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FINANSINSPEKTIONENS GODKÄNNANDE 
Memorandumet har inte granskats och registrerats av Finansinspektionen då emissionsbeloppet är mindre än 
1.000.000 EUR, vilket är gränsen för undantag från krav på godkänt och registrerat prospekt, enligt lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. 
 
BOLAGSASPEKTER 
Jello AB (publ) eller ”Jello” eller ”Bolaget” är ett aktiebolag och bedriver verksamhet under 
denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige och har verkat i sin nuvarande 
form sedan 2005 med organisationsnummer 556381‐0422.  
 
Bolaget skall enligt registreringsbevis bedriva direkt eller genom delägarskap i andra bolag – bedriva utveckling, 
produktion, konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning av internetbaserade tjänster avseende informations- och 
mediaprodukter. Bolaget skall vidare – direkt eller genom delägarskap i andra bolag – marknadsföra och försälja 
reklam, media och mobila tjänster. Bolaget skall dessutom äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed 
förenlig verksamhet. 
 
Bolaget är ett publikt aktiebolag och anslutet till Euroclear (fd VPC), vilket innebär att det är euroclear som för bolagets 
aktiebok. Bolagets hemvist är Stockholm. Vid ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2009 beslutade stämman  
att genomföra en nyemission av högst 111 909 456  aktier med företrädesrätt. Årsredovisningar och bolagsordning kan 
hämtas från aktietorgets hemsida som hanterar bolagets ekonomiska informationsflöde eller beställas i pappersform från 
bolaget: 
 
Jello AB (publ) 
Karlavägen 104 
115 26  Stockholm 
www.jello.se 
 
STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Memorandumet har upprättats av styrelsen i Jello AB med anledning av företrädesemission på 
AktieTorget. Styrelsen för Jello AB är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras 
att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, 
såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle 
kunna påverka Memorandumets innebörd. Bolagets revisor har lämnat revisionsrapport för bifogade 
årsbokslut. 
 
Stockholm den 1 juni 2009 
Jello AB (publ) 
 
Niclas Trägårdh, Styrelseledamot  Joakim Richter, Styrelseledamot 
 
Ola Gilstring, Styrelse Ordförande 
 
SPRIDNING AV MEMORANDUMET 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, 
Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider 
mot regler i ett sådant land. 
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1. SAMMANFATTNING 
Den följande sammanfattningen skall ses som en introduktion till Emissionsmemorandumet, och innehåller 
inte nödvändigtvis all information, som kan vara av betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband 
med den föreliggande nyemissionen i Jello AB (Jello). Potentiella investerare bör noggrant 
läsa hela Memorandumet, inklusive kapitlet ”Riskfaktorer”, innan de beslutar sig för att investera i den 
föreliggande nyemissionen i Jello. Om en investerare väcker talan hänförligt till uppgifterna i 
Memorandumet vid domstol, kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av 
Memorandumet. En person får göras ansvarig för uppgifter i sammanfattningen eller en översättning av 
denna, endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i 
Memorandumet. 
 
1.1 VERKSAMHETEN 
EN ENKEL AFFÄRSIDÉ 

JELLOs affärsidé är att öka handel genom att tillhandahålla en interaktiv och målgruppsinriktad annonsmarknad som 
sammanför köpare och säljare.   

EN BEVISAD AFFÄRSMODELL 
Jello inklusive helägda dotterbolaget Prisdirekt Svenska AB har idag 3 siter (Butiker.se, Smarto.se och jello.se) med en 
total trafik på ca 250 000-300 000 besökare per månad och Jello handhar dessutom Nokia.dk och Nokia.no’s 
prisjämförelsetjänst.  
 
 
1.2 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Aktieägarna äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare 
äger. Aktieägare äger rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (3) nya aktier i Bolaget. 
Teckningskurs 0,02 kronor 
Handelspost 20 000 aktier 
Avstämningsdag 1 juni 2009 
Teckningsperiod 3 juni– 17 juni 2009 
ISIN kod SE0001585217 
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1.3 RISKFAKTORER 
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta fall är inte Jello något 
undantag. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på att vara fullständig, ej heller är 
riskerna rangordnade efter grad av betydelse.  
 
BOLAGSRISKER 
Kort verksamhetshistorik 
Företaget Jello har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik. I ett relativt nystartat företag är 
risken större att oförutsedda händelser kan ske. 
 
Begränsade resurser 
Jello är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det 
finns en risk, att bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och 
styrningsrelaterade problem. 
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 
Jello baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas, att det tar längre tid, innan bolaget uppnår ett positivt kassaflöde, än vad som 
förespeglas i Memorandumet. 
Produktrisk  
 
MARKNADSRISKER 
Aktiens likviditet 
Det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts varje dag och avståndet mellan köp‐ och säljkurs kan var 
betydande. 
Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av 
psykologiska faktorer. 
 
