TrustBuddy etablerades 2009 som en aktör inom peer-to-peer-låne-
marknaden, eller P2P. P2P-verksamhet är en form av kreditförmedling 
där TrustBuddy inte självt lånar ut några pengar utan endast förmedlar 
lån mellan privatpersoner/företag som Långivare och privatpersoner/
företag som Låntagare, och således agerar som mellanman. P2P-bran-
schen har under senare år tillkommit som ett alternativ till traditionell 
långivning från banker och andra kreditinstitut. TrustBuddy är för 
närvarande i sin egenskap av kreditförmedlare registrerat hos Finan-
sinspektionen som ett finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om 
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Enligt vad som anges i Finansinspektionens rapport Konsumentskyddet 
på finansmarknaden (15 maj 2014), skulle plattformar som bedriver så-
dan verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt den nya lagstiftningen 
om förmedling av krediter till konsumenter, vilken trädde i kraft den 1 
juli 2014, lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

TrustBuddy ansökte den 22 december 2014 om tillstånd att driva viss 
verksamhet med konsumentkrediter hos Finansinspektionen i syfte att bli 
ett konsumentkreditinstitut. I samband med denna process har Finansin-
spektionen tillsänt TrustBuddy en skrivelse utifrån vilken Bolaget kunde 
konstatera att Finansinspektionen har ändrat sin tidigare uppfattning när 
det gäller tillståndsfrågan på så sätt, att denna typ av verksamhet nu istäl-
let ska betraktas som utförande av en betaltjänst enligt betaltjänstlagen.

TrustBuddy har den 8 juli 2015, till följd av Finansinspektionens änd-
rade uppfattning i tillståndsfrågan, kompletterat den tidigare ansökan 
till att nu avse en ansökan om tillstånd att bli ett betalningsinstitut 
enligt betaltjänstlagen.

TrustBuddy är noterat på First North och har sedan starten attraherat 
cirka 350 000 registrerade medlemmar till sin plattform. TrustBuddy 
förmedlade under räkenskapsåret 2014 lån motsvarande ca 828 MSEK, 
vilket är dels nya lån, dels förlängningar av befintliga lån.

VerkSAmheTSBeSkrIVnIng
fusion
Styrelserna för det tidigare moderbolaget TrustBuddy International AB 
(publ) och TrustBuddy AB föreslog under hösten 2014 enhälligt att bo-
lagen skulle fusioneras. Den föreslagna fusionen, en så kallad omvänd 
fusion, innebar att TrustBuddy International AB (publ):s tillgångar och 
skulder skulle övergå till TrustBuddy AB och att TrustBuddy Internatio-
nal AB (publ) skulle upplösas när Bolagsverket registrerat sitt beslut om 
tillstånd att verkställa bolagens fusionsplan. Bolagsstämman i TrustBud-
dy International antog fusionsplanen den 17 november och stämman i 
TrustBuddy AB fattade motsvarande beslut den 10 december 2014.

Fusionen registrerades hos Bolagsverket den 13 februari 2015. Fusio-
nen innebar att ett ”ett till ett – aktiebyte” (en aktie i TrustBuddy Inter-
national AB (publ) mot en aktie i TrustBuddy AB) genomfördes, där 
aktier i TrustBuddy AB skapades via en aktiesplit som resulterade i att 
antalet utestående aktier i TrustBuddy AB och TrustBuddy Internatio-
nal AB var lika stort. Utöver bytet av aktier, har fusionen inte inneburit 
några krav på aktivitet från aktieägarna.

Aktierna i TrustBuddy International AB (publ) är avnoterade från First 
North från och med den 13 februari 2015. Handel på First North med 
aktierna i TrustBuddy AB (publ) inleddes den 18 februari 2015.

Styrelsen anser att den omvända fusionen är till fördel för TrustBud-
dy-koncernens fortsatta verksamhet samt medför en mer ändamålsen-
lig koncernstruktur och i viss mån minskade administrativa kostnader.

övergripanDe om p2p
P2P-långivning utgörs av en låneförmedlingsverksamhet där pengar 
förmedlas mellan personer, såväl fysiska som juridiska. Kortfattat går 
det till på så sätt att den som önskar låna ut pengar till privatpersoner 
ställer penningmedel till förfogande till en kreditförmedlare, som i sin 
tur förmedlar dessa medel till låntagarna för långivarnas räkning. Låne-
förmedlaren står alltså själv ingen kreditrisk. Låneförmedlingen är in-
ternetbaserad och är i övrigt till stor del beroende av ett väl fungerande 
IT-stöd. P2P-låneindustrin har upplevt en markant tillväxt världen över 
under senare år till följd av finanskrisen och den efterföljande kredit-
bristen hos större finansiella institut, exempelvis banker.

Bolagets modell för P2P-låneförmedling
TrustBuddys låneförmedling sker mellan medlemmar hos TrustBuddy. En 
medlem är en fysisk eller juridisk person som har registrerat sig på Bola-
gets webbplats och därmed skapat en TrustBuddy profil. Bolagets med-
lemmar utgörs av både långivare och låntagare. En långivare är en medlem 
som gjort pengar tillgängliga genom TrustBuddy-plattformen i syfte att 
låna ut dem till en låntagare. En låntagare är en medlem som godkänts vid 
en kreditprövning och begärt att erhålla ett lån genom TrustBuddy.

Utgångspunkten för TrustBuddys modell för P2P-långivning är att ett 
stort antal långivare har gjort medel tillgängliga för utlåning genom in-
sättningar på ett klientmedelskonto som TrustBuddy innehar i en bank.

När en låntagare ansöker om att erhålla ett lån genomförs en kredit-
prövning och andra sedvanliga kontroller av låntagaren. Dessa kontrol-
ler inkluderar exempelvis ID-kontroll och kontroll av kreditvärdighet, 
återbetalningsförmåga m.m. samt åtgärder mot penningtvätt, vilka ut-
förs av TrustBuddy. Det kan noteras att TrustBuddy löpande avvisar 
cirka 60 procent av alla låntagare på grund av att kreditvärdigheten be-
dömts vara otillräcklig. Kreditprövningen är standardiserad enligt vis-
sa, i förväg uppställda, kriterier. Den görs i samarbete med ett kreditvä-
rderingsbolag, som tillhandahåller underlaget för kreditprövningen till 
TrustBuddy, som därefter genomför denna.

Efter godkända kontroller betalas det sökta beloppet ut till låntagaren 
från klientmedelskontot. Det enskilda lånet består då av ett stort antal 
mindre belopp från ett lika stort antal långivare. I exemplet där ett lån 
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om 5 000 SEK förmedlas till en låntagare sker detta i praktiken genom 
att exempelvis 100 SEK lånas ut av 50 olika långivare till en och sam-
ma låntagare. På detta vis sprids riskerna mellan ett stort antal långi-
vare, vilket minskar risken för kreditförluster för en enskild långivare.

Som utgångspunkt förbinder sig låntagaren att återbetala beloppet inom 
30 dagar från utbetalning tillsammans med överenskommen ränta och 
andra avgifter. Om detta inte sker senast inom en viss tid efter utgången 
av 30-dagarsperioden vidtar TrustBuddy – för långivarnas räkning och 
på deras uppdrag enligt avtal med dessa – olika typer av åtgärder för 
att erhålla betalning. I dagsläget överlämnas fordran för indrivning med 
hjälp av externa inkassobolag, alternativt så säljs fordran i sin helhet till 
en extern fordringsförvärvare.

Avkastningen för långivarna är baserad på att det är långivarna – inte 
TrustBuddy – som står risken för att låntagaren inte återbetalar lånet i tid.

marknaD och målgrupp för trustBuDDys 
tjänster
TrustBuddy vänder sig till arbetande individer som är folkbokförda i 
någon av TrustBuddys aktiva marknader. För målgruppen gäller utöver 
dessa grundläggande krav att det ska vara fråga om personer med god 
kreditprofil och ett tillfälligt kapitalbehov. Kunderna är i genomsnitt 35 
år gamla och könsfördelningen bland låntagarna är jämn.

Lånen finansieras av långivare med ett relativt högt placeringsbart ka-
pital på upp till 5 MSEK. Långivare hos TrustBuddy är personer med 
i genomsnitt högre inkomster än låntagarna och mer koncentrerade till 
storstadsregionerna.

ny affärsstrategi
TrustBuddy har sedan verksamhetsstarten 2009 fokuserat primärt på 
det kortfristiga lånesegmentet inom Bolagets bredare verksamhetsom-
råde, P2P-långivning. Som ett led i Bolagets fortsatta expansion sker 
kontinuerliga investeringar och förbättringar inom detta kärnsegment. 
Bolaget har som ett exempel på detta utvecklat en förbättrad intern sco-
ring-metodologi under det senaste året.

Under den tid som Bolaget arbetat med att ta fram en egenutvecklad sco-
ring engine har beslut även fattats om att tillfälligt reducera marknadsfö-
ringskostnaderna hänförande till den kortfristiga kärnprodukten, vilket 
resulterat i att lånevolymerna inom detta segment temporärt avtagit.

Samtidigt som Bolaget valt att investera i den kortfristiga låneproduk-
ten, har Bolagets styrelse och ledning meddelat en ny affärsstrategi där 
TrustBuddy i ett senare skede i huvudsak kommer att fokusera på två 
produktsegment – lån till små och medelstora företag (”SME”) samt kon-
sumtionslån med både kortare och längre löptider. Bolaget utesluter inte 
framtida ändringar till den kortfristiga konsumentlåneprodukten i syfte 
att öka såväl antalet kunder som intäkterna hänförande till denna produkt.

TrustBuddys målsättning är att kontrollera kostnaderna hänförliga till 
den kortfristiga produkten på så sätt att den på fristående basis blir lön-
sam. Den kortfristiga produkten vidareutvecklas samtidigt som Bolaget 
fortsätter arbetet med att finna likviditetslösningar till den gamla kort-
fristiga låneportföljen, vilket efterfrågats av vissa långivare med större 
investeringar på plattformen. Den låneförmedling som tidigare skett i 
Polen och Spanien kommer gradvis att helt fasas ut.

Resultatet av denna omläggning av Bolagets mål för det kortfristiga lå-
nesegmentet, blir ett utökat fokus på Bolagets två andra verksamhetsom-
råden: SME lån och konsumentkrediter på större belopp än 10 000 SEK 

och med längre löptider (”långfristiga lån”). Bolagets SME-verksamhet 
representeras i dagsläget primärt utav det nederländska dotterbolaget 
Geldvoorelkaar, som TrustBuddy förvärvade under det fjärde kvartalet 
2014. Geldvoorelkaar är det största crowdfunding-företaget i Nederlän-
derna inom SME-lånesegmentet, och öppnar på så sätt upp den europeis-
ka marknaden för små och medelstora företagslån för TrustBuddy.

