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VIKTIG INFORMATION
Detta memorandum har upprättats av Styrelsen i Realtid Media 
AB med anledning av en förestående företrädesemission. Detta 
memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller 
registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 
26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

TVIST
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta 
memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är 
exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet 
hörande handlingar. 

DISTRIBUTIONSOMRÅDEN
Erbjudande att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i 
detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra  
investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, 
Singapore, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i 
något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta  
ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- 
eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot 
regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, 
aktier eller andra värdepapper utgivna av Realtid har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i 
USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga tecknings-
rätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av Realtid överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA 
eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver  
registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående 
kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. 

MARKNADSINFORMATION OCH FRAMÅTBLICKANDE  
INFORMATION
I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar 
Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget 
känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 

göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de 
ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon 
oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje 
part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information 
som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje 
part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen 
i Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, 
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida 
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. 
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet 
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i 
detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att 
realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underför-
stått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden 
till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter 
tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum. 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, 
i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget 
tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. 
De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 
Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2016.  
Handlingarna finns tillgängliga hos Bolaget. 

REVISORSGRANSKNING
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell infor-
mation som införlivats genom hänvisning har ingen information i 
detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

I detta Memorandum gäller följande definitioner om  
inget annat anges: ’Realtid’, ’Realtid Media’ eller ’Bola-
get’ avser Realtid Media AB, med organisationsnummer 
556872-9916. Med ’Hagberg & Aneborn’ avses Hagberg  
& Aneborn Fondkommission AB, med organisations- 
nummer 559071-6675. Med ”Euroclear” avses Euroclear 
Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074.
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Riskfaktorer 
En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför 
Realtids kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan  
komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan med-
föra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade 
kapital. Vid en bedömning av Realtids framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till 
positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memo-
randum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms 
ha betydelse för Realtids framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som 
fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att 
utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

REALTID MEDIA AB RISKFAKTORER

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla 
och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk 
att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande 
villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i 
branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner läm-
nar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan 
på verksamheten. 

BEROENDE AV SAMARBETSPARTNERS OCH  
UNDERLEVERANTÖRER
Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten 
och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. 
Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som 
försvårar eller försenar partnerns åtaganden inom ramen för 
samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets 
verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- 
och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att 
hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra 
negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

KONKURRENS
Realtid agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det  
kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från  
marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella  
resurser kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att  
Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder 
inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera  
den fortsatta verksamheten. Det föreligger risk att Bolaget inte 
kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan 
finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, för- 
delaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare  
finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste  
skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

OSÄKERHET RÖRANDE DEN FRAMTIDA  
MARKNADSUTVECKLINGEN
Det är Styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en  
marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjänings- 
möjligheter under de kommande åren. Det kan dock inte ute-
slutas att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig 
riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer,  
nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana 
händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lön-
samhet och ekonomiska ställning. 

RISKER ASSOCIERADE MED FÖRETAGSFÖRVÄRV 
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kom-
mersiella mål eller för att på annat sätt stärka ett bolags ställning. 
Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv föreligger risk 
att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt 
eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka 
negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och 
likviditet.
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RISKER RELATERADE TILL ERBJUDNA  
VÄRDEPAPPER

INGEN ORGANISERAD HANDEL I AKTIEN
Vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum före-
kommer ingen organiserad handel i Bolagets aktie. Detta medför 
en risk att förvärvade aktier i Realtid Media inte kan realiseras 
(säljas) på ett organiserat sätt. 

UTDELNING
Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar 
till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste 
åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets 
verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är 
Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna 
utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger 
att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. 
Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier 
består därför främst i ökande aktiekurs.
 
ÄGARE MED STORT INFLYTANDE
En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för 
andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. 
Ägarstrukturen kan komma att förändras över tiden. Det kan 
inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande 
ägare kommer att förändras över tiden, varvid risk föreligger att 
Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den 
som idag utstakats av Bolagets Styrelse.

REALTID MEDIA AB RISKFAKTORER
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REALTID MEDIA AB INBJUDAN TILL TECKNING

Inbjudan till 
teckning 
Härmed inbjuds aktieägarna Realtid Media AB med org.nr 556872-9916 (nedan ”Realtid” eller ”Bolaget”), 
i enlighet med villkoren i detta memorandum, att för sju (7) innehavda aktier, på avstämningsdagen den 
16 november 2017, att teckna två (2) nya aktier till en kurs om 1,50 kronor per aktie. Teckningsperioden 
löper från och med den 20 november till och med den 4 december 2017. Emissionen, omfattande en 
företrädesemission av högst 4 846 225 aktier, har beslutats av Styrelsen den 8 november 2017, med stöd 
av bemyndigande från Årsstämman den 29 juni 2017. Emissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 
7 269 337 kronor, före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till ca 10 procent av 
emissionslikviden, och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av memorandum, finansiell 
rådgivning och avgifter till emissionsinstitut.  