1.4 TJÄNSTER 
 
Jellos verksamhet inklusive dotterbolag handhar idag 3 siter som presenterar olika koncept inom söktjänster på nätet. 
Jello administrerar även Nokias prisjämförelsetjänst i Danmark och Norge. 
 
Butiker.se-webkatalog 
Butiker.se:s mål är att vara Sveriges ledande webkatalog för att enkelt hitta alla e-handlare. 
Vårt mål är att driva Sveriges bästa och mest kompletta butikskatalog för e-handel, här ska konsumenten hitta just den 
Internetbutik som eftersöks oavsett storlek, sortiment eller bransch.  
 
Butiker.se är en marknadsplats där konsumenter och e-handlare möts. Via vår fritextsökning, butikskatalog och övriga 
tjänster som erbjudanden, prisjämförelser med mera gör vi det enklare för konsumenter att hitta de bästa 
Internetbutikerna när det gäller utbud, varumärken, produkter och/eller pris. 
 
Observera att Butiker.se inte säljer egna produkter. 
 
Smarto.se-prisjämförelsetjänst 
Smarto.se:s mål är att underlätta mötet mellan dig som konsument och de företag som säljer produkter på Internet.  
 
Fler och fler konsumenter upptäcker hur enkelt och bekvämt e-handel är. Det finns ett brett utbud av handlare och ett 
enormt utbud av produkter. Vår ambition är att ge vägledning i detta.  
 
Detta gör vi genom att samla e-handlare, deras produkter, och information kring produkterna och presentera dem på ett 
strukturerat och enkelt sätt. Vi tillhandahåller guider för att underlätta köp av tekniska produkter som digitalkameror, 
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MP3 spelare, TV m.m. Vi ger konsumenterna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra konsumenter. 
Allt för att göra din e-handling så enkel och trygg som möjligt.  
 
Observera att Smarto.se inte säljer egna produkter.  
 
Vi inbjuder alla e-handlare att vara med på Smarto.se. Att finnas med är kostnadsfritt för e-handlare. Många har tackat 
ja, men det finns de som av olika anledningar inte deltar. Det kan således finnas produkter och priser som vi inte 
presenterar. Naturligtvis jobbar vi hårt på att utbudet skall bli så fullständigt som möjligt.  
 
E-handlarna deltar på Smarto.se för att de vill komma i kontakt med dig som konsument. Genom att finnas med hos 
Smarto.se presenteras butikerna och deras produkter för tusentals personer varje dag.  
 
På samma sätt som "på stan" kan tillverkare och e-handlare köpa till sig extra reklam och synlighet. Vi tycker det är en 
fullkomligt naturlig del av deras verksamhet att bygga sina varumärken. Dock är det viktigt för oss att det är tydligt för 
Dig som konsument vad som är köpta ytor, och vad som är resultat av dina sökningar.  
 
Jello.se- Cash Back 
Jello.se’s mål är att alltid ge bästa priset på nätet när du handlar via Jello.se 
Fler och fler konsumenter upptäcker hur enkelt och bekvämt e-handel är. Det finns ett brett utbud av handlare och ett 
enormt utbud av produkter. Vår ambition är att ge bästa pris på allt konsumenten handlar via oss. Det gör vi genom vår 
unika budgivning där e-handlaren själv väljer vilken provision han vill betala till oss för att förmedla en affär, den 
provisionen delar vi sedan minst till hälften med konsumenten som användare av tjänsten.  
 
Konsumenten hittar alltid enkelt hos oss då vi genom att samla e-handlare, deras produkter, och information kring 
produkterna och presentera dem på ett strukturerat och enkelt sätt. Allt för att göra din e-handling så enkel och trygg 
som möjligt  
 
Observera att Jello.se inte säljer egna produkter.  
 
Vi inbjuder alla e-handlare att vara med på Jello.se. Att finnas med kräver att e-handlaren erbjuder en provision till oss 
som vi delar med oss av till användaren som medlem.  
E-handlarna deltar på Jello.se för att de vill komma i kontakt med konsumenten. Genom att finnas med hos Jello.se 
presenteras butikerna och deras produkter för tusentals personer varje dag som vill handla på nätet och erhålla cashback 
på allt dom handlar.  
 
På samma sätt som "på stan" kan tillverkare och e-handlare köpa till sig extra reklam och synlighet. Vi tycker det är en 
fullkomligt naturlig del av deras verksamhet att bygga sina varumärken. Dock är det viktigt för oss att det är tydligt för 
konsumenten vad som är köpta ytor, och vad som är resultat av dina sökningar. 
 