Bolaget ämnar använda sig av Geldvoorelkaars expertis för att un-
der ett nytt varumärke marknadsföra SME lån på den skandinaviska 
marknaden. TrustBuddy avser för närvarande att påbörja sin SME ut-
låning på minst en skandinavisk marknad under de kommande kvar-
talen. Geldvoorelkaar beräknas därtill under samma period göra entré 
på den belgiska marknaden.

TrustBuddys långfristiga konsumentlåneprodukt beräknas även den vara 
fullt operationell på minst en skandinavisk marknad innan årets slut. Den 
skandinaviska marknaden för långfristiga konsumentkrediter bedöms 
vara betydligt större än den motsvarande för kortfristiga konsumentkre-
diter, vilket är anledningen till att Bolaget valt att investera betydande re-
surser under det gångna året i syfte att utveckla en ny IT-plattform ämnad 
för långfristiga konsumentkrediter. Plattformen, som bygger på den nya 
IT-plattformen för kortfristiga krediter som Bolaget introducerade under 
2014, är nu i slutfasen av utvecklingsstadiet och har visat inledningsvis 
mycket starka resultat under robusta testförhållanden.

Verksamheten med långfristiga konsumentkrediter anses utöver mark-
nadspotentialen även vara attraktiv ur ett varumärkesperspektiv. Detta 
då långfristiga konsumentkrediter medför betydligt lägre effektiva rän-
tor än kortfristiga konsumentkrediter samt ger bättre förutsättningar för 
en jämn inkomstström för Bolaget, genom såväl en lägre beräknad in-
kassograd som ytterligare avgiftsmöjligheter. Det sistnämnda påverkar 
även Bolagets SME-låneverksamhet, där branschpraxis är att samtliga 
avgifter betalas av låntagaren vid lånets ingång.

TrustBuddys nyutvecklade plattform för konsumentkrediter med längre 
löptider förväntas likt plattformen för SME-lån i Skandinavien lanseras 
inom de kommande kvartalen.

Gemensamt för Bolagets tre lånesegment blir den fortsatta centralise-
ringen av de operationella processerna i direkt anslutning till låneför-
medling, såsom kundtjänst och IT. Detta är en del av det kostnadsbe-
sparingsprogram som meddelades av Bolaget under Q2 2015, och som 
väntas ge utökade synergier under det andra halvåret 2015.

organisation
Styrelsen
Styrelsens säte är i Stockholm, Stockholms län.

ledning
Bolagets ledning sitter fördelade över Stockholm, Sverige och Kristi-
ansand, Norge. Merparten av dessa ledande befattningshavare inklusive 
VD sitter på Bolagets kontor i Stockholm.

dotterbolag och filialer
TrustBuddy har sitt säte i Stockholm, Sverige, vilket även utgör koncer-
nens huvudkontor. På huvudkontoret har Bolaget 10 anställda fördelat 
på VD, ledning, ekonomi, marknadsföring samt kontrollfunktioner.

För mer information om Bolagets dotterbolag som ingår i koncernen 
samt hela den legala organisationsstrukturen se kapitlet ”Legala frågor 
och kompletterande information”.
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TrustBuddy är idag huvudsakligen verksamt inom den nordiska mark-
naden för kortfristig finansiering. Bolaget utmärker sig inom detta seg-
ment och på denna marknad som en av ett fåtal aktörer som finansierar 
kortfristiga konsumentkrediter genom en P2P-plattform. Överlag har 
den nordiska marknaden för kortfristiga konsumentkrediter vuxit kraf-
tigt under de senaste åren, och idag återfinns ett stort antal seriösa aktö-
rer som finansierar dessa krediter med hjälp av egna medel. Marknaden 
domineras av ett fåtal större aktörer, däribland TrustBuddy.

En viktig differentierande faktor för Bolaget är att det förmedlar lån 
som finansieras i ett P2P-format, både inom Bolagets mer etablerade 
segment för kortfristiga konsumentkrediter samt de nya verksamhets-
områdena avseende SME-lån och långfristiga konsumentkrediter. Inom 
det övergripande P2P-segmentet ser Bolaget att tillväxttakten globalt 
fortsätter att accelerera och andelen låntagare som finner P2P-markna-
den att vara ett attraktivt alternativ för kort- och långfristig finansiering 
ökar kraftigt. Bolaget ser heller inga tecken som tyder på att P2P-mark-
naden är mättad, utan lämnar gott om utrymme på Bolagets samtliga 
aktiva marknader för fortsatt tillväxt.

Det gångna året har överlag varit ett intensivt sådant för P2P-lånemark-
naden globalt. Ett helt nytt regelverk lanserades under 2014 i Storbritan-
nien och den dominerande amerikanska aktören, LendingClub, introdu-
cerades framgångsrikt på börsen (NYSE). Sedan dess har ytterligare 
P2P-aktörer börsnoterats utomlands, vilket i sin tur bidragit till utökat 
intresse för sektorn bland investerare. Bolaget är, i egenskap av stor 
aktör på marknaden, väl positionerat för att dra nytta av detta förmån-
liga investeringsklimat. Bolaget förutser även ett fortsatt starkt intresse 
bland investerare för diversifierade P2P-bolag såsom TrustBuddy.

Bolaget gynnas framförallt av det avancerade IT-system som det ut-
vecklat under flera års tid. Detta system tillåter Bolaget att automati-
sera en stor del av de lånrelaterade funktionerna inom verksamheten, 

mArknAdSöVerSIkT
däribland behandlandet av låneansökningar. Bolaget bedömer att dess 
IT-baserade P2P-plattform är en av marknadens mer sofistikerade.

Ett flertal nya aktörer på den nordiska marknaden är dock under etable-
ring inom segmentet långfristiga konsumentkrediter vilket TrustBud-
dy bedömer underbygga en stark marknad. TrustBuddys huvudsakliga 
geografiska marknader signalerar om en stark fortsatt tillväxt och gynn-
sam efterfrågan för långfristiga konsumentkrediter. Bolaget beräknar 
dock behöva investera betydande marknadsföringskapital för att vinna 
marknadsandelar på den hårt konkurrensutsatta skandinaviska markna-
den för långfristiga konsumentkrediter. Samtidigt är potentialen inom 
detta segment betydligt större än för kortfristiga konsumentkrediter, 
och förmånerna av ett automatiserat ansökningsflöde detsamma.

konkurrenter och marknaDsData
Enligt AltFi Data (www.altfi.com) som sammanställer data över P2P-låne-
marknaden i Europa uppgår den totala volymen av P2P-lånefinansiering 
per den 1 september 2015 till cirka 1 085 MEUR vilket omfattar konsu-
mentlån, företagsutlån och fakturafinansiering. P2P-konsumentlån uppgår 
totalt till cirka 936 MEUR, P2P-företagslån uppgår totalt till cirka 142 
MEUR samt P2P-fakturafinansiering uppgår totalt till cirka 8 MEUR.

I företagslånesegmentet uppgår TrustBuddys andel av de totala företagslå-
nen till cirka 46 procent vilket medför att TrustBuddy är den största aktören 
i segementet. Andra aktörer som erbjuder P2P-företagslån är det tyska Zen-
cap vars andel av företagslånevolymen uppgår till cirka 20 procent samt 
den spanska aktören Comunitae som har en andel motsvarande 15 procent.

Inom P2P-konsumentlån uppgår TrustBuddys andel av de totala P2P-kon-
sumentlånen till cirka 23 procent. I segmentet för P2P-konsumentlån 
finns det två aktörer med större volym än TrustBuddy. Den tyska aktören 
Auxmoney är störst med en andel om cirka 34 procent följt av den fran-
ska atkören Pret D’Union som innehar en andel om cirka 23 procent.
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Den finansiella informationen som som återfinns i det här kapitlet presenterar Bolagets räkenskaper på 
koncernnivå och bör läsas med följande introduktion i åtanke. Bolaget (så som det ser ut idag) upp-
rättade för första gången koncernräkenskaper till årsredovisningen för 2014. Före 2014 så var Bolaget 
en del av ”TrustBuddy International AB” som då upprättade koncernredovisning men i februari 2015 
fusionerades ”TrustBuddy International AB” in i Bolaget. Räkenskaperna för 2013 är således koncern-
räkenskaper för koncernen som den såg ut vid den tidpunkten med ”TrustBuddy International AB” 
som koncernmoder. Bolaget blev koncernmoder i den nya gruppen och upprättade koncernräkeskaper 
för denna grupp avseende 2014. Räkenskaperna i kapitlet är presenterade enligt följande:

 » Räkenskaper på koncernnivå för 2013: Hämtade ur ”TrustBuddy Internatio-
nal ABs” reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2013 upprättade enligt 
Årsredovisningslag (1995:1554) 7 kap. 2 § och bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFN) samt RR 1:00, RR 7, RR 8, RR 9, RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och 
RR 18.

 » Räkenskaper på koncernnivå för 2014: Hämtade ur Bolagets reviderade års-
redovisning för räkenskapsåret 2014 upprättade enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3).

 » Räkenskaper på koncernnivå för första halvåret 2015: Hämtade ur Bolagets 
ej reviderade delårsrapport för perioden januari-juni 2015 upprättad enligt årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). Några jämförelsetal för samma halvår 
2014 finns inte på koncernnivå då Bolaget inte tidigare upprättat koncernräken-
skaper.

Koncernräkenskaperna för 2013 och 2014 skiljer sig därmed på flera olika sätt. För det första så är de upp-
rättade med olika bolag som kocernmoder där 2013 baserar sig på koncernen med ”TrustBuddy International 
AB” som koncernmoder och 2014 med ”TrustBuddy AB” som koncernmoder. Utöver det så har 2014 och 
2013 upprättats enligt olika redovisningsprinciper vilket medför att åren inte är jämförbara. För mer informa-
tion om vad skillnaderna är gällande redovisningsprinciperna se kapitlet ”Kommentarer till den finansiella 
informationen”.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredo-
visning med tillhörande noter för 2013, vilka införlivats via hänvisning och utgör en del av Prospektet, samt 
Bolagets reviderade årsredovisning med tillhörande noter för 2014, vilka införlivats via hänvisning och utgör 
en del av Prospektet, och Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015, vilken införlivats via 
hänvisning och utgör en del av Prospektet. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospek-
tet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

2015 2014 2013
6 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

Belopp i KSEK JAN–JUN JAN–DEC JAN–DEC

Nettoomsättning 48 690 85 081 80 910

Aktiverat arbete för egen räkning 615 1 459 0

Övriga intäkter 0 2 316 0

49 305 88 856 80 910

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -14 604 -15 538 -27 950

Övriga externa kostnader -35 455 -57 232 -35 295

Personalkostnader -25 486 -37 763 -19 599

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 208 -4 602 -2 692

Övriga rörelsekostnader -830 0 -583

Summa rörelsens kostnader -84 583 -115 135 -86 119

Rörelseresultat -35 278 -26 279 -5 209

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 234 79 135

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 128 -26 -239

Summa resultat från finansiella investeringar -894 53 -104

Resultat efter finansiella poster -36 172 -26 226 -5 313

Skatt på periodens resultat -51 -708 -212

Periodens resultat -36 223 -26 934 -5 525

koncernens resultaträkning

fInAnSIell InformATIon
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Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 24 470 19 384 7 319

