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4 Sammanfattning

Sammanfattning

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: 9 MSEK

Kurs: 1 SEK

Teckningspost: 1 post omfattar 
5 000 aktier samt 5 000 tecknings-
optioner.

Aktier före nyemission: 18 206 500

Antal emitterade aktier: 9 000 000

Anmälningstid: 1 juni - 30 juni 2008

Likviddag: 9 juli

Emissionsrådgivare
Vimmerby Holding AB 
reg nr 556718-1598
Sevedegatan 34
59837 Vimmerby
www.vimmerbyholding.se

Vision och mål
Intropris ska bli det ledande varuhuset 
på Internet för hela Östersjöregionen, 
med basen i ett enda logistiskt centrum 
som servar hela vår marknad.

Den grundläggande affärsidén är att 
”Intropris ska nå en bred kundgrupp 
med ett stort urval av varor, där kun-
den kan göra större inköp av många 
varutyper från en butik och helst få 
allt levererat i samma sändning.” 

Målsättningen är också att inom kort 
notera bolaget på lämplig marknads-
plats för att ge aktien bättre likviditet 
och för att möjliggöra företagsförvärv 
där betalning kan ske med bolagets 
egna aktie.

Intropris - en ny sorts 
e-handel
Intropris har sedan starten 2005 byggt 
upp en bred produktfl ora inom ett an-
tal olika avdelningar. För närvarande 
har butiken åtta avdelningar, och yt-
terligare två är under uppbyggnad. 

Genom att nästan uteslutande erbjuda 
produkter från välkända varumärken 
kan Intropris koncentrera säljprocessen 
till att handla om mer kontrollerbara 
faktorer än om huruvida kunden litar 
på att själva varan uppfyller hans krav.

Det fi nns en stark trend till förmån 
för handel på Internet, och tillgänglig 
statistik pekar på att allt fl er väljer att 
handla allt mer via butiker på Internet. 
Ett komplett varuhus på Internet ger 
kunden ett mervärde som nischade 
Internetbutiker inte kan erbjuda.

E-handelsplattformen
Intropris e-handelssystem, IPAuto, har 
tagits fram och vidareutvecklats av 
bolaget sedan starten för att i så stor 
utsträckning som möjligt automatisera 
produkthantering, logistik och andra 

delar av affärsprocessen. Eftersom 
bolaget äger sitt eget system kan kost-
naderna för den tekniska plattformen 
hållas låga.

E-handelns utveckling
Den svenska e-handeln ökade under 
det fjärde kvartalet 2007 med ca 25 
% jämfört med föregående år, och 
uppgick under helåret 2007 till totalt 
17,7 miljarder kronor, ca 3,5 % av hela 
detaljhandelns försäljning. Julhandeln 
på nätet ökade under 2007 med ca 
37 %, och allt fl er typer av varor fi n-
ner sin väg ut till konsumenten via 
Internethandel. 

Hela 85 % av e-handelskonsumenterna 
anger att de kommer att göra nya in-
köp via Internet under det närmaste 
halvåret, vilket är den högst uppmätta 
optimismen för branschen sedan mät-
ningarna påbörjades 2005.

Marknadsföring & 
Varumärke
Intropris har sedan avtal tecknades 
med AMF i december 2007, se mer 
information om detta på sida 10, haft 
möjlighet att öka insatserna i mark-
nadsföring. AMF blev genom denna 
investering 20-procentig delägare i 
bolaget. De mediaresurser som till-
handahålls av AMF har använts för att 
långsiktigt bygga Intropris varumärke 
på den svenska marknaden.

Vår nya butik
Intropris tecknade i april avtal för 
en ny butikslokal med centralt läge i 
Vimmerby. Butiken är tänkt att öppnas 
med stora delar av Intropris breda sor-
timent i tid för sommarsäsongen, och 
förväntas ge ett märkbart tillskott till 
bolagets försäljning. Genom butiken 
får Intropris dessutom möjlighet att 
teckna avtal med vissa leverantörer 
som är restriktiva med att leverera till 
renodlade Internetbolag. 

Sammanfattning

Detta memorandum har upprättats med anledning av den förestående nyemis-
sionen i Intropris AB (publ), 556688-5413. Intropris har sedan 2005 etablerat 
sig på den svenska marknaden med ett brett sortiment av märkesvaror. Under 
2008 ska konceptet konsolideras och bolaget kapitaliseras för att möjliggöra 
framgångsrik etablering även i andra länder. 
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Sammanfattning

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Den grundläggande affärsidén är att ”Intropris ska nå en 
bred kundgrupp med ett stort urval av varor, där kunden 
kan göra större inköp av många varutyper från en butik 
och helst få allt levererat i samma sändning.” 

En affär är mer än att byta en vara mot pengar. En af-
fär är början på ett långsiktigt förtroende. Vi erbjuder 
kunden en bra produkt till ett bra pris. Vi lever upp till 
våra garantier och vår kundtjänst hjälper till när frågor 
och problem uppstår. Det kunden erbjuder är att komma 
tillbaka för fl era köp i framtiden. (I vårt fall fi nns ju över 
15 000 anledningar.)

Även om vi inte direkt kan vara det bekanta ansiktet som 
säger välkommen vid dörren, så är det ändå den känslan 
vi vill att kunden ska känna när den öppnar dörren till 
www.intropris.se

Ambitionen är att locka kunden till inköp av fl era olika 
produkter på samma gång, och att bygga en stor och åter-
kommande kundbas på detta i kombination med hög le-
veranssäkerhet, god kundservice och säkra betallösningar. 
Vår avsikt är att kunderna så småningom ska välja att 
besöka Intropris butik först, innan man börjar leta efter 
en önskad vara med hjälp av sökmotorer eller prisjämför-
elsesajter. Kunden ska lita på att Intropris erbjuder den 
eftersökta varan till ett pris som är bra, kanske inte alltid 
billigast men heller inte alldeles för dyrt, och att vi gör vårt 
yttersta för att affären ska bli bra för båda parter.