1.5 STYRELSE, VD OCH REVISORER 
Styrelsen i Jello AB består av Ola Gilstring (ordförande), Joakim Richter, Niclas Trägårdh, 
Revisor är Håkan Sten Auktoriserad Revisor SET Revisionsbyrå AB 
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1.6 VIKTIGA HÄNDELSER I BOLAGETS UTVECKLING 
 
2005 Jello grundades i nuvarande form 
2005 Listades på Aktietorget 
2006 Jello köper rätten till Webkatalogen Butiker.se 
2007 Jello köper prisjämförelsetjänsten Smarto.se 
2008 Prisjämförelsetjänst med Cash Back lanseras i gamla Jello.se domainen 
2008(december) Jello’s dotterbolag Prisdirekt Svenska AB häver samarbetsavtal med Expressen 
2009 Prisdirekt Svenska AB påkallar skiljeförfarande mot AB Kvällstidningen Expressen 
 
 
1.7 NYCKELTAL 
Nyckeltal för: Jello      
      
  2006-12-

31 
2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-

31 
Rapporttyp 12 6 12 6 12 
Utdelning/aktie kronor - - - - - 
Vinst per aktie enl. bolaget -0,08 kr 0,00 kr -0,14 kr -0,15 kr -0,23 kr 
Genomsnittligt antal anställda 10 13 4 1 1 
Totala intäkter 4,208 Mkr 5,397 Mkr 8,322 Mkr 1,349 Mkr 2,998 Mkr 
Bruttoresultat -2,576 

Mkr 
0,007 Mkr -5,367 Mkr -5,574 Mkr -2,634 

Mkr 
Resultat före bokslutsdispositioner -2,461 

Mkr 
0,007 Mkr -5,208 Mkr -5,529 Mkr -8,828 

Mkr 
Nettoresultat -2,461 

Mkr 
0,09 Mkr -5,208 Mkr -5,529 Mkr -8,757 

Mkr 
Anläggningstillgångar 7,226 Mkr 17,030 

Mkr 
14,863 Mkr 11,765 Mkr 8,668 Mkr 

Omsättningstillgångar 1,760 Mkr 5,793 Mkr 5,484 Mkr 2,641 Mkr 2,434 Mkr 
Eget kapital 8,135 Mkr 21,954 

Mkr 
16,657 Mkr 11,124 Mkr 7,896 Mkr 

Långfristiga skulder inklusive 
avsättningar 

0 Mkr - 0 Mkr 0 Mkr 0 Mkr 

Kortfristiga skulder 0,851 Mkr 0,870 Mkr 3,360 Mkr 3,282 Mkr 3,205 Mkr 
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2. RISKFAKTORER 
 
En investering i Jello utgör en affärsmöjlighet, men innebär också betydande risker. Dessa kan p.g.a. 
omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan 
förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma företaget är 
det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den 
verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier i Jello bör inhämta råd 
från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av 
företaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. 
 
2.1 BOLAGSRISKER 
 
SKILJEDOM 
Jello’s helägda dotterbolag Prisdirekt Svenska AB stundande skiljedom är en risk för bolaget. 
 
BEGRÄNSADE RESURSER 
Jello är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns 
en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av operativa problem och även finansiella problem. 
 
BEROENDE AV NYCKELPERSONER 
Jello baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i 
framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska 
beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. 
 
INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH KAPITALBEHOV 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte 
heller uteslutas att Jello i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att 
det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i 
tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde. 
 
FÖRSÄLJNINGSRISK 
Det går inte att med säkerhet fastslå att de tjänster som företaget utvecklat får det positiva mottagande på 
marknaden som förespeglas i det här prospektet. Kvantiteten av de erbjudna tjänsterna och sålda produkterna 
kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara betydligt längre än vad bolaget i dagens 
skede har anledning att tro. 
 
 
2.2 MARKNADSRISKER 
KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av 
psykologiska faktorer. En aktie som Jellos aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa 
faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. 
 
2.3 AKTIEMARKNADSRISKER 
GARANTIÅTANGANDE 
Den föreslagna emissionen är i sin helhet garanterad av bolagets störste aktieägare Niclas Trägårdh, Paul Sundvik och 
Yamato S.A.R.L. På den del som garanterna inte kan teckna genom företräde har Jello och 
garanterna överenskommit om att ingen garatiprovision skall utgå. 
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Garantin är inte säkerställd genom bankgaranti, pantavtal, säkerhetsavtal eller liknande, men Bolagets styrelse 
har tagit del av information som övertygat om att garanterna, i det fall emissionsgarantin helt eller delvis kommer att 
behöva tas i anspråk, kommer att kunna fullgöra sitt åtagande. 
 
VÄRDE PÅ AKTIEN 
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Både 
aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad 
faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås 
av en noggrann analys. 
 
AKTIENS LIKVIDITET 
Jellos aktie handlas på marknadsplatsen AktieTorget. Regelverket på AktieTorget är betydligt mer 
begränsat jämfört med det som gäller på Stockholmsbörsen. Handeln i aktier på mindre marknadsplatser som 
AktieTorget kan vara låg och likviditeten otillfredställande, vilket i sin tur kan medföra en risk för stora 
fluktuationer i aktiepriset.  
 