Goodwill 96 446 0 3 200

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 15

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 511 782 272

Summa anläggningstillgångar 121 427 20 166 10 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 831 17 672 98

Aktuella skattefordringar 1 185 0 170

Övriga kortfristiga fordringar 843 872 6 159

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 484 500 5 819

20 343 19 044 12 246

Kassa och bank

Likvida medel 8 884 16 685 149 781

Klientmedel 31 330 15 225 0

40 214 31 910 149 781

Summa omsättningstillgångar 60 557 50 954 162 027

Summa tillgångar 181 984 71 120 172 833

koncernens Balansräkning, tillgångar

Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 811 811 12 806

Bundna reserver 0 0 339

Fria reserver 0 0 49 866

Övrigt tillskjutet kapital 145 852 66 248 0

Balanserad vinst eller förlust -27 468 -2 659 0

Periodens resultat -36 223 -26 934 -5 525

Summa eget kapital 82 972 37 466 57 486

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 17 110 0 0

Uppskjuten skatteskuld 0 0 96

Summa långfristiga skulder 17 110 0 96

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 32 960 0 6 433

Leverantörsskulder 3 889 5 777 0

Skulder till koncernföretag 0 456 0

Aktuella skatteskulder 0 912 0

Övriga kortfristiga skulder 9 938 5 519 104 850

Klientmedelsskuld 31 330 15 225 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 785 5 765 3 968

Summa kortfristiga skulder 81 902 33 654 115 251

Summa eget kapital och skulder 181 984 71 120 172 833

koncernens Balansräkning, eget kapital och skulDer
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2015 20142 2013
6 MÅN 12 MÅN 12 MÅN

Belopp i KSEK JAN-JUN JAN–DEC JAN–DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -35 278 -26 279 -5 209

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 399 4 602 3 683

Erlagd ränta -1 128 -26 135

Erhållen ränta 234 79 -239

Betald inkomstskatt -2 046 1 007 -902

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet -34 819 -20 617 -2 532

Ökning/minskning kundfordringar 3 841 -17 672 3 312

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 067 -1 372 -7 125

Ökning/minskning kortfristiga skulder 33 004 16 714 99 554

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 041 -22 947 93 209

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -17

Balanserade utgifter -8 139 -23 986 -1 693

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 271 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 868 -23 986 -1 710

Finansieringsverksamheten

Omvänt förvärv -13 002 0 0

Teckningsoptioner 0 0 231

Förändring långfristiga skulder 17 110 0 0

Förändring långfristiga fordringar 0 -782 -230

Utdelning 0 0 -2 758

Nyemission 0 0 56 307

Justering för eget kapital 0 64 400 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 108 63 618 53 550

Periodens kassaflöde 1-20 803 16 685 145 049

Likvida medel vid periodens början 16 685 0 4 732

Likvida medel vid periodens slut 8 884 16 685 149 781

1 Kassaflödet för perioden januari till juni 2015 representerar det verkliga kassaflödet som Bolaget har haft 
genom att den kassa som Bolaget erhöll genom fusionen med ”TrustBuddy International AB” har justerats 
bort genom posten ”Omvänt förvärv”. Därmed summerar likvida medel vid periodens början plus periodens 
kassaflöde inte upp till likvida medel vid periodens slut. Dock medför ett tillägg om 13 002 KSEK som juste-
rats bort under posten ”Omvänt förvärv” att de likvida medlen summerar korrekt.
2 Kassaflödet för 2014 presenteras endast för att ge en översikt över hur kassan för 2014 är hänförlig och ska 
inte ses som årets förändringar. På grund av att Bolaget för första gången upprättade koncernredovisning till 
årsredovisningen 2014 så finns det inte någon ingående balans för koncernen 2014 (så som koncernen ser ut 
idag). Med bakgrund av det påvisas kassaflödet istället med utgångspunkt i en nollbalans. Då utgångspunkten 
för samtliga balansposter för 2014 är 0,0 så representeras hela värdet för varje balanspost på varje rad där 
ökningar/minskningar anges med justeringar för ej kassaflödesdrivande poster.

koncernens kassaflöDe
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Nyckeltal
2015-01-01-
2015-06-30

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Avkastning på eget kapital, % Neg. Neg. Neg.

Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Neg.

Soliditet, % 46% 53% 33%

Utdelning per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00

Medelantalet anställda under perioden 71 53 34

nyckeltal

Definitioner av nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

rörelsemarginal, %
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Soliditet, %
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskju-
ten skatt) i förhållande till balansomslutning.
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skillnaDer mellan 2013 och 2014 på grunD 
av änDraDe reDovisningsprinciper
För att skapa en förståelse för hur de ändrade redovisningsprinciperna 
påverkar räkenskaperna följer här en förenklad version av de skillnader 
som finns mellan åren. Beskrivningen ska inte ses som uttömmande 
utan är endast för att påvisa de mest väsentliga skillnaderna och hur de 
påverkar vissa poster för 2013. Läsaren bör även observera att utöver 
de ändrade redovisnignsprinciperna så är det olika bolag som varit kon-
cernmoder under 2013 och 2014.

Skillnader i resultaträkningen för 2013
I enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpades 2013 så är 
nettoomsättning och direkta kostnader 23,1 MSEK högre jämfört med 
om de nuvarande redovisningsprinciperna hade tillämpats. Vid tillämp-
ning av de nuvarande redovisningsprinciperna hade koncernen haft en 
nettoomsättning om 57,8 MSEK och direkta kostnader om -4,9 MSEK 
under 2013. Denna skillnad har ingen påverkan på rörelseresultatet.

Skillnader i balansräkningen för 2013
Tidigare omnämnd förändring av redovisningsprinciper har även på-
verkat balansräkningen för 2013. I syfte att tydliggöra klientmedel i ba-
lansräkningen så särredovisas numera posten kassa och bank dels som 
likvida medel och dels klientmedel. Vid tillämpning av de nuvarande 
redovisningsprinciperna hade de uppgått till 101,8 MSEK i klientmedel 
och 48,0 MSEK i likvida medel. Även posten övriga kortfristiga skul-
der om 104,9 MSEK särredovisas numera som dels övriga kortfristiga 
skulder och dels klientmedelsskuld. Vid tillämpning av de nuvarande 
redovisningsprinciperna hade de uppgått till 3,0 MSEK i övriga kort-
fristiga skulder och 101,8 MSEK i klientmedelsskuld. Dessa föränd-
ringar har även föranlett omklassificering mellan poster under omsätt-
ningstillgångar.

1 januari-30 juni 2015
Skulder och tillgångar i det här kapitlet redovisas exklusive de klient-
medel som Bolaget håller i balansräkningen.

resultaträkning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under första halvåret 2015 till 
39,6 MSEK.

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under första halvåret 2015 till 
-28,6 MSEK vilket beror främst på att Bolaget har haft omfattande 
kostnader relaterade till tillståndsansökan, fusionen mellan ”TrustBud-
dy AB” och ”TrustBuddy International AB”, systemimplementering, 
företagsförvärv, andra omstruktureringskostnader av engångskaraktär 
samt allmän tillväxt.

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare uppgick under för-
sta halvåret 2015 till -29,7 MSEK.

eget kapital och skuldsättning
Summa eget kapital och skulder för Bolaget uppgick per 30 juni 2015 
till 150,1 MSEK jämfört med 56,8 MSEK per 31 december 2014. Ök-
ningen beror till stor del på fusionen med det tidigare moderbolaget 
”TrustBuddy International AB” vilken medförde en väsentlig ökning av 
det egna kapitalet. Skuldsättningen uppgick till 62,3 MSEK per 30 juni 
2015 jämfört med 18,5 MSEK per 31 december 2014, vilket motsvarar 
en ökning om 43,8 MSEK. Ökningen beror främst på en ökning av de 
kortfristiga räntebärande skulderna. De räntebärande skulderna inklusi-
ve pensionsåtaganden uppgick per 30 juni 2015 till 50,1 MSEK jämfört 
med 0,0 MSEK per 31 december 2014, vilket motsvarar en ökning om 
50,1 MSEK. Av de räntebärande skulderna omfattar 65,8 procent kort-
fristiga räntebärande skulder.

kassaflöde
Någon jämförelse för kassaflödet mellan första halvåret 2014 och första 
halvåret 2015 är inte möjlig att redovisa då Bolaget har ändrat princip 
för hur räkenskaperna redovisas och för att Bolaget inte upprättat ko-
cernredovisning för första halvåret 2014.

2014
Skulder och tillgångar i det här kapitlet redovisas exklusive de klient-
medel som Bolaget håller i balansräkningen.

resultaträkning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under 2014 till 85,1 MSEK 
som till stor del är hänförlig till att Bolaget under perioden fram till och 
med slutet av 2014 genomgick en kraftig tillväxt.

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under 2014 till -25,9 MSEK vil-
ket beror främst på att Bolaget har haft omfattande kostnader relaterade 
till tillståndsansökan, fusionen mellan ”TrustBuddy AB” och ”Trust-
Buddy International AB”, systemimplementering, företagsförvärv, an-
dra omstruktureringskostnader av engångskaraktär samt allmän tillväxt.

eget kapital och skuldsättning
Summa eget kapital och skulder för Bolaget uppgick per 31 december 
2014 till 72,0 MSEK. Skuldsättningen uppgick till 18,5 MSEK per 31 
december 2014. De räntebärande skulderna inklusive pensionsåtaganden 
uppgick per 31 december 2014 till 0,0 MSEK.

kassaflöde
På grund av att Bolaget för första gången upprättade koncernredovisning 
(så som Bolaget ser ut idag) till årsredovisningen 2014 så finns det inte 
någon ingående balans för koncernen 2014 vilket gör att en rättvisande 
kassaflödesanalys inte har upprättats.

jämförelse mellan 2013 och 2014
På grund av att 2013 och 2014 års räkenskaper är upprättade enligt olika 
redovisningstandarder och med olika bolag som koncernmoder så kan 
ingen jämförelse mellan åren göras.

väsentliga hänDelser unDer perioDen 
för Den finansiella informationen
Under första kvartalet 2015 genomförde Bolaget en fusion med det ti-
digare moderbolaget för att förenkla bolagsstrukturen. Genom fusionen 
blev även det holländska bolaget Geldvoorelkaar, som förvärvades av 
det tidigare moderblaget i december 2014, en del av Bolaget. Fusionen 
med moderbolaget har påverkat Bolagets balansräkning väsentligt sett 
till de immateriella tillgångarna samt eget kapital. För mer information 
om fusionen och förvärvet av Geldvoorelkaar, se kapitlen ”Verksam-
hetsbeskrivning” och ”Legala frågor och kompletterande information”. 
Bolaget har även tecknat en kortfristig finansieringslösning om 30 
MSEK under 2015, se ”Legala frågor och kompletterande information” 
för mer information.