Under förutsättning att föreliggande Företrädesemission fulltecknas, kommer de aktierna att utgöra  
cirka 21,4 procent av samtliga utstående aktier i Bolaget1. En aktieägare som väljer att inte delta i denna 
Företrädesemission kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. 

Styrelsen för Realtid Media är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighets-
åtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras i dokumentet, såvitt Styrelsen vet, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dokumentets innebörd. 

Stockholm i november 2017
Realtid Media AB
Styrelsen 

 1  Under förutsättning att den genomförda men ej ännu registrerade emissionen om upp till  
829 498 antal aktier registreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2017. 
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REALTID MEDIA AB BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund  
och motiv
Förestående företrädesemission på maximalt 7,3 miljoner kronor är så kallad ”pre-IPO”, det vill säga ägnad 
åt att bereda vägen för en mer omfattande emission i samband med en listning av Bolagets aktie på en 
MTF (Multilateral Trading Facility, handelsplats för daglig handel som lyder under ett enklare regelverk än 
en börsplats). Exempel på MTF:er är Nordic MTF och AktieTorget. Preliminär tidtabell för listningsemissionen 
är fjärde kvartalet 2018.

En framgångsrik emission skulle bland annat möjliggöra det följande:

 Finansiell stabilitet och rörelsekapital till listningsemissionen

 Vidareutveckling av verksamheten med målsättningen att bolaget ska börja leverera vinst under andra 
hälften 2018:

 – Förstärkning av säljorganisationen samt riktade säljansträngningar
 – Vissa nyckelrekryteringar
 – Selektiv produktlansering

 Förbereda Bolaget för en noterad miljö

Medlen från förestående företrädesemission skall användas enligt följande:

FÖRSÄKRAN
Styrelsen för Realtid Media är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats  
med anledning av den förestående nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt Styrelsen känner till,  
uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att  
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Styrelsen
Stockholm i november 2017

Thomas Vinell, ordförande                  Karl Samuelsson                     Jonas Wiwen-Nilsson

Användning emissionslikvid SEK

Emissionslikvid efter kostnader 6 500 000

Rörelsekapital 2 500 000

Refinansiering av lån 4 000 000
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VD har ordet

Realtid Media är inte en dagstidningsverksamhet, än mindre en sajt som säljer banners. Realtid Medias 
verksamhet handlar om att aggregera, analysera, förädla, förpacka och vidaresälja affärskritisk information till en 
kvalificerad målgrupp vars verksamhet är extremt informationskritisk och en avgörande konkurrensfaktor. Och de 
är beredda att betala för det.

Vår dagliga nyhetssajt Realtid.se är däremot vårt ansikte utåt. Den ger kännedom, kontaktytor och trovärdighet. 
Vi mutar in den målgrupp som är vår; yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och 
kommun med ansvar för kapitalmarknad, finansiering, strategifrågor och fondförvaltning, sammantaget förmod- 
ligen Sveriges mest exklusiva målgrupp. Och naturligtvis de ”young professionals” som vill verka i denna bransch.

Vår övertygelse är att över tid kommer det strategiska värdet av Realtid.se vara överordnat det kommersiella  
(som förvisso är omfattande): Genom Realtid.se äger vi distributions- och marknadsföringskanalen till vår  
målgrupp. Vi för en daglig dialog med dem och sitter därmed mitt i informationsflödet, och i viss mån kontrollerar 
det. Denna position menar vi är oändligt skalbar. Över tid: Databastjänster, index, mätningar, certifieringar, analys, 
rankingar, nischade redaktionella betalprodukter, e-handel, konferenser, seminarium, utbildningar. Varför inte 
arbetsmarknadsdagar för de unga karriäristerna?

Skall man förstå Realtid Media är detta centralt. En starkt nischad B2B verksamhet, högt upp i värdeskalan med 
ett omfattande förädlingsvärde. Dow Jones, inte Dagens Industri. 

Det finns många exempel på framgångsrika liknande verksamheter internationellt, och vår ambition är att bli den 
ledande aktören inom området. En självklar del av det finansiella ekosystemet. 

Vi genomför nu en företrädesemission på 7,3 miljoner kronor. Emissionen är ”pre-IPO”, vilket innebär att den  
skall bereda väg för den listningsemission vi avser genomföra fjärde kvartalet 2018. I samband därmed ta vi in  
ett väsentligen större emissionsbelopp och får då de resursmässiga och finansiella musklerna att leverera vår  
långsiktiga affärsplan.