EVENTUELL AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN 
Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning. Tidpunkten för och storleken på 
eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen 
att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det 
egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning 
lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning av aktiekursen. 
 
 
3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
Styrelsen för Jello har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 
111.909.456 aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Aktier som ej tecknas med 
företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen 
har fastställts till 0,02 kronor per aktie. Anmälningsperioden löper under perioden den 3 juni 2009 till 17 juni 2009. Vid 
full teckning i den garanterade företrädesemissionen kommer Jellos aktiekapital att öka till högst 2.238.189,12 kronor. 
Jellos antal aktier kommer efter emissionen att högst uppgå till 149.212.608. 
 
EMISSIONENS SYFTE 
Emissionslikviden kommer att avhjälpa bristen på rörelsekapital och avses att användas till att säkerställa kapital till den 
tvist som Jello’s helägda dotterbolag Prisdirekt Svenska AB är kärande mot Expressen i.  
 
INBJUDAN 
Härmed inbjuds aktieägarna i Jello AB (publ) att teckna nya aktier i Jello i enlighet med 
villkoren i detta Investment Memorandum. Priset har fastställts av styrelsen utifrån Bolagets finansiella ställning, 
kapitalbehov och marknadsläge.  
 
Samtliga befintliga och nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och berättigar 
till 1 röst. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. 
Teckning skall ske genom samtidig kontant betalning från den 3 juni 2009 till och med den 17 juni 
2009. Maximalt kan utspädningen i emissionen bli 75 procent för aktieägare vilka inte tecknar aktier i 
emissionen. 
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GARANTIER 
Jello har erhållit garantiutfästelser om hela emissionbeloppet från följande parter: 
‐ Paul Sundvik 
‐ Niclas Trägårdh 
‐ Yamoto S.A.R.L 
Garantiavtalet är daterat 17 april 2009. Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag för totala emissionskostnader göras 
med cirka 0,1 MSEK.  
 
4. BAKGRUND OCH MOTIV 
Syftet med den aktuella emissionen är att finansiera den tvist Jellos helägda dotterbolag Prisdirekt Svenska AB är 
kärande i mot Expressen. Påkallelseskriften i tvisten skickades in 14 maj 2009 och målsättningen hos skiljeinstitutet är 
att skiljedomen ska vara avgjord senast 6 månader efter påkallelseskriften skickats in vilket borde leda till ett utfall 
innan 2009 års slut. Skadeståndet som Prisdirekt Svenska AB yrkar i tvisten får anses som en betydande summa. 
 
Styrelsen 
 
5. VD HAR ORDET 
Under våren 2009 har Jello fortsatt att hålla kostnaderna nere och har haft fokus på att se till att den befintliga 
verksamheten fortsätter att generera intäkter och samtidigt hålla ner kostnaderna. Jag har tillsammans med styrelsen 
beslutat att Jello inte har kraft att göra någon större satsning på verksamheten t.o.m. skiljedomen är avklarad.  

Jello AB:s helägda dotterbolag Prisdirekt Svenska AB har påkallat skiljeförfarande mot AB Kvällstidningen Expressen. 
Prisdirekt begär ersättning med ett betydande belopp för den skada som Expressens brott mot parternas samarbetsavtal 
orsakat bolaget. Samarbetsavtalet hävdes av Prisdirekt i december 2008. 
 
Emissionen på ca 2,2 miljoner kr är endast till för att finansiera kostnaderna för att genomföra skiljedomen.  
 
 
6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2009 var registrerad som aktieägare i Jello äger företrädesrätt att för en (1) 
befintlig aktie teckna tre (3) ny aktier i Bolaget. 
 
TECKNINGSKURS 
Teckningskursen uppgår till två (2) öre per aktie. Courtage utgår ej. 
 
TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie. 
Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie i Jello. 
 
AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear AB (”Euroclear”) för rätt att deltaga i nyemissionen är den 1 juni 2009. Sista dag för 
handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 27 maj 2009. Första dag för handel i aktien exklusive 
rätt till deltagande i emissionen är den 28 maj 2009. 
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HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 3 juni till 12 juni 2009. Aktieägare skall vända sig 
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av 
teckningsrätter. 
 
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 17 juni 2009 eller säljas senast den 12 juni 
2009 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning kommer att 
få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 75 procent. 
 
TECKNINGSTID 
Teckning skall ske under perioden 3 juni till och med 17 juni 2009. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att 
bokas bort från VP‐kontot. Styrelsen i Jello äger rätt att förlänga teckningstiden. 
 
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR 
 
A.Direktregistrerade aktieägare  
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från 
Euroclear, särskild anmälningssedel 1. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna 
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med 
flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP‐avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares 
VP‐konto utsändes ej. 
 
B. Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Jello är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 
emissionsredovisning, följebrev eller särskild anmälningssedel 1. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare.  
 
C. Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 17 juni 2009. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt 
följande alternativ: 
 
1) Inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta 
inbetalningavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej 
användas. Observera att teckning är bindande. 
 
 
2) Särskild anmälningssedel 1 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedel 1, uppge det antal aktier som denne önskar 
teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av 
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild 
anmälningssedel 1 kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel 1 skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Sedermera 
Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 17 juni 2009. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
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Ifylld särskild anmälningssedel I skickas till eller lämnas till: 
Sedermera Fondkommission AB Telefon: +46 431-47 17 00 
Corporate Finance  Fax: +46 431-47 17 21 
Importgatan 4  E-post: nyemission@sedermera.se 
262 73 Ängelholm    
 
Observera att teckning är bindande. 
 
D. Teckning utan stöd av företrädesrätt 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Aktier som 
tecknas utan stöd av företrädesrätt skall tilldelas av styrelsen (i) i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat 
teckningsrätter i nyemission i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och (ii) och 
i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat. 
Teckning utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med 
den 3 juni 2009 till och med den 17 juni 2009. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda 
anmälningssedeln II ifylls, undertecknas och skickas till Sedermera på adress enligt ovan. Besked om eventuell 
tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 
Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Sedermera 
tillhanda senast klockan 15.00 den 17 juni 2009. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. 
 
E. AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE 
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till 
Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. 
 
Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya 
Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
 
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank: 
 
BIC:  SWEDSESS 
IBAN nr:  SE30 8000 0816 9591 3707 5249 
 
 
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 att inbokningen av BTA skett på tecknarens 
VP‐konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP‐kontot till dess att emissionen blir registrerad hos 
Bolagsverket. 
 
Enligt den nya aktiebolagslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2006, får under vissa förutsättningar del av 
emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear 
systemet. 
 
BTA1 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 inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet på 
juni 2009. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller 
information från respektive förvaltare. 
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HANDEL MED BTA 
Handel med BTA kan ske på Aktietorget från och med den 3 juni 2009 till dess att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte 
att handlas samtidigt på Aktietorget. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig 
registrering beräknas ske i slutet av juni 2009.  
 
LEVERANS AV AKTIER 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring slutet på juni 2009, 
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske i början på juli 2009. Dock 
kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). Någon VP-avi utsänds inte i samband 
med denna omvandling. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive förvaltare. 
 
RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning i den mån utdelning beslutas, från och med för räkenskapsåret 2009, under 
förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före 
avstämningsdagen för utdelningen. 
 
LISTNING 
Aktierna i Jello är upptagna för handel i svenska kronor på Aktietorget och handlas med kortnamnet JELL och 
ISIN‐kod SE0001585217. Aktien handlas i poster om 20 000 aktier. Efter att företrädesemission registrerats hos 
Bolagsverket kommer Jello att ansöka om listning av de nyemitterade aktierna på Aktietorget. 
 
7. UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 
 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING    
(SEK) 2008  2007 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 2 905 707  8 321 849 
Övriga rörelseintäkter 92 076  967 
 2 997 783  8 322 816 
    
Rörelsens kostnader    
Handelsvaror -855 764  -1 509 430 
Övriga externa kostnader -2 705 499  -3 583 559 
Personalkostnader -2 070 305  -6 341 632 
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar -6 195 061 

 
-2 259 402 

 -11 826 629  -13 694 023 
    
Rörelseresultat -8 828 846  -5 371 207 
    
Resultat från finansiella investeringar    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 75 408  165 394 
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 243  -6 186 
 72 165  159 208 
    
Periodens resultat -8 756 681  -5 211 999 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING    
(SEK) 2008  2007 
    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Butiker.se 773 330  1 093 334 
Samarbetsavtal 7 677 662  13 435 909 
 8 450 992  14 529 243 
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 216 638  333 448 
 216 638  333 448 
    
Summa anläggningstillgångar 8 667 630  14 862 691 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 373 504  572 599 
Övriga fordringar 1 583  142 653 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 721 485  783 584 
 1 096 572  1 498 836 
    
Kortfristiga placeringar 1 000 000  3 152 002 
    
Kassa och bank 337 211  834 904 
    
Summa omsättningstillgångar 2 433 783  5 485 742 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 11 101 413  20 348 433 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
(SEK) 
 2008 

 
2007 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 1 865 158  1 865 158 
Bundna reserver 11 799 568  11 799 568 
 13 664 726  13 664 726 
    
Fritt eget kapital    
Fria reserver 2 988 349  8 200 348 
Årets resultat -8 756 681  -5 211 999 
 -5 768 332  2 988 3449 
    
Summa eget kapital 7 896 394  16 653 075 
    
    
Kortfristiga skulder    
    
Leverantörsskulder 2 669 071  3 030 788 
Övriga skulder 77 521  135 950 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 458 427  528 620 
    