Väsentliga händelser efter 30 juni 2015
Efter den 30 juni 2015 har Bolaget har upptagit ett brygglån om 20 
MSEK samt utnyttjat den tidigare kortfristiga finansieringslösningen 
om ytterligare cirka 14 MSEK, se kapitlet ”Legala frågor och kom-
pletterande information” för mer information om brygglånet och den 
kortfristiga finansieringslösningen.

Utöver upptagandet av brygglånet och utnyttjandet av den kortfristiga 
finansieringslösningen har inte några väsentliga förändringar i Bolagets 
finansiella situation eller rörelseresultat skett.

kommenTArer TIll den fInAnSIellA  
InformATIonen
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Nettoskuldsättning, KSEK 2015-07-31
A) Kassa 5 176

B) Likvida medel 0

C) Lätt realiserbara medel 0

D) Summa likviditet A+B+C 5 176

E) Kortfristiga fordringar 20 810

F) Kortfristiga bankskulder 0

G) Kortfristiga del av långfristiga skulder 0

H) Andra kortfristiga skulder 50 611

I) Summa kortfristiga skulder F+G+H 50 611

J) Netto kortfristig skuldsättning I-E-D 24 625

K) Långfristiga finansiella banklån 0

L) Emitterade obligationer 0

M) Andra långfristiga skulder 17 110

N) Långfristig skuldsättning K + L + M 17 110

O) Nettoskuldsättning J+N 41 735

Eget kapital och skuldsättning, KSEK 2015-07-31
Räntebärande kortfristiga skulder 32 960

Mot borgen 0

Mot säkerhet 17 110

Blancokrediter 15 850

Summa räntebärande kortfristiga skulder 32 960
  
Räntebärande långfristiga skulder 17 110

Mot borgen 0

Mot säkerhet 17 110

Blancokrediter 0

Summa räntebärande långfristiga skulder 17 110
  
Eget kapital 78 387

Aktiekapital 811

Reservfond 0

Övrigt tillskjutet kapital 145 852

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -68 276

Minoritetsandel 0

Summa eget kapital 78 387

Följande tabeller återspeglar information om Bolagets nettoskuldsättning och kapitalisering per den 31 juli 2015.  
Tabellerna har inte granskats av Bolagets revisor.

reDogörelse för rörelsekapital och  
kapitalBehov
TrustBuddys befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuel-
la behoven för den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen be-
dömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker i cirka en månad från 
Prospektets avgivande.

Bolaget är i behov av rörelsekapital då verksamheten vid datumet för 
Prospektet inte genererar ett positivt kassaflöde och Bolagets nuvaran-
de rörelsekapital är förbrukat. Bolaget uppskattar att underskottet av rö-
relsekapital uppgår till totalt cirka 29 MSEK. För att lösa det kortfristi-
ga rörelsekapitalbehovet fram tills Bolaget erhåller emissionslikviden 
från Företrädesemissionen och den efterföljande riktade emissionen 
har Bolaget upptagit en kortsiktig bryggfinansiering om 20,0 MSEK, 
se ”Legala frågor och kompletterande information, Väsentliga avtal” 
för mer information. Efter genomförandet av den garanterade Företrä-
desemissionen samt den påföljande planerade riktade emissionen anser 
Bolagets styrelse att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för att 
finansiera Bolagets verksamhet de kommande 12 månaderna.

Skulle Företrädesemissionen misslyckas och kassaflödet fortsättnings-
vis är negativt skulle styrelsen få göra bedömningen om det är möjilgt 
att genomföra en nyemission till andra villkor eller bli tvingad att uppta 
ytterligare extern finansiering. Skulle den efterföljande riktade emissio-
nen inte genomföras och kassaflödet fortsättningsvis är negativt kan det 
innebära att Bolaget måste uppta ny extern finansiering eller genomföra 
ytterligare en nyemission.

finansieringsarrangemang
Bolaget har under 2015 upptagit en kortfristig finansieringslösning om 
30,0 MSEK för att finansiera Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. 
Den kortfristiga finansieringen löper med 30,0 procent årsränta och pla-
neras återbetalas i och med fullföljandet av Företrädesemissionen. Ut-
över det har Bolaget även upptagit en kortsiktig bryggfinansiering om 
20,0 MSEK. För mer information om finansieringslösningarna vänligen 
se ”Legala frågor och kompletterande information, Väsentliga avtal”.

tenDenser
Utöver vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” så har Bolaget i dags-
läget inte några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, 
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indi-
rekt, kan komma att få väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet. Bo-
laget anser heller inte att det finns några tendenser som kunde påverka 
Bolagets finansiella ställning väsentligt sedan den 31 juli 2015.

investeringar
Bolaget har under 2014 genomfört ett förvärv av det nederländska 
P2P-låneföretaget Geldvoorelkaar vilket slutfördes i december 2014 
och omfattande en total förvärvslikvid om cirka 10,6 MEUR. För mer 
information om förvärvet av Geldvoorelkaar se ”Legala frågor och 
kompletterande information”. Utöver förvärvet av det nederländska 
bolaget har Bolaget under 2014 och 2015 gjort stora investeringar i 
IT-system och i Bolagets låneplattformslösning. Bolaget har för tillfäl-
let inte några pågående större investeringar och planerar heller inte att 
genomföra några större investeringar framöver. 

kAPITAlSTrUkTUr och AnnAn  
fInAnSIell InformATIon
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leDanDe Befattningshavare
Philip mikal, 1975, chief executive officer (ceo)
Philip har fokuserat på betalningar och kreditrelaterade erbjudanden se-
dan 2007 och brinner för potentialen och möjligheterna inom alternativ 
finansiering. Philip kommer närmast från Klarna, där han som Vice Presi-
dent för Global Financial Services var med att implementera kredittjäns-
ter och nya centrala plattformar som möjliggjort en global expansion. 
Innan Klarna, var han Chief Technology Officer på företaget ChargeS-
mart, Inc., inriktat på online betaltjänster. Philip har sammantaget mer 
än 10 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i olika roller i Silicon Valley. 
Philip tillträdde sitt uppdrag 2015.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Philip även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
Human Technology Sweden AB Styrelseordförande

Level Acuity, LLC Ägare

CapitalHD Debt Fund I, L.P. Ägare

Sedan den 1 september 2010 har Philip inte varit verksam eller haft 
något uppdrag i något annat bolag.

Bård Bjerkås, 1971, chief legal officer (clo)
Bård Bjerkås har en examen i juridik från Universitetet i Oslo och har 
arbetat aktivt med TrustBuddy mer eller mindre från starten, och på 
heltid sedan augusti 2010. Före TrustBuddy har Bård varit en av grun-
darna av flera IT- och fastighetsbolag, samt direkt efter universitetet en 
kortare period för Storebrand, ett norskt finansbolag. Bård tillträdde sitt 
uppdrag 2010.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 1 983 563 aktier samt 1 000 
000 teckningsoptioner.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Bård även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
Janus Invest AS Styrelseordförande

Sedan den 1 september 2010 har Bård varit verksam i och avslutat upp-
drag inom följande bolag:

Bolag Befattning
Smiley Communication AS Styrelseledamot

john Ward, 1983, chief operating officer (coo) och t.f. 
chief financial officer (cfo)
John har omfattande finansiell bakgrund inom bank-, utlånings- och 
private equity-sektorerna, med fokus på att öka prestanda och värde 
av teknikdrivna företag. Tidigare jobbade han på Klarna, med ansvar 
för Product Management för en ny kärnplattform för finansiella bolag 

som möjliggjorde för bolaget att expandera sina kreditprodukter till nya 
marknader. Före Klarna, var John chef på ett private equity-bolag och 
ett börsnoterat investmentbolag med fokus på fastigheter. John tillträd-
de sitt uppdrag 2015.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har John även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
Human Technology Sweden AB Styrelsesuppleant

Sedan den 1 september 2010 har John inte varit verksam eller haft något 
uppdrag i något annat bolag.

kevin Albrecht, 1980, chief Technology officer (cTo)
Kevin har tidigare jobbat på Klarna där han, som en del av Product Ma-
nagement, ledde företagets kommunikationsinfrastruktur och imple-
mentering av nya serviceinriktade banksystem för lån och utbetalning 
av Bolagets kunder på viktiga nya marknader. På TrustBuddy leder 
Kevin Engineering och säkerställer att Bolagets teknologiska strategi 
uppfyller de krav som verksamheten och dessa kunder kräver. Kevin 
tillträdde sitt uppdrag 2015.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Kevin även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
Human Technology Sweden AB Styrelseledamot

Sedan den 1 september 2010 har Kevin inte varit verksam eller haft 
något uppdrag i något annat bolag.

chad mazzola, 1981, chief Product officer (cPo)
Chad har lång erfarenhet av att få ut nya finansiella och tekniska pro-
dukter på marknaden. Han var tidigare Director of Product Design på 
Klarna där han etablerade avdelningen för produktdesign, som ansvarar 
för design och användarupplevelse av bolagets konsumentprodukter. 
Han ledde detta team under bolagets snabba expansion på internationel-
la marknader. Under hela sin karriär har han arbetat praktiskt med hela 
livscykeln av produktutveckling, allt från övergripande strategi till de 
sista detaljerna för implementering. Chad tillträdde sitt uppdrag 2015.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Chad även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
Human Technology Sweden AB Styrelsesuppleant

Sedan den 1 september 2010 har Chad inte varit verksam eller haft nå-
got uppdrag i något annat bolag.