Sedan vi inledde verksamheten 2012 har vi arbetat under svåra omständigheter på grund av ansträngd likviditet. 
Verksamheten har varit underfinansierad, och det är väldigt svårt att ägna sig åt resultaträkningen innan balans-
räkningen är på plats. Detta till trots har vi redan idag flera av de ledande aktörerna inom finansbranschen som 
kunder, vilket anger den styrka som ligger i varumärket Realtid och vår unika position. 

Att notera Bolaget ligger helt i linje med den ambition som alltid varit vår; att bygga en etablerad, varaktig verk-
samhet. Vi får tillgång till kapitalmarknaden och förvärvsfinansiering, samtidig som aktieägarna får likviditet i sitt 
ägande. Vi ser det som en fördel att underställas de krav som en notering innebär och den kvalitetsstämpel som 
medföljer.

En framgångsrik företrädesemission borgar för att vi under ordnade former kan få börja utveckla verksamheten  
mot våra högt ställda mål och den potential vi ser. 

Jonas Wiwen-Nilsson
Vd och grundare Realtid Media
Stockholm i november 2017 

REALTID MEDIA AB VD HAR ORDET
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Villkor och  
anvisningar

REALTID MEDIA AB VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 16 november 2017 är 
aktieägare i Realtid Media AB (”Bolaget” eller ”Realtid”) äger 
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till sitt 
aktieinnehav. 

Sju (7) befintlig aktier i Realtid berättigar till teckning av två (2) 
nya aktier till en kurs om 1,50 kronor per aktie. 

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Realtid erhåller för varje (1) innehavd aktie två (2) 
teckningsrätter. Det krävs sju (7) teckningsrätter för teckning av 
en (1) ny aktie. 

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) 
för rätt till deltagande i emissionen är den 16 november 2017.  

TECKNINGSTID

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under  
tiden från och med den 20 november till och med den 4 december 
2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade tecknings- 
rätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teck-
ningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan 
särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga 
tiden för teckning och betalning.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske. 

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstäm-
ningsdagen den 16 november 2017 är registrerade i den av 
Euroclear för Realtids räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild 

anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan  
stöd av teckningsrätter. Information kommer att finnas tillgänglig 
på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida  
www.hagberganeborn.se för nerladdning. Den som är upp- 
tagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning 
över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teck-
ningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig 
kontant betalning senast den 4 december 2017. Teckning genom 
betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi 
som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalnings- 
avi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande 
två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
 I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter  

utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalnings-
avin användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. 
Anmälan är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
 I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av 

den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 
t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska 
den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på  
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som 
utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp 
att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den 
vidhängande inbetalningsavin ska VP-konto anges som 
referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Vid ingivande av fler än 
en anmälningssedel från en och samma tecknare kommer 
endast den senast erhållna att beaktas. Särskild anmälnings-
sedel kan erhållas från Hagberg & Aneborn Fondkommission 
på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska 
i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och 
vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast 
klockan 15.00 den 4 december, 2017. Anmälan är bindande.
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REALTID MEDIA AB VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Realtid Media AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Realtid är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovis-
ning eller annan information. Teckning och betalning skall istället 
ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teck-
ningsrätter ska Styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren 
var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i 
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat 
för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig 
för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa 
inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier 
som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning 
enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som 
finns att ladda ner från www.hagberganeborn.se. Anmälnings-
sedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda 
senast klockan 15.00 den 4 december 2017. Anmälan är 
bindande.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan beaktande. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. I det 
fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning 
av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och 
i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är 
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN  
FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd 
av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas till 
bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det ej 
finns någon möjlighet att reglera beloppet från angivet VP-konto 
eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande 
lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare  
bosatta i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan,  
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika) och vilka äger rätt att 
teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Hagberg &  
Aneborn Fondkommission på telefon enligt ovan för information 
om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värde- 
papperslagstiftningen i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong 
Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer 
inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade 
adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget 
erbjudande att teckna aktier i Realtid till aktieägare i dessa 
länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter  
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på 
tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på 
VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket 
vilket beräknas ske under vecka 52, 2017.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av 
företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna 
möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, 
kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien 
benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till 
aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra 
serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning vilken 
skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inklu-
deras i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så 
snart företrädesemissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas 
ske under vecka 52, 2017. Aktieägare vilka har sitt innehav på 
depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från 
respektive förvaltare.

HANDEL I BTA

Ingen organiserad handel i BTA kommer ske. 