Vår förvissning är att konceptet är starkt nog för att kunna 
etableras även utanför Sveriges gränser, och att en kom-

bination med fysiska butiker på ett mindre antal centrala 
lägen kommer att bidra till att vi snabbt når ut även till 
de kunder som annars är svåra att attrahera genom enbart 
representation på Internet. 

Vår vision är att Intropris ska bli det ledande varuhuset 
på Internet för hela Östersjöregionen, med basen i ett 
logistiskt centrum som servar hela vår marknad.

Kärnan i Intropris Internethandel är det e-handelssystem 
som bolaget utvecklat sedan starten 2005. Systemet har 
byggts så att det med automatik följer och kontrollerar 
inköpspriset på varje artikel, ofta från fl era leverantörer. 
Genom en komplicerad algoritm väljer systemet ut vem 
som ska vara huvudleverantör av alla artiklar som kan leve-
reras av mer än en leverantör, och ser till att inköp styrs till 
den som för stunden är den mest effektiva och lönsamma 
källan. Vi hämtar med automatik, på daglig basis, in priser 
från våra konkurrenter, och optimerar bland annat med 
hjälp av detta löpande vår försäljning. Systemet har också 
funktioner för automatisk produktimport, hantering av 
reklamationer och återköp, samt en hel mängd andra 
verktyg för en höggradig automatisering av det löpande 
arbetet. Kort och gott har vi tack vare de investeringar 
som gjorts sedan 2005 skapat en effektiv skalbar plattform. 
Som kommer att få en central betydelse för vår framtida 
utveckling

Intropris är en butik på Internet som med ett brett artikelsortiment når en 
vid målgrupp. Ambitionen är att med hjälp det stora utbudet av varor kun-
na tillgodose fl era av kundens olika behov och begär, att kort och gott bli 
”Varuhuset” på Internet dit man väljer att gå direkt för att söka efter varor 
som ska inhandlas.

Bilden är ett montage
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Framtidsutsikter
Intropris har idag samarbete med en unik fl ora av leveran-
törer som erbjuder ett utbud av totalt fl era miljoner varor 
från kända märken. Med en förstärkt inköpsorganisation 
tillvaratas leverantörernas resurser och erbjudanden mer 
effektivt, och sortimentet kan därigenom förbättras yt-
terligare. Vi har möjlighet att ta plats som en ledande aktör 
inom ett stort antal produktområden, och självklart ska vi 
se till att utnyttja den möjligheten. 

I och med möjligheterna till marknadsföring som bolaget 
tillförs genom avtal med AMF, se särskild information om 
detta på sida 10, skapas en unik chans att aktivt arbeta med 
att stärka varumärket Intropris på den svenska marknaden 
parallellt med andra mer säljinriktade åtgärder. 

I och med att Intropris under 2008 erhållit certifi eringen 
Trygg E-Handel, en rating av e-handelsföretag som admi-
nistreras av bland annat Konsumentverket, skapas ännu 
bättre förutsättningar för att bygga vidare på Intropris 
profi l som en säker och trygg butik. När bedrägeriförsö-
ken ökar blir det allt viktigare att tydligt kunna visa att 
man är en seriös aktör, vilket denna certifi ering bidrar 
påtagligt till.

Den nya butiken i Vimmerby som öppnas inför sommar-
säsongen är ett första steg och en ny spännande möjlighet, 
som om den slår väl ut snabbt kan följas av fl era etableringar 
på andra betydligt större orter i Sverige. Just denna butik 
etableras i ett nybyggt köpcentrumområde i anslutning till 
den huvudled som sommartid trafi keras av över 300 000 
turister. Området i övrigt har butiker såsom ÖB, Jem&Fix, 
Netto med fl era.

Det närmaste etappmålet för verksamheten är att konso-
lidera den befi ntliga avdelningsstrukturen och optimera 
inköps- och försäljningsarbetet för att göra produktions-
processen säkrare. I stora drag handlar detta arbete om att 
defi niera ramar och bygga bort onödiga manuella moment. 
Till stor del ska detta göras genom ett antal planerade 
förbättringar i e-handelssystemet samt genom rekrytering 
av rätt kompetens till diverse funktioner i bolaget, bland 
annat inköp.

Konkreta detaljmål under 2008 är att bolaget ska nå posi-
tivt resultat och kassafl öde, samt att försäljningen ska öka 
med 50 % jämfört med föregående år. Bruttomarginalen 
ska säkerställas på en nivå över 20 %. Genom dotterbolaget 
i Estland ska en första etablering utanför Sveriges gränser 
inledas under årets sista kvartal.

Tendensinformation
Det är styrelsens och ledningens uppfattning att Intropris 
med sin unika affärsmodell är väl positionerat för en 
långsiktig positiv utveckling. Vi ser stora möjligheter till 
expansion i första hand på den svenska marknaden, men 
även internationellt.

Förutom att Intropris egen modell är unik och i sig talar för 
en fortsatt stark tillväxt utvecklas själva e-handeln överlag 
mycket starkt. På den svenska marknaden ökade e-handeln 
under det fjärde kvartalet 2007 med ca 25 % jämfört med 
föregående år, och uppgick under helåret 2007 till totalt 
17,7 miljarder kronor, ca 3,5 % av hela detaljhandelns 
försäljning. Julhandeln på nätet ökade under 2007 med 
ca 37 %, och allt fl er typer av varor fi nner sin väg ut till 
konsumenten via Internethandel. 

Undersökningar som genomförts av Kreditor, en av de 
största betalningsförmedlarna för e-handeln, visar på ett 
tydligt trendbrott där allt fl er kan tänka sig att handla allt 
mer på Internet. Hela 85 % av e-handelskonsumenterna 
bedömer att de kommer att göra nya inköp via Internet 
under det närmaste halvåret, vilket är den högst uppmätta 
optimismen i e-handelsbarometern sedan mätningarna 
påbörjades 2005.