Summa kortfristiga skulder 3 205 019  3 695 358 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 101 413  20 348 433 

 
 
 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Panter och säkerheter för egna skulder            inga       inga 
 
Ansvarsförbindelser               inga       inga 
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING 2008 

 
2007 

(SEK)    
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 2 612 988  7 575 755 
Övriga rörelseintäkter 79 827  414 
 2 692 815  7 576 169 
    
Rörelsens kostnader    
Handelsvaror -808 137  -1 509 430 
Övriga externa kostnader -2 128 667  -3 265 136 
Personalkostnader -2 070 305  -6 147 374 
Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar -366 324 

 
-545 709 

 -5 373 433  -11 467 649 
    
Rörelseresultat -2 680 618  -3 891 480 
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag -4 576 632  -3 051 088 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 67 703  141 306 
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 067  -1 654 
 -4 510 996  -2 911 436 
    
Årets resultat -7 191 614  -6 802 916 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 2008  2007 
(SEK)    
    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Butiker.se 773 330  1 093 334 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 65 389  111 709 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 6 102 206  10 678 838 
    
Summa anläggningstillgångar 6 940 925  11 883 881 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 373 504  334 394 
Övriga fordringar 1 033  128 625 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 221 485  240 080 
 596 022  703 099 
    
Kortfristiga placeringar 1 000 000  3 152 002 
    
Kassa och bank 329 220  132 813 
    
Summa omsättningstillgångar 1 925 242  3 987 914 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 8 866 167  15 871 795 
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MODERBOLAGETS BALANRÄKNING 
(SEK) 
 2008 

 
2007 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital, 37 303 152 aktier kvotvärde 
0,05 kr 1 865 158 

 
1 865 158 

Bundna reserver 11 799 568  11 799 568 
 13 664 726  13 664 726 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 13 364 768  13 364 768 
Balanserat resultat -11 967 335  -5 164 420 
Årets resultat -7 191 614  -6 802 916 
 -5 794 181  1 397 432 
    
Summa eget kapital 7 870 545  15 062 158 
    
    
Kortfristiga skulder    
    
Leverantörsskulder 127 014  159 110 
Skuld till koncernbolag 363 811  0 
Övriga skulder 56 370  135 950 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 448 427  514 577 
    
Summa kortfristiga skulder 995 622  809 637 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 866 167  15 871 795 

 
 
 
 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Panter och säkerheter för egna skulder            inga       inga 
 
Ansvarsförbindelser    Förlusttäckningsgaranti        Förlusttäckningsgaranti 
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 2008 2007 2008 2007 
KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
     
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -8 828 846 -5 371 207 -2 680 618 -3 891 480 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet           6 195 061 2 335 608 366 324 621 915 
Erhållen ränta 75 408 83 781 67 703 63 923 
Erlagd ränta -3 243 -779 -2 067 -478 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten     
före förändringar av rörelsekapital -2 561 620 -2 952 597 -2 248 658 -3 206 120 
     
     
Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital     
Minskning (+) / ökning (-) av 
kundfordringar 199 095 249 084 -39 110 474 490 
Minskning (+) / ökning (-) av 
fordringar 203 169 -364 792 146 189 84 218 
Minskning (-) / ökning (+) av 
leverantörsskulder -361 718 -2 635 449 -32 097 -108 266 
Minskning (-) / ökning (+) av 
kortfristiga skulder -128 622 -614 694 218 081 65 183 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -2 649 696 -6 318 448 -1 955 595 -2 690 495 
     
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av inventarier, verktyg och 
installationer 0 -52 447 0 -52 447 
Återförd deposition 0 15 000 0 0 
Förvärv av dotterbolag 0 2 157 523 0 0 
     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 0 2 120 076 0 -52 447 
     
     
Periodens kassaflöde -2 649 696 -4 198 372 -1 955 595 -2 742 942 
     
Likvida medel vid periodens början 3 986 907 8 185 279 3 284 815 6 027 756 
Likvida medel vid periodens slut 1 337 211 3 986 907 1 329 220 3 284 815 
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8. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Jellos verksamhet inklusive dotterbolag driver idag 3 siter som presenterar olika koncept inom söktjänster på nätet. Jello 
administrerar även Nokias prisjämförelsetjänst i Danmark och Norge. 
 
Butiker.se-webkatalog 
Butiker.se:s mål är att vara Sveriges ledande webkatalog för att enkelt hitta alla e-handlare. 
Vårt mål är att driva Sveriges bästa och mest kompletta butikskatalog för e-handel, här ska konsumenten hitta just den 
Internetbutik som eftersöks oavsett storlek, sortiment eller bransch.  
 
Butiker.se är en marknadsplats där konsumenter och e-handlare möts. Via vår fritextsökning, butikskatalog och övriga 
tjänster som erbjudanden, prisjämförelser med mera gör vi det enklare för konsumenter att hitta de bästa 
Internetbutikerna när det gäller utbud, varumärken, produkter och/eller pris. 
 