Observera att då aktien i Realtid är onoterad är det  
ej möjligt att teckna aktier inom ramen för en kapital- 
försäkring (KF) eller via ett investeringssparkonto (ISK).   
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LEVERANS AV AKTIER 

Cirka sju dagar efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske vecka 52, 2017, ombokas BTA till vanliga 
aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Realtid 
att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kom-
mer att ske genom pressmeddelande och anslås på Realtids 
hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras 
av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Realtids vinst första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller när-
mast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och 
att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear.

AKTIEBOK

Realtid är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Realtids 
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av 
Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 
23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, före- 
trädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Realtids 
bolagsordning som finns tillgänglig via Realtids hemsida, dels av 
aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRLÄNGNING

Styrelsen i Realtid förbehåller sig rätten att förlänga tecknings- 
tiden samt tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i 
teckningsperioden och meddelas genom Realtid gängse informa-
tionskanaler.

HANDEL I AKTIEN 

Ingen organiserad handel i aktien finns. Bolaget avser dock 
att under 2018 ansöka om upptagande till handel på lämplig 
marknadsplats. 

UTSPÄDNING

Vid fullteckning i nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget 
ökar maximalt från 17 791 288 aktier till högst 22 637 513 aktier 
vilket motsvarar en utspädningseffekt om 21,4 procent (beräknat 
som antalet nya aktier till följd av nyemissionen dividerat med 
det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad nyemis-
sion).  Detta förutsätter dock att den genomförda men ej ännu 
registrerade emissionen om upp till 829 498 aktier registreras på 
Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2017. 

REALTID MEDIA AB VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Verksamhets- 
beskrivning

Realtid Media bedriver en målgruppscentrisk affärsmodell 
baserad på en unik målgruppdefinition; yrkesverksamma i 
finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun 
med ansvar för kapitalmarknad, finansiering, strategifrågor och 
fondförvaltning.

Genom den unika definitionen av målgruppen uppstår ett möte 
mellan köpare och säljare av mycket sofistikerade produkter till 
omfattande värden på Realtid Medias plattformar.

Affärsmodellen är utpräglad Business-to-Business (B2B) och den 
unika definitionen av målgruppen ger Realtid Medias verksamhet 
tre stycken egenskaper som borgar för en framgångsrik komersiell  
verksamhet: En unik position, en tydlig affärslogik för kunden, 
och kritisk massa.

Realtid Media verksamhet går ut på att aggregera, analysera, 
förädla, förpacka och vidaresälja sådan affärskritisk information 

till målgruppen som det finns en betalningsvilja för. Idag bedrivs 
verksamheten i huvudsak genom den dagliga ekonomisajten  
Realtid.se, men med avstamp i denna företrädesemission avser 
Bolaget att inleda en expansion, i den första fasen utvecklingen 
av affärsområdena Media, Karriär, PR/IR, och Fysiska möten. 

Genom dessa kan Realtid Media adressera sina kunders samtliga 
markandsföringsmässiga och kommunikativa behov och får på 
så vis en central roll i kundernas informationsflöde.

Positionen skall därefter användas för att utveckla egna pro-
dukter. Detta skall ske på befintlig kundförfrågan och ha högt 
förädlingsvärde.

Verksamheten bedrivs idag av 9 anställda från kontoret i centrala 
Stockholm.

REALTID MEDIA AB VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ägare
Styrelser

Fond- och  
förmögenhetsförvaltning

Fastighetsförvaltare 
och -rådgivare

IT, hårdvaru- och, 
mjukvaruleverantörer

Börser, handelsplatser, 
clearinghus

Statlig förvaltning 
och myndigheter

Rekrytering och 
utbildning

”Young professionals”

Hedgefonder

Fondkommissionärer

Investmentbanker

Banker

Investmentbolag

Riskkapitalbolag

Försäkringsbolag

Pensionsfonder

Revisionbyråer

Managementkonsulter

PR- / IR-firmor

Affärsjurister

Ledningsgrupper
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Styrelse, ledande 
befattningshavare
och revisor
Styrelsen skall enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, inräknat styrelsens 
ordförande. Härutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av tre ordinarie 
ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med 
nästkommande årsstämma.

THOMAS VINELL
ORDFÖRANDE (FÖDD 1955), I STYRELSEN SEDAN 2014
Styrelseordförande för Gustavia Kapitalförvaltning Aktiebolag. 
Tidigare verksam i styrelserna för bland annat Gadd Investment 
Management Ltd och Öhman SICAV 1. Thomas Vinell har varit 
verksam i den finansiella sektorn sedan 1986 och haft chefs- 
befattningar på bland annat Öhman, Hagströmer & Qviberg i 
Sverige och Luxemburg, Acies Asset Management och ACH 
Securities i Genéve samt EFG Bank i Sverige. Senaste befattning 
Chief Executive Officer och styrelseledamot i Banque Öhman 
S.A. i Luxemburg. Thomas Vinell har en civilekonom- och  
juris kandidatexamen från Stockholms Universitet.
Thomas Vinell med familj innehar 516 500 aktier i Bolaget.