E-handeln är idag ett mycket konkurrenskraftigt alternativ 
till den traditionella handeln. Fler handlar mer och allt 
oftare sina varor via Internet. Några handlar så ofta som 
en gång i veckan och hela 41 % handlar minst en gång i 
månaden.
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Även om jag tror att priset fortsätter 
att ha en betydande vikt också i fram-
tidens e-handel, menar jag att andra 
faktorer kommer att spela en allt större 
roll. Intropris målsättning är att kunna 
erbjuda varje besökare något intressant, 
oavsett ålder och intresse, och att ef-
fektivt sköta logistiken kring det breda 
sortimentet så att kunden upplever oss 
som snabba och effektiva. Vi har redan 
nu sett att vår affärsmodell uppskattas 
av en allt snabbare växande kundkrets, 
och vi ser också att våra kunder kom-
mer tillbaka i en allt större omfattning 
för att handla fl er och fl er olika varor 
av oss. 

Logistik och administration är själva 
kärnan i vår verksamhet, och något 
vi behöver ha som målsättning att 
ständigt förbättra och fortlöpande ef-
fektivisera. Intropris har valt att äga 
sitt eget system för e-handel, något 
som inneburit en hel del tunga inves-
teringar under uppstartsåren för att 
nå ett system som fungerar stabilt och 
effektivt i bakgrunden, och som ser 
snyggt ut och är lätt att använda för vår 
kund. Fördelen med att vi äger syste-
met själva är att vi är helt oberoende av 
någon leverantörs förmåga att utveckla 
funktioner som vi behöver, och vi kan 
i varje stund modifi era och förbättra 
vilken del av systemet som helst för att 
förbättra effektivitet och produktivitet. 
När investeringen nu väl är gjord har vi 
också en fullständig kontroll över våra 
tekniska kostnader, vilket gör att vi helt 
kan fokusera på att sälja varor, utveckla 
sortimentet och sköta våra kunder. När 
det gäller marknadsföring tror jag på 
att på ett långsiktigt sätt bygga och 
förvalta relationen till de kunder som 
redan idag hittat oss, tills dags dato är 
det fl er än tjugofem tusen kunder som 
gett oss förtroendet att få leverera varor 
till dem, och det absoluta fl ertalet vill 
jag påstå har blivit mycket nöjda med 
det sätt på vilket vi skött oss. För att 

nå långsiktig framgång är jag övertygad 
om att vi behöver en detaljerad plan 
för att ta hand om varje kund, och här 
har vi gott om idéer som väntar på att 
realiseras. 

Självklart behöver vi också arbeta ak-
tivt med att marknadsföra oss så att nya 
kunder hittar oss. På detta sätt skiljer 
vi oss inte från en vanlig butik på annat 
sätt än att våra metoder ser lite annor-
lunda ut. Genom att använda de väldigt 
direkta marknadsföringsverktyg som 
tillhandahålls av till exempel sökmo-
torer såsom Google kan vi styra vår an-
nonsering så att effekten av varje insatt 
annonskrona kan mätas och utvärderas. 
Intropris kan med hjälp av det egna e-
handelssystemet automatiskt generera 
styrparametrar för all vår annonsering 
på Internet.

Genom att fortsätta på vår inslagna väg, 
med tydligt fokus på att ägna minimalt 
med tid åt manuell administration för 
att i stället frigöra maximalt av resur-
ser för att sköta befi ntliga kunder och 
skaffa nya, tror jag mycket starkt på 
Intropris möjligheter att utvecklas till 
en marknadsledande aktör, inte bara 
på den svenska, utan även på en geo-
grafi skt mycket större marknad. Vår 
satsning på att öppna en fysisk butik 
är ytterligare ett spännande steg framåt, 
något som jag tror bara är början på ett 
parallellt utvecklingsspår för Intropris. 

Med en fortsatt hård kostnadskontroll, 
och målsättningen att varje investerad 
krona ska kunna följas upp och påvisas 
ha lett till ökad försäljning och förbätt-
rade marginaler, ska Intropris använda 
de kommande åren till att etablera sig 
som en betydande aktör, inte bara i 
Sverige utan i hela Östersjöregionen.

Det skulle glädja mig mycket att ha 
Dig med på den spännande resa vi har 
framför oss.

CEO har ordet

CEO har ordet
”Efter att ha följt e-handelns utveckling under ett antal år kan jag konstatera 
att de allra fl esta aktörer har fortsatt bygga sin verksamhet på ett begränsat 
produktsegment och en snävt defi nierad målgrupp. Med Intropris vänder 
vi upp och ner på den hittills rådande modellen för e-handel, och ger en 
så bred målgrupp som möjligt tillgång till ett i det närmaste obegränsat 
utbud av varor.”

Marcus Andersson - CV
2005 - Intropris AB
 CEO

1998 -  Indevia AB
 Grundare

1993 - 1995 Minec Produktion AB
 Konstruktionsansvarig

1990 - 1993 Linköpings 
 Tekniska Högskola
 Ingenjörsutbildning
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Teckningskursen är satt till 1 SEK/
aktie med poster om 5000 aktier samt 
5 000 teckningsoptioner, emissionen är 
upp till 9 MSEK vid ett fulltecknande. 
Intropris gör den samlande bedöm-
ningen att teckningskursen medför 
en skälig värdering av bolaget enligt 
värderingsintyg från Venace Financial 
och framtida intjäningsförmåga. 

Värderingen utförd av Venace Financial 
bygger i huvudsak på den information 
som har erhållit från Intropris 
och egna antaganden, basera-
de på våra omvärldsprognoser 
och branschprognoser och 
jämförelser med konkurren-
ter.

Prissättning av aktien utgår från 
en värdering utförd av Venace 
Financial samt den värdering 
som gällde då Aggregate Media 
Fund III KB förvärvade 20 % av 
bolaget i december 2007. 

”Det går att tillföra ett stort mer-
värde i bolaget genom tillskott 
av kapital vilket bland annat 
kommer att möjliggöra en snabbare 
expansion. Även ett avsevärt min-
dre kapitaltillskott än det planerade, 
skulle enligt vår bedömning kunna 
höja bolagets värde avsevärt.” (Venace 
Financial)

Det är styrelsens uppfattning att den 
föreliggande nyemissionen skall täcka 
det kapitalbehov som fi nns för att ge-
nomföra den planerade expansionen 
vilket även inkluderar etablering av 
fysisk butik. 