STyrelSe, lednIng och reVISor
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styrelse
Simon nathanson, 1960, Styrelseordförande
Simon har under de senaste 25 åren innehaft flertalet ledande positioner 
inom olika företag och organisationer, främst inom finans och IT, bl.a. 
som VD för Neonet samt vice VD för OM Stockholmsbörsen, VD för 
derivatbörsen OM Stockholm, styrelseledamot i Nordnet Bank och i 
Burgundy AB. Simon har stor erfarenhet från styrelsearbete, både som 
ordförande och ledamot, i små och stora bolag. Simon tillträdde sitt 
uppdrag 2014.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 75 000 aktier.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Simon även följande uppdrag och/
eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) 
av följande företag:

Bolag Befattning
Mangold Fondkommission AB Styrelseledamot

Mangold AB Styrelseledamot

Dirmarax Intressenter AB Styrelsesuppleant

Wishmaker Innovation AB Styrelseledamot

Exekvera AB Styrelseledamot

Cryex Group AB Styrelseledamot, Ordförande

Cryex AB Styrelseledamot, Ordförande

Cryex Clearing AB Styrelseledamot, Ordförande

Bostadsrättsföreningen Badhotellet i Saltsjöbaden Styrelseledamot, Ordförande

Sedan den 1 september 2010 har Simon varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

Bolag Befattning
TrustBuddy International AB Styrelseledamot

Burgundy AB Styrelseledamot

Nordnet Bank AB Styrelseledamot

Tove mette dramstad, 1965, styrelseledamot
Tove Mette har en bred erfarenhet av retail banking i Norge. Hon är ut-
bildad civilekonom och CFO på Strex AS som har tillstånd för e-peng-
arföretag och står under tillsyn av det norska Finanstilsynet. Tove Mette 
har tidigare varit VD i TEØ Eiendom AS samt CFO i TEØ Gruppen. 
Hon har varit bankchef och CFO för Jernbanepersonalets Sparebank 
som består av 8 kontor i Oslo, Trondheim, Hamar, Drammen, Kristi-
ansand, Stavanger, Bergen och Narvik. Jernbanepersonalets Sparebank 
står också under tillsyn av det norska Finanstilsynet. Hon har även varit 
lektor inom Nordea för affärs- och konsumentkrediter inklusive inter-
netbaserade scoringlösningar. Tove Mette tillträdde sitt uppdrag 2014.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Tove Mette även följande uppdrag 
och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av före-
taget) av följande företag:

Bolag Befattning
VIP Transport AS Styrelseledamot, Ordförande

Sedan den 1 september 2010 har Tove Mette varit verksam i och avslu-
tat uppdrag inom följande bolag:

Bolag Befattning
TrustBuddy International AB Styrelseledamot

TEØ Gruppen VD

Torsten örtengren, 1963, styrelseledamot
Torsten har bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans, eko-
nomi och juridik hos Nasdaq Stockholm, Danske Bank, Aragon och Ar-
kios. Han har en civilekonomexamen och MBA från Handelshögskolan 
i Stockholm. Han är även ackrediterad lärare på StyrelseAkademien 
och författare till böcker om värdepappersmarknaden. Han har tidigare 
varit ordförande i Jobzone Sweden AB och chef för notering och bo-

lagsövervakning på NASDAQ OMX. Han har erfarenhet från över 150 
börsintroduktioner och 100 offentliga och privata transaktioner i Sveri-
ge och internationellt. Torsten tillträdde sitt uppdrag 2014.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 50 000 aktier.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Torsten även följande uppdrag och/
eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) 
av följande företag:

Bolag Befattning
FNCA Sweden AB Styrelseledamot

Project Design Grix AB Styrelsesuppleant

PR Vård Holding AB Styrelseledamot, Ordförande

Management & Board Advisor T.Ö. AB Styrelseledamot

Arkios AB Styrelseledamot

Sedan den 1 september 2010 har Torsten varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

Bolag Befattning
TrustBuddy International AB Styrelseledamot

S.F.F. Svensk Företagsförmedling Aktiebolag Styrelsesuppleant

Jobzone Sverige AB Styrelseledamot, Ordförande

Søren Brinkmann, 1973, styrelseledamot
Søren Brinkmann är advokat och har en examen från Köpenhamns Uni-
versitet samt vidare utbildning vid ett flertal läroverk i USA. Søren är 
Partner på Magnusson Law i Köpenhamn och leder dess Bank- och 
Finansgrupp. Søren har tidigare varit partner på ledande globala och 
inhemska advokatbyråer. Søren är även styrelseledamot i Nordens A/S, 
en dansk fastighetsfond som står under tillsyn av det danska Finanstil-
synet. Søren har även varit styrelseledamot i Københavns Andelskasse 
som också står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Søren tillträd-
de sitt uppdrag 2014.

Innehav av aktier eller optioner i Bolaget: 0.

Utöver sitt uppdrag i Bolaget har Søren även följande uppdrag och/eller 
är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

Bolag Befattning
K/S Mercure Alstadt Styrelseledamot

Nordens A/S (inklusive sju danska dotterbolag) Styrelseledamot

VPF A//S Styrelseledamot

Nord Huse A/S Styrelseordförande

Sedan den 1 september 2010 har Søren varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

Bolag Befattning
TrustBuddy International AB Styrelseledamot

Copenhagen Cooperative Bank (Københavns  
Andelskasse)

Styrelseledamot

revisor
dan Beitner, 1974, Auktoriserad revisor
TrustBuddy, inkluderat dess dotterbolag, har utsett revisionsföretaget 
KPMG AB till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Dan Beitner 
som huvudansvarig revisor. Dan har lång erfarenhet av revision inklu-
derat även finansiella företag och är auktoriserad revisor sedan 2006 
samt medlem i yrkessammanslutningen FAR.

Vid årsstämman 2014 avgick Roger Mattsson som Bolagets tidigare hu-
vudansvarige revisor på grund av pension. Adress till nuvarande och den 
tidigare revisorn återfinns under kapitlet ”Adresser” i slutet av Prospektet.
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ersättning till styrelse och leDning
Nedanstående tabell visar på de ersättningar som utgått till styrelse och ledande befattningshavare under 2014. 
Alla belopp i tabellen nedan är angivna i tusental SEK.

Namn Befattning Fast ersättning Rörlig ersättning Pensionskostnad
Styrelse  

Simon Nathanson  1) Ordförande 0 0 0

Torsten Örtengren 1) Ledamot 0 0 0

Tove Mette Dramstad 1) Ledamot 0 0 0

Søren Brinkmann 1) Ledamot 0 0 0

Ledning  
Philip Mikal 2) Chief Executive Officer (CEO) 0 0 0

Linus Lönnroth Chief Financial Officer (CFO) 1 080 465 0

Bård Bjerkås Chief Legal Officer (CLO) 1 176 464 59

John Ward 2) Chief Operating Officer (COO) 0 0 0

Kevin Albrecht 2) Chief Technology Officer (CTO) 0 0 0

Chad Mazzola 2) Chief Product Officer (CPO) 0 0 0

1. Arvode på årsbasis för utgår med 350 000 SEK till styrelseordföranden  
och med 100 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

2. Personerna blev anställda i TrustBuddy AB i september 2015. Någon  
ersättning för dem har därmed ej betalats ut under 2014.

Ledande befattningshavare erhåller dels en fast lön, dels en potentiell rörlig ersättning samt möjlighet till 
aktieoptioner. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

övriga upplysningar avseenDe styrelse och leDanDe  
Befattningshavare
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har någon familjerelation med någon 
annan styrelseledamot eller annan ledande befattningshavare.

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, le-
verantörer eller andra parter som legat till grund för att någon av styrelseledamöterna eller personerna i 
ledningsgruppen valts in i styrelsen eller i Bolagets ledning. Några begränsningar föreligger inte i styrelse-
ledamöternas eller de ledande befattningshavarnas rätt att avyttra sina värdepapper i Bolaget. Inget bolag i 
koncernen har ingått avtal som ger styrelseledamöter eller medlemmar i ledningsgruppen rätt till förmåner 
efter det att respektive uppdrag avslutats.

Det föreligger inte några intressekonflikter mellan styrelsen och de ledande befattningshavarna å ena sidan 
och Bolaget å andra sidan, såvitt avser styrelseledamöternas och de ledande befattningshavarnas privata 
intressen i förhållande till sina uppdrag/anställningar i Bolaget. Flera av styrelseledamöterna och de ledan-
de befattningshavarna har dock ekonomiska intressen i Bolaget till följd av deras aktieägande i Bolaget. 
Därtill kan aktieägande och styrelseledamotskap i andra bolag som driver likartad verksamhet komma att 
leda till jävsituationer.

övrig information
Det existerar inga familjeband mellan styrelseledamöterna och ledningsgruppen. Ingen styrelsemedlem 
eller medlem av ledningsgruppen har blivit dömd i något bedrägeriåtal under de senaste fem åren. Ingen 
styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen har varit inblandad i konkurs, likvidation (avser inte fri-
villig likvidation) eller konkursförvaltning under de senaste fem åren. Inga anklagelser eller sanktioner av 
i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) har riktats 
mot dessa personer under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen har 
under de senaste fem åren blivit förbjuden av domstol att delta i ledningsgrupper, kontrollorgan eller från 
att ha ett ledande uppdrag inom ett företag eller på annat sätt idka näringsverksamhet.
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lagstiftning och BolagsorDning
TrustBuddy är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk 
lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolaget uppfyller utvalda regler för bolagsstyrning i Sverige och till-
lämpar därtill de regler och rekommendationer som följer av notering-
en av Bolagets aktier på First North. Förutom lagstiftning samt regler 
och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för 
styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland an-
nat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende 
aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bo-
lagsstämma. Den nu registrerade bolagsordningen antogs vid en extra 
bolagsstämma den 18 september 2015. Bolagsordningen framgår i sin 
helhet i avsnittet “Bolagsordning”.

svensk koD för Bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska tillämpas av bolag vars 
aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Koden behöver i 
dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på First North. 
Den är således inte bindande för TrustBuddy, men Bolaget håller sig 
uppdaterad om Koden och tillämpar den i relevanta delar. För det fall 
Koden blir bindande för TrustBuddy kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta om TrustBuddys angelägenheter utövas 
vid bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta beslutande organ. 
Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom änd-
ring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, 
eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet 
för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelsele-
damöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssupplean-
ter samt fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och In-
rikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets 
webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse 
skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kal-
lelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som 
anmäler sitt deltagande vid bolagsstämman senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman, 
antingen personligen eller genom ombud med fullmakt. Biträde till ak-
tieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta. 
Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning 
har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Kallelser och kommunikéer från bolagsstämmor finns tillgängliga på 
Bolagets webbplats, www.trustbuddy.com.

änDring av aktieägarnas rättigheter
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolags-
ordningen, vilket kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I 
aktiebolagslagen uppställs vissa majoritetskrav för att sådana beslut vid 
bolagsstämman ska äga giltighet. Om ett beslut om ändring av bolags-
ordningen medför att aktieägarnas rätt till Bolagets vinst eller övriga 
tillgångar minskas genom att syftet för Bolagets verksamhet helt eller 
delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, att rätten att över-
låta eller förvärva aktier i Bolaget inskränks genom samtyckes-, för-
köps- eller hembudsförbehåll eller annars medför att rättsförhållandet 
mellan aktier rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande 
aktieägare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av 

samtliga aktierbo1aget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det antal akti-
er för vilka aktieägarna får rösta vid bolagsstämman begränsas, att net-
tovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust till viss del ska 
avsättas till bunden fond eller att användningen av Bolagets vinst eller 
dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas på annat sätt än 
genom ändring av Bolagets syfte till att helt eller delvis vara annat än 
att ge vinst till aktieägarna eller genom att nettovinsten efter avdrag för 
täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, 
krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna 
och nio tiondelar av de aktier som är företrädda av stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett beslut bi-
träds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman, om ändringen 
endast medför att viss eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke 
lämnas av samtliga vid bolagsstämma man närvarande ägare av sådana 
aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av 
alla aktier vars rätt försämras eller om ändringen försämrar endast ett 
helt aktieslags rätt och ägare till hälften av alla aktier av detta slag och 
nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av detta slag 
samtycker till ändringen.

styrelsen
Enligt TrustBuddys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och 
högst sex ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. Ledamöter 
väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hål-
lits. TrustBuddys styrelse består för närvarande av ledamöterna Simon 
Nathanson, Tove Mette Dramstad, Søren Brinkmann och Torsten Ör-
tengren, samtliga omvalda till styrelsen vid årsstämman 2015. Styrel-
sens säte ska vara Stockholms kommun. Information om styrelsemed-
lemmarna återfinns ovan under avsnitt “Styrelse, ledning och revisor”. 
Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för 
Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. 
Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och 
se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kont-
rolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att 
leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade 
uppgifter. Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de va1da 
styrelseledamöterna är ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela 
antalet styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka verkställande direktörens 
arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av Bolagets över-
gripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större 
investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande 
uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen meddelar skriftliga 
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens 
fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in 
och rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören är inte styrelsele-
damot i Bolaget men deltar regelmässigt vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. 
Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsord-
ning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen 
har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen 
fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid 
behov. Under 2014 höll styrelsen 20 protokollförda sammanträden och 
hittills under 2015 har 11 protokollförda sammanträden hållits. Antal 
styrelsemöten under 2014 avser TrustBuddy International AB, motsva-
rande siffra för 2015 avser TrustBuddy International AB innan fusio-
nen och TrustBuddy AB efter fusionen. Styrelsen behandlade vid de 
ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive 
styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning.