JONAS WIWEN-NILSSON
STYRELSELEDAMOT OCH VD (FÖDD 1972), I STYRELSEN SEDAN 2011
Utbildad civilingenjör Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid 
Lunds Tekniska högskola, examen 1997. Analytikerprogrammet 
på Goldman Sachs Investment Banking Division 1998 och befor-
drad till Associate 2000, då i gruppen Communication, Media & 
Technology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade 
Realtid.se 2003.
Jonas Wiwen-Nilsson innehar 1 608 263 aktier i Bolaget.

KARL SAMUELSSON
STYRELSELEDAMOT, (FÖDD 1972), I STYRELSEN SEDAN 2017
Jur kand från Lunds Universitet och University of Cape Town. 
Examen 1998. Lunds Tingsrätt 1999 och sedan management 
trainee på MTG från 2000. Olika chefspositioner på MTG fram 
till 2005 och därefter COO på Rosegarden Studios i Nederlän-
derna. 2007 började Karl på IEC in Sports som COO och flyttade 
2011 till Hongkong för att bli Managing Director, Asia Pacific, 
Middle East and Africa för IEC in Sports/Lagardère Unlimited. 

Sedan 2017 är Karl VD på Bumbee Labs AB, ett start up-bolag 
verksamt inom besöksflödesmätningar och big data.

REVISOR

Vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 valdes Ulf 
Strauss, EY, till Bolagets revisor. Strauss är auktoriserad revisor 
och medlem i FAR. Adressen till EY är Jakobsbergsgatan 2,  
111 44, Stockholm, telefon 08-520 590 00. Byte av revisor har 
inte skett under den tid som omfattas av den ekonomiska över-
sikten i detta memorandum.

BOLAGSSTYRNING

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till 
nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag 
eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förord-
nande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda 
aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra 
valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande 
av kallelse till bolagsstämma.

Den verkställande direktören utses av Styrelsen och har främst 
ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. 
Arbetsfördelningen mellan Styrelsen och VD anges i arbets- 
ordningen för Styrelsen och instruktionen för VD. Verkställande 
direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sam-
manställa information från ledningen inför styrelsemöten och är 
föredragande på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt 
att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig 
att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller 
utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.

REALTID MEDIA AB STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
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RESULTATRÄKNINGAR

Räkenskapsåret Räkenskapsåret Räkenskapsåret

SEK 1 jan - 31 dec 2016 1 jan - 31 dec 2015 1 jan - 31 dec 2014

Nettoomsättning  4 408 676     3 568 505     2 458 470    

Aktiverat arbete för egenräkning  -     430 989     -    

Övriga rörelseintäkter  211     10 107     -    

Summa rörelseintäkter  4 408 887     4 009 601     2 458 470    

Inköp av tjänster -650 195    -201 952    -239 721    

Övriga externa kostnader -2 229 462    -1 510 820    -1 172 907    

Personalkostnader -7 831 224    -4 636 007    -3 036 762    

Övriga kostnader -16 380    -5 228    -2 785    

Rörelsens kostnader -10 727 261    -6 354 007    -4 452 175    

Avskrivningar -1 096 905    -618 552    -608 251    

Summa avskrivningar -1 096 905    -618 552    -608 251    

Rörelseresultat -7 415 279    -2 962 958    -2 601 956    

Resultat från andelar i koncernföretag  -    -7 978     -    

Räntenetto -486 512    -169 142     40 788    

Resultat före skatt -7 901 791    -3 140 078    -2 561 168    

Skatt  -     -     -    

Periodens resultat -7 901 791    -3 140 078    -2 561 168    

REALTID MEDIA AB FINANSIELL ÖVERSIKT

Finansiell översikt
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BALANSRÄKNINGAR

 Räkenskapsåret Räkenskapsåret Räkenskapsåret

 31 december 2016  31 december 2015  31 december 2014

TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital  -      100 000      -     

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning-och  
utvecklingsarbeten  1 080 039      806 439      -     

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  3 250 000      3 850 000      4 450 000     

 4 330 039      4 656 439      4 450 000     

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg  62 025      70 003      41 271     