Förestående emission samt tecknings-
optionernas andel av totalt antal aktier 
efter fullt utnyttjande kommer att 
uppgå till cirka 50,0 procent av anta-
let aktier och kommer att före emis-
sionskostnader tillföra bolaget cirka 
tjugotvå (22) miljoner kronor.

Målsättningen är att bolaget ska noteras 
på lämplig marknadsplats, till exempel 
Aktietorget eller First North 

Bakgrund och motiv
Intropris AB startades under hösten 
2005. Avsikten var initialt att via 
e-handel skapa en kanal för företa-
gets egna handsfreeprodukter och 
övriga mobiltillbehör till konsument. 
Sortimentet kompletterades snabbt 
m e d 

andra elektroniska pro-
dukter, bland annat Mp3-spelare, och 
försäljningen inleddes försiktigt i sam-
band med julhandeln 2005.

Under tiden fram till idag har Intropris 
breddat sortimentet till att för närva-
rande omfatta inte mindre än 15 000 
artiklar i åtta olika avdelningar. Vi har 
gått mot att vara ett komplett varuhus 
på Internet, och det är i den riktningen 
vår fortsatta utveckling kommer att 
ske.

Emissionen genomförs för att:

kapitalisera bolaget så att det får 1. 
tillräckliga fi nansiella resurser 
för att genomföra sin tillväxtplan.
stärka den långsiktiga marknads-2. 
föringen.
möjliggöra etablering av butiker i 3. 
strategiska lägen.
förbereda bolaget för notering på 4. 
lämplig marknadsplats

Inbjudan

Inbjudan till teckning av aktier
i Intropris AB (publ)

Intropris AB (publ) erbjuder institutionella placerare och allmänheten 
att teckna aktier i Intropris nyemission. Intropris ser framför sig en kraftig 
tillväxt under god lönsamhet, internationalsering, breddat produktutbud 
och högre omsättning samt notering på marknadsplats inom kort.
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Emissionskostnader
Styrelsen för Intropris AB har upp-
skattat de sammanlagda kostnaderna 
för emissionens genomförande till 
900 000 SEK, vilket motsvarar 10 % 
av emissionsbeloppet.

Styrelsens försäkran
Styrelsen i Intropris AB, som är ansva-
rig för detta investerarmemorandum, 
försäkrar att innehållet överensstäm-
mer med faktiska förhållanden och 
att ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat.

Styrelsen har eftersträvat att ge en full-
ständig och korrekt bild av Intropris, 
men ikläder sig inte det ekonomiska 
ansvaret för utfallet av en investering 
som görs med stöd av detta memoran-
dum.

Styrelsen

Pågående projekt
1. Etablering av en fysisk butik har 
inletts under våren, vilken beräknas 
kunna öppnas i tid före sommarsä-
songen 2008. 

2. Den estniska marknaden kartläggs 
och förberedande förhandlingar har 
inletts som ett första steg mot en 
etablering av Intropris med fysisk och 
elektronisk butik i Baltikum.

3. Upprättande av ett advisory board 
bestående av personer med erfarenhet 
av handel och försäljning har inletts. 
Sammankallande för denna grupp 
är för närvarande Dag Henning, som 
annars arbetar som chef för global för-
säljningsutveckling inom adidas AG i 
Tyskland.

Tillväxt och beroendet av 
nyckelpersoner
Både verksamheten och 
antalet anställda planeras 
växa snabbt. Detta ställer 
stora krav på ledningen och 
infrastrukturen i Intropris. I 
takt med att verksamheten 
växer och personal rekry-
teras är det väsentligt för 
Intropris att ha effektiva 
modeller för ledning och 
planering.

Tillväxten i Intropris är 
också beroende av en väl 
fungerande logistik för 
att bolaget skall kunna hantera den 
planerade ökningen av verksamheten 
och omsättningsvolymerna. Skulle 
försäljningsvolymerna komma att öka 
snabbare än prognostiserat kan det 
medföra en belastning för Intropris 
infrastruktur.

Intropris är för närvarande beroende 
av ett fåtal nyckelpersoner. För att 
Intropris skall kunna expandera 
krävs det att bolaget 
framgångsrikt kan 
rekrytera och utbilda 
personal. En positiv 
utveckling av verksam-
heten är i mycket bero-
ende av att Intropris 
kan attrahera och 
behålla nyckelpersoner , 
bland annat för drift av 
butiks- och internetverk-
samheten. 
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Styrelsen i Intropris AB har beslutat om en nyemis-
sion om högst 9 000 000 aktier. Nedan anges villkor 
och anvisningar för erbjudandet.

Teckningsvillkor
Teckningstid: 1 juni - 30 juni 2008 »
Likviddag: 9 juli 2008 »
Pris per aktie: 1 SEK »
Aktiepost: 1 post omfattar 5 000 aktier samt   »

 5 000 teckningsoptioner 
Pris per post: 5 000 SEK »
Teckningstid för teckningsoption:   »

 1 juli - 1 september 2009
Pris för för utnyttjande   »

 av teckningsoption: 1.50 SEK
Rätt till utdelning: Räkenskapsåret 2008.  »

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB 
Klubbvägen 5, 12 tr 
182 57 Danderyd 
www.aqurat.se

Tilldelning
Tilldelning kan ske av ett lägre antal aktier än vad som an-
givits på teckningssedeln eller helt komma att utebli. Vid 
överteckning fördelar Intropris styrelse aktierna. Besked 
om tilldelning kommer att tillsammans med avräknings-
notor skickas ut under vecka 27. Kvittning av skuld mot 
betalning i aktier kan förekomma.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant 
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om betal-
ning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas på 
annan part. Sedan full betalning erlagts och registrerats 
kommer aktierna att påföras ert Vp-konto/depå.

Utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och 
med innevarande räkenskapsår.

Anmälan
Anmälan kan ske via brev eller fax. Anmälan är bindande. 
Endast en anmälningssedel per person kommer att beak-
tas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende.

Teckningstid
Teckningstiden är 1 juni - 30 juni 2008. Styrelsen förbe-
håller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket medför 
att likviddagen flyttas fram motsvarande.

Garanti
(AMF) Aggregate Media Fund III KB (969722-5374) 
garanterar tecknandet av 3 000 000 aktier förutsatt att  
minst 1 500 000 aktier först tecknats av annan part. 

Aggregate Media Fund III KB investerar med ”media som 
expansionskapital” i Sverige under 2007/2008.

Enkelt beskrivet innebär detta att en definierad marknads-
föringsbudget, bestående av annonsutrymme i en bred mix 
av media erbjuds bolagen. I gengäld tas huvudsakligen 
ägande i bolagen i form av aktier.

Mediamixen innehåller annonsutrymme från TV, Radio, 
Affärs- & Fackpress, Populärpress, Dagspress, Internet 
samt Utomhus-annonsering.

Frågor med anledning av emissionen 
kan ställas till: 
Vimmerby Holding 
Veine Johansson   
Mob: 070-242 29 94  
E-post: veine.johansson@vimmerbyholding.se

Intropris    
Marcus Andersson 
Tel: 0492-209 53 
Mob: 070-717 66 22   
E-post: marcus@intropris.se

Ägarförhållanden
Intropris AB ägs till 80 % av Marcus Andersson, och till 
20 % av Aggregate Media Fond III KB. Marcus är utbil-
dad till maskiningenjör vid Linköpings Tekniska Högskola, 
och har efter studierna arbetat som anställd konstruktör 
och därefter konstruktionsansvarig på ett teknikföretag 
i Östergötland. Sedan 1994, då Marcus startade eget fö-
retag inom konsultbranschen, har han arbetat som egen 
företagare.

Villkor och anvisningar

Villkor och anvisningar
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Resultaträkning

Ekonomisk information

Not 2007-01-01 
- 2007-12-31

2005-09-01
- 2006-12-31

Nettoomsättning 15 329 9 195

15 329 9 195

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -13 331 -8 900

Övriga externa kostnader 1 -2 318 -404

Personalkostnader 2 -630 0

Avskrivningar av im-
materiella tillgångar och 
materiella anläggningstill-
gångar -171 0

-16 450 -9 304

Rörelseresultat -1 121 -109

Resultat från fi nansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 3 3 537

Räntekostnader -75 -2

Resultat från fi nansiella poster -72 3 535

Resultat före skatter -1 193 3 426

Skatt på årets resultat 0 -9

Årets vinst -1 193 3 417

Not 1 - Arvode och kostnadsersättningar
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag.

Not 2 - Personalkostnader
2007-12-31 2006-12-31

Löner och andra ersättningar 423 0

Styrelsen 49 0

472 0

Sociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 158 0

158 0
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Balansräkning

Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital

Aktiekapital  
(36 413 aktier) 3 641 100

Reservfond 582 0

4 223 100

Fritt eget kapital 7

Balanserad vinst 22 0

Överkursfond 2 272 0

Årets vinst -1 193 3 417

1 101 3 417

Summa eget kapital 5 324 3 517

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 540 1 324

Skuld till närstående 
bolag 750 0

Skatteskulder 9 9

Checkkredit 2 000 0

Skulder till kreditinstitut 500 0

Övriga skulder 52 127

Upplupna kostnader 
förutbetalda intäkter 77 10

Summa kortfristiga skulder 5 928 1 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 11 252 4 987

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 3 475 000 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggning-
stillgångar

3

Godwill 1 540 0

Aktiverade kostnader, 
Webbutik 895 0

2 435 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 210 286

210 286

Finansiella tillgångar

Fordringar övriga 309

Aktier i dotterbolag 5 1 000 1 000

Övriga finansiella  
kostnader 9  0

1 009 1 309

Summa anläggningstillgångar 3 654 1 595

Omsättningstillgångar
 
Varulager mm

Färdiga varor och  
handelsvaror 6 2 625 225

 2 625 225

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 634 3 146

Fordran på närstående 3 000 0

Övriga fordringar 976 0

4 610 3 146

Kassa och bank 363 21

363 21

Summa omsättningstillgångar 7 598 3 392

SUMMA TILLGÅNGAR 11 252 4 987
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Not 5 - Andelar koncernföretag
2007-12-31 (2006-12-31)   

Dotterföretag Kapitalandel Antal aktier
Beräknat 

marknadsvärde
OU Comnsens Communications 
(10947278) Säte Tallin, Estland 100% (100%) 24 000 (24 000) 415 (415)
Indevia AB (556562-0895) 15% (15%) 150 (150) 585 (585)

1 000 (1000)

Not 7 - Förändring eget kapital  

Aktieka-
pital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 2005-10-24 100
Årets resultat 3 417
Utgående balans 2006-12-31 100 3 417 3 517

Ingående balans 2007-01-01 100 3 517
Fondemission 2 813 582 22 -3417
Nyemission 728 2 272
Årets resultat   -1 193
Utgående balans 2007-12-31 3 641 582 2 272 22 -1 193 5 324

Not 6 - Varulager
2007-12-31 2006-12-31

Handelsvaror 2 625 225
2 625 225

Inkurans beräknas enligt individuell bedömning utifrån åldersanalys. 
Årets nedskrivning ingår i kostnaden för handelsvaror.

Not 4 - Materiella anläggningstillgångar  
2007-12-31 2006-12-31

Inventarier
Nyanskaffningar 243 286
Avyttringar -286
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 243 0

Avskrivningar
Årets avskrivningar -33 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -33 0

Utgående planenligt restvärde 210 286

Not 3 - Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 
2007-12-31 2006-12-31

Goodwill

Nyanskaffningar 1 646 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 646 0

Aktiverade kostnader, webbutik
Nyanskaffningar 927 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 927 0

Avskrivningar
Årets avskrivningar -138 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -138 0

Utgående planenligt restvärde 2 435 0
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Omvärldsförhållanden
Utvecklingen av världsekonomin kan ha betydelse för möj-
ligheterna att expandera verksamheten, särskilt utveck-
lingen inom detaljhandeln i stort. Det närmaste året kan 
få avgörande betydelse för möjligheterna till framgång.