BolAgSSTyrnIng
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reVisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebo-
lagslagen och Koden och bestämmelser om inrättande av ersättnings-
utskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar 
i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad och som konstaterats ovan (se avsnitt “Svensk kod 
för bolagsstyrning”) är Koden inte obligatorisk för TrustBuddy. Sty-
relsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens 
omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att in rätta 
särskilda kommittéer eller utskott avseende revisions- och ersättnings-
frågor utan dessa frågor behandlas inom styrelsen.
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aktiekapital
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 811 093,444 SEK, 
fördelat på 405 546 722 fullt inbetalda aktier, envar med ett kvotvärde 
om 0,002 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denomi-
nerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och 
kontoförs av Euroclear Sweden. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets 
tillgångar, vinst, eventuella överskott vid likvidation och har samma 
rösträtt. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla anta-
let av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning 
i rösträtten. Samtliga aktier ger lika rätt att teckna aktier vid emission 
av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom 
ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas 
överlåtbarhet. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktieka-
pitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet 
aktier vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000. De Nya Akti-
erna som omfattas av Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget 
offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende Bolagets aktier un-
der innevarande eller föregående räkenskapsår. ISIN-koden för Bola-
gets aktier samt de Nya Aktierna är SE0006600037. Bolaget bildades i 
Sverige och bedriver sin verksamhet under svensk lagstiftning.

aktiekapitalets utveckling
Förändring Förändrat belopp Summa efter ändring Registrerat 
Fondemission 711 093,444000 SEK 811 093,444000 SEK 2014-12-18

Nybildning 100 000,000000 SEK 100 000,000000 SEK 2009-11-25

Beskrivning av ägarstrukturen
Nedanstående tabell innehåller information om aktieägandet i Bolaget 
per den 30 juni 2015.  
Det finns, såvitt styrelsen i Bolaget känner till, inget direkt eller 
indirekt ägande eller kontroll över Bolaget, per dagen för Prospektets 
avgivande. 

Nedan listas de 10 största ägarna per den 30 juni 2015.

# Aktieägare
Ägarandel av  

röster och kapital

1 DEUTSCHE BANK AG LDN-PRIME BROKER, AGE FULL TAX 22,11%

2 J P MORGAN CLEARING CORP, W9                    5,79%

3 SPAREBANK 1 MARKETS AS                          5,12%

4 MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9                   3,80%

5 RAMAM WORLD RECOVERY FUND                       3,79%

6 CREDIT SUISSE SEC. EUROPE LTD                   3,66%

7 HANDELSBANKEN EQUITIES A.S                      3,41%

8 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION         3,07%

9 NETFONDS ASA, NQI                               2,86%

10 JAC INVEST AS                                   2,78%

utDelningspolicy
Under de närmaste åren har Bolagets styrelse inte för avsikt att föreslå 
att utdelning lämnas. Eventuella vinster planeras att återinvesteras i verk-
samheten samt användas för att stärka Bolagets finansiella situation. Av-
sikten är att styrelsen årligen ska pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

aktieincitamentprogram
Incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade den 18 september om emission av högst 90 

200 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny 
aktie. För optionerna uppgår teckningskursen till 175 procent av genom-
snittlig noteringskurs på Nasdaq First North under tiden från och med 
den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Samtliga optioner 
löper på cirka tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotter-
bolaget TrustBuddy Netherlands B.V., som utan vederlag ska överföra 
optionerna till TrustBuddy AB och som i sin tur ska överlåta optioner-
na till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. 
Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris (optionspremien) till 
medlemmar av företagsledningen och andra nyckelmedarbetare.

Om samtliga 90 200 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kom-
mer ökningen av Bolagets aktiekapital att bli 180 400 SEK, motsva-
rande cirka 11,1 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och 
med antagande om fulltecknad Företrädesemission.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och re-
krytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen 
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett program enligt 
ovan är till fördel för koncernen och Bolagets aktieägare. Bolagets 
kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 200 000 
SEK totalt under programmets löptid.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter
Bolagsstämman den 18 september 2015 beslutade om emission av 
högst 24 400 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teck-
ning av en ny aktie. För optionerna uppgår teckningskursen till 175 
procent av genomsnittlig noteringskurs på Nasdaq First North under 
tiden från och med den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 
2015. Samtliga optioner löper på cirka tre år från tidpunkten för teck-
ningskursens fastställande.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotter-
bolaget TrustBuddy Netherlands B.V., som utan vederlag ska överföra 
optionerna till TrustBuddy AB och som i sin tur ska överlåta optioner-
na till Bolagets styrelseledamöter. Överlåtelse av optioner ska ske till 
marknadspris (optionspremien).

Om samtliga 24 400 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kom-
mer ökningen av Bolagets aktiekapital att bli 48 800 SEK, motsvarande 
cirka 3,0 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med 
antagande om fulltecknad Företrädesemission.

Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 
150 000 SEK totalt under programmets löptid.

aktieägaravtal
Såvitt Bolaget känner till existerar inte några aktieägaravtal som regle-
rar ägandet i Bolagets aktie.

BemynDiganDen
Bolaget har ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission 
av aktier och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna 
fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet 
aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som ska kunna tecknas 
med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt uppgå till högst 200 000 
000 aktier, motsvarande cirka 19,8 procent av aktiekapital och röster efter 
utspädning och med antagande om fulltecknad Företrädesemission.

AkTIen och ägArförhållAnden
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allmän Bolagsinformation och legal struktur
TrustBuddy AB (publ) är ett publikt aktiebolag och dess organisationsnummer är 556794-5083. Bolaget bildades enligt svensk rätt den 20 novem-
ber 2009 och inregistrerades vid Bolagsverket den 25 november 2009. Bolaget har sin hemvist i Sverige och sitt säte i Stockholms kommun. Bola-
gets associationsform regleras av – och dess aktier har utgivits enligt – aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarnas rättigheter som är förknippade 
med ägandet av aktierna kan endast ändras i enlighet med nämnda regelverk. Föremålet för Bolagets verksamhet, vilken en framgår av § 3 i bo-
lagsordningen, är att Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag, förmedla krediter mellan långivare och låntagare, bedriva hanteringsverksamhet 
avseende fordringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
I Koncernen ingår fem svenska och utländska bolag. En förteckning över samtliga bolag i Koncernen framgår nedan. Samtliga bolag i koncernen 
är direkt eller indirekt helägda av TrustBuddy AB.

Förteckning över TrustBuddy AB:s direkta och indirekta innehav av andelar i dotterbolag

Bolag Organisationsnummer Säte
TrustBuddy Spain S.L. B65919219 Barcelona, Spanien

TrustBuddy Netherlands B.V. 61594296 Heemstede, Nederländerna

TrustBuddy 2 UK Limited 8136215 London, England

MvS Financiële Dienstverlening B.V. 24373307 Barendrecht, Nederländerna

Adams Advies B.V. 27154855 Rhenen, Nederländerna

Geldvoorelkaar.nl V.O.F. 30286101 Rhenen, Nederländerna

Organisationsschemat nedan illustrerar den legala strukturen i Koncernen.

väsentliga avtal 
Avtal om förvärv av geldvoorelkaar
Den 4 november 2014 ingick TrustBuddy Netherlands B.V. ett aktie-
överlåtelseavtal angående förvärv av E.J.L. Adams Holding B.V. och 
MHVM Beheer B.V. Dessa bolag ägde i sin tur samtliga andelar i Geld-
voorelkaar V.O.F., som tillhandahåller en plattform genom vilken såväl 
privatpersoner som juridiska personer kan tillhandahålla varandra fi-
nansiering. Geldvoorelkaar är en ledande Peer-to-Peer (P2P)-långiva-
re i Nederländerna inom SME-segmentet. Köpeskillingen för bolagen 
uppgick till 10,6 MEUR, varav 3,0 MEUR kontant och 4,0 MEUR i 
form av 22 432 116 nyemitterade aktier i TrustBuddy. Aktierna i Trust-
Buddy omfattas av ett åtagande om lock-up för säljarna innebärande att 
hälften av aktierna inte får överlåtas förrän efter den 10 januari 2016 
och att resterande aktier får överlåtas först efter den 10 januari 2017. 
Lock-up avtalet gäller för de två tidigare ägarna och grundarna av 
Geldvoorelkaar V.O.F. Om de två grundarna skulle sägas upp från sina 
respektive anställningar på initiativ av TrustBuddy gäller inte längre 
åtagandet om lock-up. I samband med tillträdet upprättades en säljarre-
vers om 3,6 MEUR att återbetalas med 50 procent den 10 januari 2016 
och med 50 procent den 10 januari 2017. I beloppet om 3,6 MEUR 
ingår bland annat ett räntebelopp om 276 KEUR. Bolaget har för avsikt 
att använda del av emissionslikviden från Företrädesemissionen för att 
återbetala säljarreversen. TrustBuddy AB har gått i borgen för Trust-
Buddy Netherlands B.V.:s skyldigheter enligt överlåtelseavtalet.

Avtal om kortfristig finansieringslösning
Bolaget har den 27 april 2015 ingått ett låneavtal med Solid Venture 
Capital Ltd angående en kreditfacilitet om sammanlagt 30,0 MSEK. 
Bolaget har utnyttjat hela kreditfaciliteten för att finansiera Bolagets 
kortfristiga rörelsekapitalbehov. Lånet löper med en årlig ränta om 30,0 
procent. Vidare har Bolaget betalat en så kallad arrangement fee till 
långivaren uppgående till 2,0 procent av facilitetens storlek. Bolaget 
har för avsikt att återbetala lånet med del av emissionslikviden från 
Företrädesemissionen.