 62 025      70 003      41 271     

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag  1      1      7 979     

Andra långfristiga fordringar  63 385      63 385      63 385     

 63 386      63 386      71 364     

Summa anläggningstillgångar  4 455 450      4 789 828      4 562 635     

Omsättningstillgångar

Kortfrisistiga fordringar

Kundfordringar  171 760      31 250      5 564     

Fordringar koncern  -      -      1 875 332     

Övriga fordringar  233 475      30 804      3 183     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  153 976      225 455      129 291     

Summa kortfristiga fordringar  559 211      287 509      2 013 370     

Kassa och bank  411 240      74 454      66 022     

Summa omsättningstillgångar  970 451      361 963      2 079 392     

SUMMA TILLGÅNGAR  5 425 901      5 251 791      6 642 027     

REALTID MEDIA AB FINANSIELL ÖVERSIKT
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Räkenskapsåret Räkenskapsåret Räkenskapsåret

 31 december 2016  31 december 2015  31 december 2014

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  816 760      500 000      967 490     

Ej registrerad nyemission  -      72 512      -     

 816 760      572 512      967 490     

Fritt eget kapital

Överkursfond  6 250 102      13 406 337      8 687 895     

Balanserad vinst eller förlust -48 511     -10 314 770     -7 753 603     

Årets resultat -7 901 791     -3 140 078     -2 561 168     

-1 700 200     -48 511     -1 626 876     

Summa eget kapital -883 440      524 001     -659 386     

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag  583 067      880 608      3 500 000     

Summa långfristiga skulder  1 133 067      880 608      3 500 000     

Kortfristiga skulder

Konvertibellån  -      1 529 000      700 000     

Leverantörskulder  810 645      720 518      1 140 705     

Pågående nyemission  -      -      -     

Övriga skulder  3 597 744      971 380      1 249 920     

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

 767 885      626 284      710 788     

Summa kortfristiga skulder  5 176 274      3 847 182      3 801 413     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 425 901      5 251 791      6 642 027     

* Emission mars 2017, pågående registrering

REALTID MEDIA AB FINANSIELL ÖVERSIKT
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Eget Kapital                 Aktiekapital
 Ej registrerat 
aktiekapital  Överkursfond

 Balanserat 
resultat  Årets resultat

 Summa  
Eget kapital

SEK

Ingående eget kapital 1 januari 2015  967 490     -     8 687 895    -7 753 602    -2 561 168    -659 385    

Nyemission  135 348     -     2 571 616     -     -     2 706 964    

Nedsättning av aktiekapital -602 838     -     602 838     -     -     -    

Pågående nyemission  -     72 512     1 543 988     -     -     1 616 500    

Disposition enl årsstämma  -     -    -2 561 168     2 561 168     -    

Årets resultat  -     -     -     -    -3 140 078    -3 140 078    

Utgående eget kapital 31 december 2015  500 000     72 512     13 406 337    -10 314 770    -3 140 078     524 001    

Eget Kapital                 Aktiekapital
 Ej registrerat 
aktiekapital  Överkursfond

 Balanserat 
resultat  Årets resultat

 Summa  
Eget kapital

SEK

Ingående eget kapital 1 januari 2016  500 000     72 512     13 406 337    -10 314 770    -3 140 078     524 001    

Nyemission  316 760   -72 512    6 250 102    -    -    6 494 350   

Disposition enl. årstämma  -    -   -13 406 337    10 266 259    3 140 078    -   

Årets resultat - - - - -7 901 791   -7 901 791   

Utgående eget kapital 31 december 2016  816 760    -    6 250 102   -48 511    -7 901 791   -883 440   

Eget Kapital                 Aktiekapital
 Ej registrerat 
aktiekapital  Överkursfond

 Balanserat 
resultat  Årets resultat

 Summa  
Eget kapital

SEK

Ingående eget kapital 1 januari 2017  816 760    -    6 250 102   -48 511   -7 901 791   -883 440   

Nyemission  -   

Pågående nyemission  -    100 000    100 000   

Disposition enl årsstämma -7 901 791    7 901 791    -   

Periodens resultat -5 549 250   -5 549 250   

Utgående eget kapital 31 december 2016  816 760    -    6 350 102   -7 950 302   -5 549 250   -6 332 690   

EGET KAPITAL 2015

EGET KAPITAL 2016

EGET KAPITAL 2017

REALTID MEDIA AB FINANSIELL ÖVERSIKT
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EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

REALTID MEDIA AB FINANSIELL ÖVERSIKT

SEK Per 2017-09-30

Kortfristiga räntebärande skulder:

Mot borgen

Mot säkerhet

Blancokrediter 4 281 802

Summa kortfristiga räntebärande skulder 4 281 802

Långfristiga räntebärande skulder:

Mot borgen

Mot säkerhet

Blancokrediter

Summa långfristiga räntebärande skulder 0

Eget kapital (exkl. balanserad förlust):