Observera att Butiker.se inte säljer egna produkter. 
 
Smarto.se-prisjämförelsetjänst 
Smarto.se:s mål är att underlätta mötet mellan dig som konsument och de företag som säljer produkter på Internet.  
 
Fler och fler konsumenter upptäcker hur enkelt och bekvämt e-handel är. Det finns ett brett utbud av handlare och ett 
enormt utbud av produkter. Vår ambition är att ge vägledning i detta.  
 
Detta gör vi genom att samla e-handlare, deras produkter, och information kring produkterna och presentera dem på ett 
strukturerat och enkelt sätt. Vi tillhandahåller guider för att underlätta köp av tekniska produkter som digitalkameror, 
MP3 spelare, TV m.m. Vi ger konsumenterna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra konsumenter. 
Allt för att göra din e-handling så enkel och trygg som möjligt.  
 
Observera att Smarto.se inte säljer egna produkter.  
 
Vi inbjuder alla e-handlare att vara med på Smarto.se. Att finnas med är kostnadsfritt för e-handlare. Många har tackat 
ja, men det finns de som av olika anledningar inte deltar. Det kan således finnas produkter och priser som vi inte 
presenterar. Naturligtvis jobbar vi hårt på att utbudet skall bli så fullständigt som möjligt.  
 
E-handlarna deltar på Smarto.se för att de vill komma i kontakt med dig som konsument. Genom att finnas med hos 
Smarto.se presenteras butikerna och deras produkter för tusentals personer varje dag.  
 
På samma sätt som "på stan" kan tillverkare och e-handlare köpa till sig extra reklam och synlighet. Vi tycker det är en 
fullkomligt naturlig del av deras verksamhet att bygga sina varumärken. Dock är det viktigt för oss att det är tydligt för 
Dig som konsument vad som är köpta ytor, och vad som är resultat av dina sökningar.  
 
Jello.se- Cash Back 
Jello.se:s mål är att alltid ge bästa priset på nätet när du handlar via Jello.se 
Fler och fler konsumenter upptäcker hur enkelt och bekvämt e-handel är. Det finns ett brett utbud av handlare och ett 
enormt utbud av produkter. Vår ambition är att ge bästa pris på allt konsumenten handlar via oss. Det gör vi genom vår 
unika budgivning där e-handlaren själv väljer vilken provision han vill betala till oss för att förmedla en affär, den 
provisionen delar vi sedan minst till hälften med konsumenten som användare av tjänsten.  
 
Konsumenten hittar alltid enkelt hos oss då vi genom att samla e-handlare, deras produkter, och information kring 
produkterna och presentera dem på ett strukturerat och enkelt sätt. Allt för att göra din e-handling så enkel och trygg 
som möjligt  
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Observera att Jello.se inte säljer egna produkter.  
 
Vi inbjuder alla e-handlare att vara med på Jello.se. Att finnas med kräver att e-handlaren erbjuder en provision till oss 
som vi delar med oss av till användaren som medlem.  
E-handlarna deltar på Jello.se för att de vill komma i kontakt med konsumenten. Genom att finnas med hos Jello.se 
presenteras butikerna och deras produkter för tusentals personer varje dag som vill handla på nätet och erhålla cashback 
på allt dom handlar.  
 
På samma sätt som "på stan" kan tillverkare och e-handlare köpa till sig extra reklam och synlighet. Vi tycker det är en 
fullkomligt naturlig del av deras verksamhet att bygga sina varumärken. Dock är det viktigt för oss att det är tydligt för 
konsumenten vad som är köpta ytor, och vad som är resultat av dina sökningar. 
 
TV 
Jello’s dotterbolag Prisdirekt Svenska AB har i början på 2007 slutit ett treårigt samarbetsavtal med TV4, som innebär 
att Bolagets tjänster marknadsförs på TV fram till början på 2010. Exponeringen på TV har gjort att Jello.se har 
skapat ”awareness” för Bolagets tjänster hos en bredare publik i hela Sverige. 
Internet 
På Internet fortsätter Bolaget att arbeta med följande kanaler: 
 
Sökmotoroptimering 
Sökmotorannonsering 
Jello har mycket goda erfarenheter med annonsering hos google.se 
 
8.7 TEKNISK PLATFORM 
 
Den tekniska plattformen som bolaget använder sig av är utvecklad av Jello under flera år. Plattformen består av front 
end del med användargränssnitt för de olika tjänster Jello erbjuder våra användare. Plattformen omfattas även av ett 
administrativt verktyg som gör det möjligt att enkelt administrera medlemmar, användare och annonsörer. Phonera 
hostar servrarna. 
 