Avtal om bryggfinansiering
Bolaget har den 23 september 2015 ingått avtal om kortfristig brygg-
finansiering från ett lånekonsortium bestående av åtta fysiska och juri-
diska personer. Lånen uppgår till sammanlagt 20,0 MSEK och ska åter-
betalas senast den 4 december 2015. Räntan på lånet uppgår till ett fast 
belopp motsvarande 5,00 procent av krediten, det vill säga sammanlagt 
1,0 MSEK, att erläggas i samband med lånens förfallodag. I samband 
med ingåendet av låneavtalen har Bolaget lämnat vissa åtaganden som 
är sedvanliga för denna typ av krediter. Inga säkerheter har ställts för 
lånen. Bolaget har förbundit sig att inte pantsätta några av Koncernens 
tillgångar så länge som bryggfinansieringen är utestående. Avsikten är att 
återbetala bryggfinansieringen med del av emissionslikviden från Före-
trädesemissionen.

legAlA frågor och komPleTTerAnde  
InformATIon

TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy 2  
UK Limited

TrustBuddy AB  
Netherlands B.V. TrustBuddy Spain S.L.MvS Financiële  

Dienstverlening B.V.Adams Advies B.V.

Geldvoorelkaar.nl V.O.F.

100% 100% 100% 100%

50% 50%
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försäkringar
TrustBuddy innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med 
hänsyn tagen till verksamhetens art och omfattning bedömer TrustBud-
dys styrelse att Koncernens försäkringsskydd är tillfredsställande.

tvister och rättsliga förfaranDen
Sedan andra kvartalet 2015 finns en oavslutad process avseende ett 
anställningsavtal med avgångsvederlag för en tidigare anställd. Utöver 
detta har, efter att TrustBuddy valt att inte slutföra avtalet med italien-
ska Prestiamoci, diskussioner förts med bolagets ledning rörande delar 
av avtalstexten. Prestiamoci har riktat krav om cirka 50 000 EUR mot 
TrustBuddy. Utöver detta har TrustBuddy inte under de senaste tolv 
månaderna varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som haft eller kan komma att få betydande effekt på Bolagets finan-
siella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner heller inte till 
några inträffade händelser eller förhållanden som skulle kunna leda till 
framtida tvister för Bolaget och som kan påverka Bolagets ekonomiska 
ställning i väsentlig mån.

transaktioner meD närståenDe
TrustBuddy har inte beviljat några lån, garantier eller borgensförbindel-
ser till eller till förmån för någon av Bolagets styrelseledamöter eller le-
dande befattningshavare. Inga väsentliga transaktioner har ingåtts med 
aktieägare eller styrelseledamöter annat än på marknadsmässiga villkor.

teckningsåtaganDen och  
emissionsgarantier 
Teckningsförbindelser om motsvarande cirka 34 procent av Erbjudandet 
har erhållits från vissa av Bolagets nuvarande aktieägare. Teckningsför-
bindelserna har lämnats utan krav på ersättning. Utöver teckningsför-
bindelserna har även emissionsgarantier ingåtts om motsvarande cirka 
66 procent av Erbjudandet, vilket medför att Företrädesemissionen är 
fullt garanterad. För mer information om ingångna teckningsförbindel-
ser och emissionsgarantier se ”Teckningsförbindelser” och ”Emissions-
garantier” under avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

råDgivare
TrustBuddys finansiella rådgivare i samband med emissionen av de Nya 
Aktierna är Mangold. Mangold har tillhandahållit och kan i framtiden 
komma att tillhandahålla, finansiella, investerings-, kommersiella och 
andra tjänster åt TrustBuddy för vilka Mangold erhållit, respektive kan 
komma att erhålla, ersättning. Setterwalls Advokatbyrå är TrustBuddys 
legala rådgivare i samband med emissionen av de Nya Aktierna.

tillgängliga hanDlingar
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på TrustBud-
dys webbplats, www.trustbuddy.com. Kopior av handlingarna hålls 
också tillgängliga på TrustBuddys huvudkontor i Stockholm, under 
Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på vardagar):

 » TrustBuddys bolagsordning.

 » TrustBuddys årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2014 
(inklusive revisionsberättelse).

 » Årsredovisningar för samtliga dotterbolag i Koncernen för räken-
skapsåren 2013 och 2014

 » TrustBuddys delårsrapport för perioden januari - juni 2015.
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Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser av det aktuella Erbjudandet att teckna Nya Aktier till innehavare av aktier i Bolaget. 
Sammanfattningen gäller endast i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen är 
baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av han-
delsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet.

Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som 
kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli 
tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar 
i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra delägarrätter som förvärvas på ett s.k. investeringssparkonto och som 
omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investeringsfonder, 
investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier 
och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

fysiska personer
kapitalvinst beskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter, till exempel teck-
ningsrätter, säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapital-
vinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas 
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten 
eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljning 
ersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbelop-
pet (för särskild information om omkostnadsbeloppet för teckningsrätter 
se “Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter” nedan). Omkostnadsbe-
loppet för alla delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att BTA (betal-
da tecknade aktier) därvid inte anses vara av samma slag och sort som de 
aktier vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän beslutet om 
nyemission registrerats hos Bolagsverket.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som till exempel aktier i 
Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt scha-
blonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag 
för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på marknadsnoterade akter 
och andra marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade del-
ägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder som endast innehåller 
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på akti-
er eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av 
med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion 
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kom-
munal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent 
av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare be-
skattningsår.

Skatt på utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige 
innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. 
Den preliminära skatten innehålls av Euroclear, eller när det gäller för-
valtarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För aktieäga-
re som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen 
och avyttrar sina teckningsrätter kan det uppstå en skattepliktig kapi-
talvinst. Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier 
anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag 
för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. Scha-
blonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter som förvärvats 
genom köp eller på liknande sätt (det vill säga som inte erhållits base-
rat på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. 

VISSA SkATTefrågor I SVerIge

Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid be-
räkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Schablonmeto-
den får användas vid avyttring av marknadsnoterade teckningsrätter i 
detta fall. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför 
förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

Tilldelning, utnyttjande och avyttring av  
teckningsoptioner
Tilldelning av teckningsoptioner i samband med teckning av nya aktier 
beskattas inte hos mottagaren när mottagaren är aktieägare i Bolaget 
som teckningsoptionerna är hänförliga till. Inte heller när teckningsop-
tioner utnyttjas för förvärv av aktier sker någon beskattning. För aktieä-
gare som avyttrar sina teckningsoptioner kan det uppstå en skattepliktig 
kapitalvinst. Teckningsoptioner som grundas på innehav av befintliga 
aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter 
avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 
För teckningsoptioner som förvärvats genom köp eller på liknande sätt 
(det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) 
utgör vederlaget anskaffningsutgift.

aktieBolag
Skatt på kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapi-
talvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 pro-
cent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som 
beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster 
på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, 
om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas  ett visst år 
kan sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning 
i tiden. 

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. För aktieä-
gare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Erbjudandet 
och avyttrar sina teckningsrätter kan det uppstå en skattepliktig kapi-
talvinst. Teckningsrätter som grundas på innehav av befintliga aktier 
anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag 
för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. Scha-
blonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter som förvärvats 
genom köp eller på liknande sätt (det vill säga som inte erhållits ba-
serat på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsut-
gift. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid 
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Schablonme-
toden får användas vid avyttring av marknadsnoterade teckningsrätter 
idetta fall. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför 
förfaller anses avyttrad för 0 SEK.
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Tilldelning, utnyttjande och avyttring  
av teckningsoptioner
Tilldelning av teckningsoptioner i samband med teckning av nya aktier 
beskattas inte hos mottagaren när mottagaren är aktieägare i Bolaget 
som teckningsoptionerna är hänförliga till. Inte heller när teckningsop-
tioner utnyttjas för förvärv av aktier sker någon beskattning. För aktieä-
gare som avyttrar sina teckningsoptioner kan det uppstå en skattepliktig 
kapitalvinst. Teckningsoptioner som grundas på innehav av befintliga 
aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter 
avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 
För teckningsoptioner som förvärvats genom köp eller på liknande sätt 
(det vill säga som inte erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) 
utgör vederlaget anskaffningsutgift.

särskilDa skattefrågor för innehavare av 
aktier och teckningsrätter som är Begrän-
sat skattskylDiga i sverige
kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhål-
ler utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk ku-
pongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möj-
liggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt 
vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberät-
tigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt 
av Euroclear, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person 
som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket ku-
pongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sve-
rige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana 
värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning 
i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysis-
ka personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 
svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier, 
BTA och teckningsrätter) om de vid något tillfälle under avyttringsåret 
eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller sta-
digvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan be-
gränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.



Inbjudan till teckning av aktier i TrustBuddy AB (publ)

39 Tr
us

tB
ud

dy
_p

ro
sp

ek
t_

v1
8

Bolagsordning för TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083.

§1 Firma

Bolagets firma är TrustBuddy AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag, förmedla krediter mellan 
långivare och låntagare, bedriva hanteringsverksamhet avseende ford-
ringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast 
och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 
kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 
stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter och 
högst två suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits.

§7 Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller 
ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast 
sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags-
stämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse 
till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tid-
ningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i ut-
skrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållan-
dena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till Bolaget senast 
klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommaraf-

BolAgSordnIng
ton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före bolagsstämman.

§9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstäm-
man och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets ut-
gång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma

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 om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsbe 
 rättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning  
 och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut;

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,  
 samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning  
 och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den  
 fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande  
 direktören när sådan förekommer;

8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revi- 
 sorsarvoden;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag  
 eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo- 
 lagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 – 1231.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

*****
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De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hän-
visning är delar av detta Prospekt. Nedan angiven information som del av 
följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning:

 » Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

 » Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

 » Bolagets halvårsrapport för räkenskapsperioden januari - juni 2015.

Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av detta 
Prospekt. Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.
trustbuddy.com eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat under 
Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Adressen till Bola-
gets huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet.

Information Källa
Bolaget

Reviderad resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter 
och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2013.

Årsredovisning 2013, 
sida 11-27

Bolaget

Reviderad resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter 
och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning 2014, 
sida 8-18

Bolaget

Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för räkenskapsperioden januari-juni 2015.

Delårsrapport 2015, 
sida 6-12

hAndlIngAr InförlIVAde  
genom hänVISnIng
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1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd  
 som anges nedan.

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551);

”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear 
där respektive innehavares inne-
hav av teckningsoptioner eller 
innehav av aktier förvärvade ge-
nom utnyttjande av teckningsop-
tioner är registrerat;

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller 
annan allmän helgdag eller som be-
träffande betalning av skuldebrev 
inte är likställd med allmän helgdag 
i Sverige;

”Banken” den bank eller det kontoförande in-
stitut som Bolaget vid var tid utsett 
att handha administration av teck-
ningsoptionerna enligt dessa villkor;

”Bolaget” TrustBuddy AB (publ), org. nr  
  556794-5083 

”marknadsnotering” notering av aktie i Bolaget på regle-
rad marknad eller annan motsvaran-
de handelsplats såsom First North;

”optionsinnehavare” den som är registrerad på avstäm-
ningskonto som innehavare av 
teckningsoption;

”teckning” teckning av aktier i Bolaget med ut-
nyttjande av teckningsoption enligt 
14 kap. aktiebolagslagen;

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya 
aktier med utnyttjande av teck-
ningsoption kan ske;

”teckningsoption” rätt att teckna en ny aktie i Bolaget 
mot betalning enligt dessa villkor;

”vardag” varje dag som inte är söndag eller 
allmän helgdag (dvs. även lördagar);

”Euroclear” Euroclear Sweden AB.