Aktiekapital 50 000

Överkursfond 6 350 102

Reservfond

Ej registrerat aktiekapital och överkursfond

Övriga reserver

Summa eget kapital 6 400 102

Nettoskuldsättning (tkr) Per 2017-09-30

A. Kassa

B. Likvida medel 50 000

C. Lätt realiserbara värdepapper

D. Summa likviditet (A+B+C) 50 000

E. Kortfristiga finansiella fordringar 0

F. Kortfristiga bankskulder 0

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0

H. Andra kortfristiga skulder 4 281 802

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 4 281 802

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 4 231 802

K. Långfristiga banklån

L. Emitterade obligationer

M. Andra långfristiga lån

N. Summa långfristiga skulder (K+L+M) 0

O. Nettoskuldsättning (J+N) 4 231 802
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Aktien och  
ägarförhållanden

Realtid Media AB hade per 2017-10-31 totalt 16 961 790 
emitterade och fullt inbetald aktier, envar med ett kvotvärde om 
0,0482 kronor och ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick vid 
samma tidpunkt till 816 760,42 kronor. Därutöver har Bolaget 
en inbetald, ej ännu registrerad nyemission om upp till 829 498 
aktier. 

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för  
det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till andel av 
Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid  
likvidation och samtliga aktier är fritt överlåtbara. Bolagets  
aktier är inte föremål för organiserad handel på någon reglerad 
marknad eller annan handelsplats. 

Bolagets aktier har emitterats enligt svensk lag och är registrerade 
på person och kontoförs hos Euroclear Sweden AB i Elektronisk 
form med ISIN-kod SE0004927002. Samtliga transaktioner sker 
på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappers-
förvaltare. Aktierna i Realtid Media är denominerade i svenska 
kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas 
rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet 
med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).  
Enligt Realtid Medias bolagsordning ska det emitterade aktie- 
kapitalet vara lägst 500 000,00 kronor och högst  
2 000 000,00 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 
och högst 28 000 000. Bolaget hade per den 2017-10-31 cirka 
140 aktieägare. Tabellen nedan visar de största aktieägarnas 
antal aktier och rösteandelar. 

REALTID MEDIA AB AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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I tabellen på nästa sida redovisas förändringar i aktiekapitalet 
från Bolagets registrering fram till och med fullföljandet av före-
liggande företrädesemission. Efter företrädesemissionen uppgår 
antalet aktier till totalt 22 637 5132 förutsatt att den fulltecknas. 

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR

Ingen aktierelaterad ersättning finns. 

UTDELNINGSPOLITIK

Enligt Bolagets utdelningspolicy skall storleken på framtida  
utdelningar ta hänsyn till såväl Realtids långsiktiga tillväxt  
och resultatutveckling som kapitalbehov med hänsyn tagen  
till finansiella mål. 

BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 29 juni 2017 bemyndigade Styrelsen att 
emittera aktier och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt 
innebärande att sammanlagt högst 5 000 000 nya aktier kan 
komma att utges. 

REALTID MEDIA AB AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Reg. År Händelse
Förändring  