Konjunkturpåverkan med mera 
Det allmänna konjunkturläget påverkar efterfrågan på 
Intropris produkter. En högkonjunktur medför generellt 
en ökad köpkraft för konsumenterna vilket i sin tur kan 
medföra en ökad konsumtion. Vid en lågkonjunktur där-
emot är risken betydande för minskad konsumtion vilket 
påverkar Intropris negativt.

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En in-
vestering i Intropris AB medför såväl hög risknivå som stor 
förtjänstmöjlighet, vilket innebär goda förtjänstmöjlighe-
ter vid en positiv utveckling, men investeringen kan också 
helt eller delvis gå förlorad vid en negativ utveckling.

Ett antal faktorer, utanför Intropris kontroll, kan påverka 
dess resultat och fi nansiella ställning. Om andelar av 
samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses 
en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare 
anskaffad andel vid beräkning av ettårsvillkoret. Om inne-
havet omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på 
innehavstid som andelar som uppfyller detta krav anses 
andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning 
enligt genomsnittsmetoden. 

Det följande är en sammanfattning av de skattekon-
sekvenser som enligt nu gällande svensk lagstiftning kan 
uppkomma med anledning av att äga aktier i Intropris 
AB eller med anledning av det rådande erbjudandet att 
teckna aktier i bolaget. Denna sammanfattning vänder 
sig till aktieägare och innehavare av interimsaktier som 
är obegränsat skatteskyldiga i Sverige, om inte annat 
sägs. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande 
behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samman-
hanget. Avsikten är endast att ge allmän information. Den 
skattemässiga bedömningen av varje enskild aktieägare 
eller innehavare beror delvis på respektive aktieägares eller 
innehavares specifi ka situation.

Sammanfattningen behandlar till exempel inte de så kal-
lade lättnadsreglerna eller de speciella regler som gäller 
för så kallade. kvalifi cerade aktier i fåmansföretag eller 
delägarrätter som ägs av handelsbolag eller kommanditbo-
lag eller sådana juridiska personer vars innehav av delägar-
rätter räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. 
Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan 
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller 
innehavare, såsom exempelvis investmentföretag, investe-

ringsfonder, och personer som inte är obegränsat skatte-
skyldiga i Sverige. Varje aktieägare och innehavare rekom-
menderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att 
äga aktier eller interimsaktier i Intropris AB eller med 
anledning av föreliggande erbjudande att teckna aktier i 
Intropris, exempelvis till följd av att utländska regler, skat-
teavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Bolaget 
tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen som gäl-
ler för mottagen utdelning 30 %. För juridiska personer, 
utom dödsbon, är skattesatsen 28 %. För vissa juridiska 
personer gäller särskilda regler. 

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning 
på näringsbetingat innehav skattefri (för defi nition av 
näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning 
vid avyttring av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet 
för utdelning på noterade aktier förutsätter dessutom att 
andelarna innehafts under en sammanhängande tid om 

Risker avseende bolaget och 
verksamheten

Skattefrågor

Risker och skattefrågor
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minst ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade 
hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara 
uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna avyttras 
innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad 
utdelning komma att tas upp till beskattning under ett 
senare beskattningsår.

Förmögenhetsbeskattning
Förmögenhetsskatten avskaffades 1 januari 2007.

Arvs och gåvoskatt
Arvs och gåvoskatt har avskaffats från och med den 17 de-
cember 2004. Aktier i Intropris AB är således inte föremål 
för någon arvs eller gåvoskatt.

Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande 
vistas i Sverige beskattas inte normalt i Sverige vid för-
säljning av svenska aktier eller teckningsrätter. Enligt en 
särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt 
utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning 
av svenska aktier, om personen under det kalenderår då 
försäljningen sker eller vid något tillfälle under de när-
maste föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller 
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel 
är dock i många fall vara begränsad genom skatteavtal som 
Sverige har ingått med länder för undvikande av dubbel-
beskattning. 

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga 
för kapitalvinst på svenska aktier, eller teckningsrätter an-
nat än om vinsten är hänförlig till ett s.k. fast driftställe i 
Sverige. Ifall fast driftställe föreligger gäller dock reglerna 
avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej av-
dragsgill kapitalförlust med vissa begränsningar.

För aktier som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning 
från svenska aktiebolag med 30 %. Denna skattesats är 
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbe-
skattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av 
VPC eller, beträffande förvaltningsregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

För aktieägare som är juridiska personer med hemvisst 
inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieä-
garen innehar 20 % eller mer av kapitalet i det utdelande 
bolaget.

Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till 
utländska bolag på näringsbetingade andelar, om det ut-
ländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan 
ta emot utdelning skattefritt och utdelningen under mot-
svarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt 

bolag. Som förutsättning gäller vidare att beskattningen 
av det utländska bolaget är likartad den beskattning som 
gäller för svenska aktiebolag, alternativt att det utländska 
bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med 
landet i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet. 
Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende 
onoterade andelar samt noterade andelar om innehavet 
motsvarar minst 10 % av rösterna i bolaget. För noterade 

andelar gäller att de måste ha 
innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år 
vid utdelningstillfället. 

Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till 
utländska bolag på näringsbetingade andelar, om det ut-
ländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan 
ta emot utdelning skattefritt och utdelningen under mot-
svarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt 
bolag. Som förutsättning gäller vidare att beskattningen 
av det utländska bolaget är likartad den beskattning som 
gäller för svenska aktiebolag, alternativt att det utländska 
bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med 
landet i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet. 
Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende 
onoterade andelar samt noterade andelar om innehavet 
motsvarar minst 10% av rösterna i bolaget. 