2. Teckningsoptioner och registrering

Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 135 182 
240. Teckningsoptionerna ska registreras på konto i avstämnings-
register enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

2.1 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna 
ska göras till det kontoförande institut hos vilken optionsinnehava-
re öppnat avstämningskonto.

3. Rätt att teckna nya aktier

3.1 Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning 
av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,18 kronor.

3.2 Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges 
i punkt 8 nedan.

3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sam-
manlagda antalet teckningsoptioner berättigar och som en och 
samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska 
bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som 

VIllkor för TecknIngSoPTIoner  
2015/2016 AVSeende nyTecknIng AV  
AkTIer I TrUSTBUddy AB (PUBl)

inte kan utnyttjas.

4. Anmälan om teckning

4.1 Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med 
den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016 eller det tidiga-
re datum som kan följa enligt punkt 8 nedan. Inges inte anmälan om 
teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.

4.2 Vid anmälan om teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fast-
ställt formulär inges till Bolaget. Anmälan om teckning är bindan-
de och kan inte återkallas.

5. Betalning för ny aktie

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det 
antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning ska ske 
kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6. Registrering på avstämningskonto och i aktieboken

Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning 
genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på res-
pektive optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsakti-
er. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen 
av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgil-
tig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunk-
ten för sådan registrering.

7. Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att teckning verkställts.

8. Omräkning av teckningskurs och antal aktier

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den 
händelse aktiekapitalet före teckning ökas eller minskas eller nya 
konvertibler eller teckningsoptioner utges eller Bolaget upplöses 
eller upphör genom fusion eller delning, samt vid extraordinär ut-
delning (såsom definierat nedan), ska följande gälla:

A. Fondemission

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs 
på sådan tid att tilldelning av aktier inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om 
fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fonde-
missionen. Aktier som tillkommer på grund av teckning som verk-
ställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares 
avstämningskonto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana 
aktier inte omfattas av beslut om fondemission. Slutlig registrering 
på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för fonde-
missionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas 
en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av 
Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående tecknings-
kurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) 
/ (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna = (föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet 
aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier 
i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fast-
ställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om fonde-
missionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av 
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aktierna, ska bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarade 
tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då samman-
läggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran 
av Bolaget.

C. Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning 
med företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande 
rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på 
grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption.

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande, ska i beslutet om nyemissionen 
anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att 
aktie ska medföra rätt att deltaga i nyemissionen. 

2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – 
där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen 
inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bo-
lagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – verk-
ställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som 
tillkommer på grund av nyteckning som verkställs efter 
emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskon-
to, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. 
Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter av-
stämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt 
att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående tecknings-
kurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det 
följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med det på grundval där-
av framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) 
/ (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt 
den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av 
betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräk-
ningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska 
vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal 
aktier som högst kan kommat att utges enligt emis-
sionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emis-
sionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före 
emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teck-
ningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fast-
ställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden 
och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är fö-
remål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning 
ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje 
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras 
av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptio-
nerna ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

D. Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 
14 respektive 15 kap. aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konver-
tibler – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna 
sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning – ska be-
träffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits 
vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 
1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt 
att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) 
x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det föl-
jande benämnd ”aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens 
genomsnittskurs ökad med tecknings-rättens värde).

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier 
som varje teckningsoption berättigar till teckning av) 
x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrät-
tens värde) / (aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits 
i moment C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den 
kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av note-
ring av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss 
dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från 
sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrät-
tens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den föränd-
ring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas 
ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller 
konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fast-
ställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden 
och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är fö-
remål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning 
ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje 
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras 
av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptio-
nerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade 
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteck-
ning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto 
sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräk-
nade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
har fastställts.

E. Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna 
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägar-
na enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, 
enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana vär-
depapper eller rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som på-
kallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt 
till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:
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Omräknad teckningskurs = (föregående tecknings-
kurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det 
följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”) / (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd 
“inköpsrättens värde”)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) 
/ (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna 
i moment C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa 
ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara 
inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsva-
ra genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningsti-
den framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten 
noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs 
eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens 
värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan 
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt 
rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så 
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, 
varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper 
eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten 
att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första 
dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa 
värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken 
nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande 
fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband 
med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den 
senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken be-
talkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet 
av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid om-
räkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period 
om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som er-
bjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så 
långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknads-
värde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit 
till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bo-
laget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet 
kunnat beräknas.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål 
för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, 
dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av 
Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptioner-
na ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade 
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteck-
ning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto 
sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräk-
nade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
har fastställts.

F. Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt 
för aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagsla-
gen mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, får 
Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrä-
desrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan 
hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses 
vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha 

erhållit, om aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och 
det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som 
gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i 
moment E ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på 
motsvarande sätt, dock att det antal aktier som optionsinnehavaren 
ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av 
den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i en-
lighet med vad som anges i detta moment F, ska ingen omräkning 
ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen eller det 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

G. Extraordinär utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna 
med ett belopp som, tillsammans med andra utdelningar, eller 
återbetalning till aktieägarna genom minskning av aktiekapitalet, 
under samma räkenskapsår, överstiger 5 procent av aktiens genom-
snittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag 
då bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna för-
slag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan 
tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av 
sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. 
Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdel-
ningen och återbetalningen som överstiger 5 procent av aktiens 
genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd 
“extraordinär utdelning”).

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående tecknings-
kurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar räknat från och med 
den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär 
utdelning (i det följande benämnd “aktiens genom-
snittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med 
den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genom-
snittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handels-
dagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är no-
terad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs 
eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens ge-
nomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bo-
laget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 
handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och 
med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är 
föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdel-
ning som tillsammans med andra utdelningar, eller återbetalning 
till aktieägarna genom minskning av aktiekapitalet, under samma 
räkenskapsår, överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt 
enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast 
före det år utdelningen beslutas, ska vid teckning som påkallas på 
sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhål-
lande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda 
utdelningen och återbetalningen som överstiger 50 procent av Bo-
lagets resultat efter skatt och ska utföras av Bolaget i enlighet med 
ovan angivna principer.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts.
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H. Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till ak-
tieägarna – och sådan minskning är obligatorisk – och innebär att 
återbetalningsbeloppet, tillsammans med andra återbetalningar ge-
nom minskning av aktiekapitalet eller kontanta utdelningar, under 
samma räkenskapsår, överstiger 5 procent av aktiens genomsnitt-
skurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då 
bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag 
om sådan minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieä-
garna, ska tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräk-
ningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen och 
minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, som 
överstiger 5 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd 
period (i det följande benämnd ”extraordinär återbetalning”).

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående tecknings-
kurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar räknat från och med 
den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning 
(i det följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) 
/ (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinä-
ra återbetalningen per aktie)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (ak-
tiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
återbetalningen per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna 
i moment C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom in-
lösen av aktier, ska i stället för det belopp som utgör den extraor-
dinära återbetalningen per aktie användas ett beräknat extraordi-
närt återbetalningsbelopp enligt nedan. Omräkningen ska baseras 
på den del av den sammanlagda utdelningen och minskningen av 
aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna som överstiger 5 
procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handels-
dagar närmast före den dag då bolaget offentliggör sin avsikt att till 
bolagsstämman lämna förslag om sådan minskning av aktiekapita-
let med återbetalning till aktieägarna.

Beräknat extraordinärt återbetalningsbelopp per ak-
tie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst 
aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknads-
kurs under en period om 25 handelsdagar närmast 
före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagan-
de i minskningen (i det följande benämnd “aktiens 
genomsnittskurs”)) / (det antal aktier i Bolaget som 
ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med 
talet 1) – (15 procent av aktiens genomsnittskurs un-
der en period av 25 handelsdagar närmast före den 
dag då bolaget offentliggör sin avsikt att till bolags-
stämman lämna förslag om sådan minskning av ak-
tiekapitalet med återbetalning till aktieägarna).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna 
i moment C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fast-
ställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna 
perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid aktieteckning 
som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det om-
räknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier 
med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning inte är obli-
gatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med 
hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är 
att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av 
teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
som anges i detta moment H.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är före-
mål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av 
teckningskursen ske. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, 
ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska 
lämnas oförändrat.

I. Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H 
ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför 
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska ut-
formning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den 
ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i för-
hållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra om-
räkningen av teckningskursen och det antal aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt 
i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

J. Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas 
till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas nedåt och antalet aktier 
avrundas till två decimaler.

K. Fusion 

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 
15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta be-
slut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavare er-
hålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i 
Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen 
har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bo-
laget.

L. Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 
kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att 
en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 
andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas 
en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för ex-
traordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på 
den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av överta-
gande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller 
flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska 
bestämmelserna om likvidation enligt punkt M nedan äga motsva-
rande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning 
upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebo-
lagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske se-
nast fyra veckor innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

M. Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, 
oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begä-
ra teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om 
detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast fyra veckor innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska 
optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 10 nedan 
underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska 
innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om 
likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt 
ovan, ska optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs 
om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning 
från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan 
om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut 
om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvida-
tionen inte genomförs.

N. Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsop-
tion inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder 
rätten till teckning.
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9. Förvaltare

Enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att regist-
reras som förvaltare. Sådan förvaltare ska betraktas som options-
innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

10. Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje op-
tionsinnehavare och andra rättighetsinnehavare som är antecknad 
på avstämningskonto.

11. Rätt att företräda optionsinnehavare

Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är 
Banken behörig att företräda optionsinnehavarna i frågor av for-
mell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna.

12. Ändring av optionsvillkor

Bolaget äger i samråd med Banken rätt att besluta om ändring av 
dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande el-
ler myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska 
skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas 
rättigheter inte i något avseende försämras.

13. Sekretess

Bolaget och Euroclear får inte utan tillstånd lämna uppgift till ut-
omstående om optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Eu-
roclears avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari fram-
går vem som är registrerad för teckningsoption.

14. Begränsning av ansvar

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer 
på Bolaget, Euroclear eller Banken gäller – med beaktande av be-
stämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som 
beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndig-
hetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller an-
nan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, 
bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Euroclear eller Ban-
ken vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande an-
svarbegränsning ska gälla även för Bolaget och Banken. Härutöver 
gäller att Bolaget och Banken inte i något fall är ansvarig för in-
direkt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Euroclear eller Banken att vidta 
åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får 
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

15. Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teck-
ningsoptionerna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan 
rörande optionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt el-
ler vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras 
av Bolaget.
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revisor
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