aktiekapital 
Förändring,  

antal stamaktier Aktiekapital Antal aktier Kvotvärde 

2011 Nybildning 500 000,00 5 000 000 500 000,00 5 000 000 0,100

2012 Nyemission 120 500,00 1 205 000 620 500,00 6 205 000 0,100

2012 Nyemission 32 850,00 328 500 653 350,00 6 533 500 0,100

2013 Nyemission 11 250,00 112 500 664 600,00 6 646 000 0,100

2013 Nyemission 75 775,00 757 750 740 375,00 7 403 750 0,100

2014 Nyemission 34 000,00 340 000 774 375,00 7 743 750 0,100

2014 Nyemission 54 400,00 544 000 828 775,00 8 287 750 0,100

2014 Utbyte konv 89 815,00 898 150 918 590,00 9 185 900 0,100

2014 Nyemission 5 000,00 50 000 923 590,00 9 235 900 0,100

2014 Nyemission 10 000,00 100 000 933 590,00 9 335 900 0,100

2014 Nyemission 33 900,00 339 000 967 490,00 9 674 900 0,100

2015 Nyemission 135 348,20 1 353 482 1 102 838,20 11 028 382 0,100

2016 Minskning -602 065,76 0 500 772,44 11 028 382 -0,055

2016 Nyemission 28 170,00 281 700 528 942,44 11 310 082 0,100

2016 Nyemission 31 800,00 318 000 560 742,44 11 628 082 0,100

2016 Utbyte konv 12 504,00 260 500 573 246,44 11 888 582 0,048

2016 Nyemission 10 800,00 225 000 584 046,44 12 113 582 0,048

2016 Företrädesemission 38 817,98 808 708 622 864,42 12 922 290 0,048

2016 Utbyte konvertibler 1 896,00 39 500 624 760,42 12 961 790 0,048

2016 Riktad emission, Custos 192 000,00 4 000 000 816 760,42 16 961 790 0,048

2017 Nyemission feb-2017* 39 815,90 829 498 856 576,33 17 791 288 0,048

2018 Föreliggande nyemission** 232 618,80 4 846 225 1 089 195,13 22 637 513 0,048

2  Under förutsättning att den genomförda, fullt inbetalda men ej ännu registrerade emissionen 
om upp till 829 498 antal aktier registreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2017.
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REALTID MEDIA AB LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Realtid Media AB, med organisationsnummer 556872-9916,  
registrerades vid Bolagsverket den 23 november 2011 under  
firma Goldcup 100116 AB. Nuvarande firma registrerades den  
12 juni 2015. Bolagets associationsform är aktiebolag och 
regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. 
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än 
Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. 
Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat 
i Stockholms kommun, Stockholms läns län. Huvudkontorets 
adress är:  Realtid Media AB, Karlavägen 100, 115 26 Stockholm. 

BOLAGSSTRUKTUR OCH AKTIEINNEHAV

Bolaget har inga dotterbolag. 

VÄSENTLIGA AVTAL

Realtid Medias verksamhet är i huvudsak digital. Det innebär att 
verksamheten är uppbyggd på en IT-infrastruktur som regleras 
av avtal med ett antal underleverantörer av olika tekniska tjänster. 
Även om var och en av dessa relationer är av väsentlig karaktär 
för Bolagets drift är de baserade på löpande avtal med månatliga 
fakturering och tjänsterna är standardiserade och går att upp-
handla genom en enkel process.   

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har ett försäkringsprogram som Styrelsen bedömt vara 
anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål 
för löpande översyn. 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skilje- 
förfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande 
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

AB CUSTOS

I december 2016 investerade AB Custos 4 miljoner kr i Realtid 
Media och blev därmed Realtid Medias största enskilda ägare 
med 24 procent av Bolaget. Under februari och mars 2017 
genomförde Realtid Media en företrädesemission som var fullt 
garanterad av AB Custos. Samtidigt utvecklades en konflikt 
mellan AB Custos och Realtid Medias styrelse. Som en konse-
kvens infriade AB Custos ej sitt garantiåtagande, och man krävde 
tillbaka de 1,2 miljoner kronorna AB Custos inbetalt i företrädes- 
emissionen genom företräde.

I oktober 2017 återförde Realtid Media 1,2 miljoner kronor plus 
ränta till AB Custos, och i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt 
(171110) deklarerade AB Custos vd Christen Ager-Hanssen att 
någon konflikt ej längre föreligger.  

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, 
i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget 
tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. 
De handlingar som införlivas genom hänvisning är reviderade 
årsredovisningar för verksamhetsåren 2014 – 2016. Handlingarna 
finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.realtidmedia.se.

TILLSTÅND OCH LICENSER

Bolaget är inte beroende av några tillstånd eller licenser för att 
kunna bedriva den aktuella verksamheten. 

SKATTEFRÅGOR

Transaktioner i Realtids värdepapper kan komma att medföra 
skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av 
värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatte-
rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma  
i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar 
med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av 
Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat. 
Realtid ansvarar inte för att innehålla källskatt.

Legala frågor och 
övrig information
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REALTID MEDIA AB BOLAGSORDNING

Bolagets firma är Realtid Media AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,
Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall skapa, utveckla, producera, distribuera, marknads-
föra och sälja massmediala produkter utan begränsning i vad 
avser produktens natur, distribueringsform eller innehåll.

§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall lägst vara 7 000 000 och högst   28 000 000 
stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. 
Bolaget skall ha 1 - 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter 
eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget 
genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har 
skett.

§ 8 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i 
aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktie-
bolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall 
uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar 
bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid 
stämman valts.

§ 10 Årsstämma
Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskaps- 
årets utgång. På årsstämman skall följande ärende förekomma:
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisorsberättelse 

samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncern- 
revisionsberättelse;

- 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 
direktör när sådan förekommer,

 d)  Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 e)  Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt  

eventuella revisorssuppleanter;
 f) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt  

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister,  
enligt kap 4. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §  
aktiebolagslagen (2005:551). 

Bolagsordning



22

REALTID MEDIA AB KONTAKTINFORMATION

Realtid Media AB 
Karlavägen 100A
115 26 Stockholm 
Telefon: +46 8 420 030 60

Kontakt- 
information