(Reservation för ändring i nuvarande lagstiftning)
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§ 1  Firma 
Bolagets firma är Intropris AB (publ). 

§ 2  Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Vimmerby kommun, Kalmar 
Län.

§ 3  Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, 
via dotterbolag, intressebolag eller under andra 
samarbetsformer bedriva handel med värdepap-
per och finansiella instrument, factoring, leasing, 
konsultverksamhet inom konstruktion och ekonomi, 
bokföringstjänster, handel med och förvaltning 
av näringsfastigheter samt import, försäljning och 
export av konsument- och kapitalvaror samt därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4  Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 3 641 300 SEK och högst 
14 565 200 SEK.

§ 5  Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 18 206 200 st och 
högst 72 826 000 st.

§ 6  Styrelse och revisorer 
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst 
åtta ledamöter med lägst en och högst tre supplean-
ter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma 
för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har 
hållits.

§ 7  Revisor  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 8  Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med 
posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman, samt genom annonsering i 
Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. 

 Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall 
anmäla sig hos bolaget senast sju dagar före bolags-
stämmodagen. Anmälan kan ske via post, telefon, 
telefax eller e-post.

 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman 
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den 
av VPC förda aktieboken. Sådan registrering som 
normalt tar några dagar måste var genomförd senast 
10 dagar före bolagsstämman. Om denna dag infaller 
på en lördag, söndag eller helgdag måste registre-

ringen vara genomförd senast sista vardagen innan. 
Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före 
denna tidpunkt.

§ 9  Årsstämma 
Ordinarie årsstämma hålles årligen inom 6 månader 
efter räkenskapsårets utgång.

 På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden 
förekomma:

Val av ordförande vid stämman.1. 
Upprättande och godkännande av röstlängd.2. 
Godkännande av dagordning.3. 
Val av en eller två protokolljusterare.4. 
Prövning av om stämman blivit behörigen sam-5. 
mankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och 6. 
revisionsberättelse samt i förekommande fall kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut7. 

om fastställande av resultaträkning och balans-a. 
räkning samt i förekommande fall, koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning.
om dispositioner beträffande bolagets vinst b. 
eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och c. 
verkställande direktör när sådan förekommer.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.8. 
Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer 9. 
samt eventuella revisorssuppleanter.
 Annat ärende, som ankommer på stämman 10. 
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid 
årsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom företrädda aktier utan begräns-
ning i röstetalet.

 

§10  Räkenskapsår 
Räkenskapsår är 0101 - 1231. 

§ 11  Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enlig lagen (1998:1 479) om konto-
föring av finansiella instrument.

§ 12  Företrädesrätt 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier, skall ägare av 
aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhål-
lande till det antal aktier som de förut äger (primär 
företrädesrätt).  
 
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrä-

Bolagsordning och  
övrig information

Bolagsordning
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desrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på 
grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier som de förut äger, och i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier av endast ett ak-
tieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till 
det antal aktier som de förut äger.

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de 
aktier som kan komma att nytecknas på grund av 
optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon in-
skränkning i möjligheten att fatta beslut om kontan-
temission eller kvittningsemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

 Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier emitteras i förhållande till det antal 
aktier som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla 
aktier ge rätt till nya aktier. Vad som nu sagts skall 
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 
genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier.

Bolagsordningen är antagen på ordinarie bolagstämma 
2008-04-16 och ersätter bolagsordningen antagen på 
extra bolagstämma 2007-06-27.

Styrelsen
Bolagets styrelse består av tre 
ordinarie ledamöter, inklusive 
styrelseordförande, samt en supp-
leant.  
 
Styrelsen har sitt säte i Vimmerby.  
 
Styrelseledamöterna väljs årligen 
på bolagsstämma för tiden intill 
nästa bolagsstämma. 

Styrelsens ordförande
Veine Johansson (född. -42)
Ordförande i Intropris AB sedan 
2008.

Tidigare engagemang:
Ordförande i Aktiespararna 
Vimmerby/Hultsfred,  
VD Arvidssons Bil AB.  
 
Nuvarande engagemang: 
Distriktschef Motorbranschens 
Riksförbund Kalmar Län. 
Styrelseledamot Swede Resources 
AB. VD/Delägare i Vimmerby 
Holding AB, sitter i ledningsgrup-
pen i Aktiespararna Vimmerby/
Hultsfred.

Ledamot
Joakim Jonsson (född. -74)
Ledamot i Intropris styrelse  
sedan 2008. Utbildad journalist 
och copywriter och verksam inom 
media och PR sedan 1997. Drivit 
egna företag och mediagrupper 
sedan 2003 och jobbar sedan 2007 
för Intropris.

Verkställande direktör
Marcus Andersson (född -71)
Grundare och ledamot av styrel-
sen sedan 2005. Utbildad maskin-
ingenjör vid Linköpings tekniska 
Högskola. Har en bakgrund som 
egen företagare sedan 1995, star-
tade Intropris under hösten 2005.
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Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 1 juli 2008.
Anmälan kan postas eller faxas till: Teckningstid:  1 juni - 30 juni.

Teckningskurs:  1 krona per unit.
Teckningspost: 1 post omfattar 5 000 aktier 
  samt 5 000 teckningsoptioner.*
Tilldelning: Avräkningsnota beräknas skickas ut 
  omkring den 3 juli 2008.
Likviddag:  Beräknad likviddag 9 juli 2008

Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd

Fax: 08-544 987 59

Anmälan om förvärv av aktier i
Intropris AB (publ)

Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. 
En teckningspost motsvarar 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner. = 5 000 SEK.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av       stycken aktier á 1 krona. Teckning sker 
i en eller flera poster om 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i Intropris AB (publ).

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i maj 2008, av styrelsen för Intropris AB 
(publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje poten-
tiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandu-
met samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.intropris.se eller www.aqurat.se.

Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ)

Depånummer Bank/Fondkommissionär

Depå hos bank eller fondkommissionär:

Anmälan är bindande,  »
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska  »
person beaktas, 
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna  »
anmälningssedel, 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att  »
lämnas utan avseende, 
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid  »
inlämnandet av denna anmälningssedel, 

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte  »
garanteras, 
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepte- »
ras, 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäk- »
tigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning 
verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av me-
morandumet utgivet av styrelsen i Intropris AB (publ) i maj 2008. 

* Teckningstid för teckningsoption: 1 juli - 1 september 2009. Pris för utnyttjande av teckningsoption: 1.50 SEK

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter.

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Personuppgif ter som aktieägaren lämnar i 
samband med uppdraget eller som i övrigt 
registreras i samband därmed behandlas 
av Aqurat FK AB för förberedelse och ad-
ministration av uppdraget. Behandling av 
personuppgif ter kan även ske hos andra 
företag som Aqurat FK AB samarbetar 
med. Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än Sverige. 
Aktierna kommer således inte att erbju-
das til l försäljning i USA eller Kanada 
och inbjudan riktar sig inte heller vare sig 
direkt eller indirekt til l någon i USA eller 
Kanada. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras til l eller i något annat land där 
sådan distribution (i) förutsätter ytterligare 
registrerings eller andra åtgärder än som 
följer svensk rätt eller (i i) strider mot lag, 
förordning eller annan bestämmelse i så-
dant land.

Adress Telefon dagtid

Postnummer Ort

E-post

Ort och datum Underskrif t

Kontaktperson på utländsk bank Kontaktperson på utländsk bank E-postadress til l kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr) Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgif ter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas til l angiven adress nedan.

Namn och adressuppgifter   (VAR GOD TEXTA)

VP-konto:

Eller:

Undertecknad är medveten om och medger att: 

I juni 2008 kommer vi slå upp portarna till vår första fysiska 
butik. Läget är centralt i Vimmerby mitt i ett handelscentrum 
där butiker som Netto, Jem & Fix, ÖB, Expert och StoreHouse 
kommer att fi nnas i vår direkta närhet.

Butiksytan är cirka 450 kvadratmeter.

Det fi nns fl er faktorer som tyder på att en etablering i 
Vimmerby är helt rätt för oss. Vi har tagit fram siffror 
från HUI och SCB som stödjer dessa teorier.

Vår första butik

Vår första butik

Handeln i Vimmerby 2006
Sällanköp 417 miljoner +8% »
Dagligvaror 412 miljoner +2% »
Totalt 830 miljoner +5% »

Kommunens egna underlag 749 miljoner

Köpkraftspotential inom 3 mil från 
Vimmerby 2006

Sällanköp 727 miljoner »
Dagligvaror 768 miljoner »
Totalt 1 495 miljoner »

Vimmerbys handelsindex 2006 
Sällanköp 100 »
Dagligvaror 112 »
Totalt 106 »

Vimmerbys index är överlägset bäst i närregionen, 
och klar 2:a i Kalmar län. Kalmar 1:a på sällanköp 
och totalt, Borgholm 1:a på dagligvaror.

Vimmerbyregionens 
köpkraftsfl öde 2006 

Västervik -115 miljoner »
Vimmerby +81 miljoner »
Hultsfred -251 miljoner »
Eksjö -217 miljoner »
Kinda -226 miljoner »
Oskarshamn  -88 miljoner »

Källa: HUI och SCB
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Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 1 juli 2008.
Anmälan kan postas eller faxas till: Teckningstid:  1 juni - 30 juni.

Teckningskurs:  1 krona per unit.
Teckningspost: 1 post omfattar 5 000 aktier 
  samt 5 000 teckningsoptioner.*
Tilldelning: Avräkningsnota beräknas skickas ut 
  omkring den 3 juli 2008.
Likviddag:  Beräknad likviddag 9 juli 2008

Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd

Fax: 08-544 987 59

Anmälan om förvärv av aktier i
Intropris AB (publ)

Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. 
En teckningspost motsvarar 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner. = 5 000 SEK.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av       stycken aktier á 1 krona. Teckning sker 
i en eller flera poster om 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i Intropris AB (publ).

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i maj 2008, av styrelsen för Intropris AB 
(publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje poten-
tiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandu-
met samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.intropris.se eller www.aqurat.se.

Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ)

Depånummer Bank/Fondkommissionär

Depå hos bank eller fondkommissionär:

Anmälan är bindande,  »
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska  »
person beaktas, 
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna  »
anmälningssedel, 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att  »
lämnas utan avseende, 
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid  »
inlämnandet av denna anmälningssedel, 

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte  »
garanteras, 
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepte- »
ras, 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäk- »
tigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning 
verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av me-
morandumet utgivet av styrelsen i Intropris AB (publ) i maj 2008. 

* Teckningstid för teckningsoption: 1 juli - 1 september 2009. Pris för utnyttjande av teckningsoption: 1.50 SEK

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter.

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Personuppgif ter som aktieägaren lämnar i 
samband med uppdraget eller som i övrigt 
registreras i samband därmed behandlas 
av Aqurat FK AB för förberedelse och ad-
ministration av uppdraget. Behandling av 
personuppgif ter kan även ske hos andra 
företag som Aqurat FK AB samarbetar 
med. Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än Sverige. 
Aktierna kommer således inte att erbju-
das til l försäljning i USA eller Kanada 
och inbjudan riktar sig inte heller vare sig 
direkt eller indirekt til l någon i USA eller 
Kanada. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras til l eller i något annat land där 
sådan distribution (i) förutsätter ytterligare 
registrerings eller andra åtgärder än som 
följer svensk rätt eller (i i) strider mot lag, 
förordning eller annan bestämmelse i så-
dant land.

Adress Telefon dagtid

Postnummer Ort

E-post

Ort och datum Underskrif t

Kontaktperson på utländsk bank Kontaktperson på utländsk bank E-postadress til l kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr) Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgif ter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas til l angiven adress nedan.

Namn och adressuppgifter   (VAR GOD TEXTA)

VP-konto:

Eller:

Undertecknad är medveten om och medger att: 
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