8.11 ORGANISATION 
Organisationen består av följande person: 
Niclas Trägårdh, VD (från och med 2005) 
(född 1969) har en djup erfarenhet av försäljning inom IT och mobila betaltjänster. Niclas har bl.a. representerat EHPT 
(Ericsson Hewlett & Packard Telecommunications) i Hong Kong under 2 år och varit ansvarig inom försäljning mot 
Bank och Finanssektorn på Proact IT Sweden. Utbildning Civ. Ing. Kungliga Tekniska Högskolan, MBA Business 
Development Handelshögskolan i Stockholm. 
 
9. STYRELSE OCH REVISOR 
Nedan en komplett förteckning av styrelsens och ledningens samtliga uppdrag under de senaste fem åren. 
Ola Gilstring 
Styrelsens ordförande, född 1968 
Medlem av styrelsen sedan 2009. 
Erfarenhet: 
har arbetat med den svenska aktiemarknaden sedan 1994 på olika befattningar, bl.a. som aktiemäklare på Hagströmer & 
Qviberg. Han har även arbetat på Handelsbanken Markets, stationerad både i London och Stockholm. På 
Handelsbanken Markets ansvarade Ola för bevakningen av svenska småbolag. Ola är utbildad vid Stockholms 
universitet och University of Colorado.  
Styrelseuppdrag: 
Gustavia 2004-ledamot 
Aktieinnehav  
genom delägarskap i bolaget Yamato S.A.R.L. Yamato S.A.R.L äger totalt 9 923 628 aktier. 
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Joakim Richter 
Styrelseledamot, född 1967 
Medlem av styrelsen sedan 2009. 
Erfarenhet: 
Joakim har en bred entreprenörserfarenhet av att starta och driva företag inom IT. Utanför engagemanget 
i JELLO har Joakim varit VD i 3L System 2006-2009 och är idag ansvarig för 3L Systems lansering i USA, 3L System 
är marknadsledande leverantör av affärssystem för vägledande media i Europa. 
Styrelseuppdrag: 
3L System 2002 ledamot 
Aktieinnehav  
genom delägarskap i bolaget Yamato S.A.R.L. Yamato S.A.R.L äger totalt 9 923 628 aktier. 
 
Niclas Trägårdh 
Styrelseledamot, född 1969 
Medlem av styrelsen sedan 2005 
Erfarenhet 
Se ovan. 
Styrelseuppdrag 
Ledamot Kungl. Lawn Tennisklubben 2003-2006 
Aktieinnehav 
5 503 235 
Revisor 
Håkan Sten 
Auktoriserad Revisor 
SET Revisionsbyrå AB 
 
10. AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Aktien listades på Aktietorget (www.aktietorget.se) den 15 dec 2005. Bolagets ISIN‐kod (identifikationskod för 
bolagets aktier) är  SE0001585217och bolagets kortnamn på Aktietorget är "JELL". 
 
10.1 AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet i Jello AB (publ) uppgick den 31 mars 2009 till  1 865 157 SEK. Antalet aktier är 37 303 152. Bolagets 
aktier utgörs av en serie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 
vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne företrädda aktier. 
 
10.2 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 

År Händelse Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet 
Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital 

kvotvärde 
värde 

1989* Bolagsbildning 500 50000 500 50 000 100 
1994 Fondemission 500 50000 1000 100 000 100 
2005 Nyemission 112 11200 1112 111 200 100 
2005 Nyemission 112 11200 1224 122 400 100 
2005 Fondemission  918000 1224 1 040 400 850 
2005 Split 1: 17000 20 806 776  20 808 000 1 040 400 0,05 
2005 Nyemission 192 000 9600 21 000 000 1 050 000 0,05 
2005 Nyemission 9 000 000 450 000 30 000 000 1 500 000 0,05 
2007 Apport emission 7 303 152 365 157 37 303 152 1 865 157 0,05 

 2009       Nedsättning av kapital                                                -1 305 610        37 303 152           559 547           0.015 
 2009      föreliggande emission             111 909 456                  1 678 642      149 212 608         2 238 189             0.015 

Samtliga belopp är i Svenska Kronor (SEK). 
 
 
 
 
10.3 AKTIEÄGARE 
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Jello AB (publ) ägs av ca 400 aktieägare. De 20 största aktieägarna per 18 maj 2009 var: 
# 
Ägare    Antal aktier    Antal röster 
Yamato S.A.R.L 9 923 628  9 923 628 
Niclas Trägårdh 5 503 235  5 503 235 
Paul Sundvik  3 250 912  3 250 912 
Peter Gahnberg 2 476 736  2 476 736 
Blue One  1 272 120  1 272 120 
Katarina Richter         1 000 000  1 000 000 
Per Ernedal     960 784     960 784 
Fagerlund Holding AB  880 000     880 000 
Jonas Fagerlund             645 496     645 496 
Marcus Tell     550 000       550 000 
Bernard Richter    500 000      500 000 
Robert Strömfelt            450 000     450 000 
Texcel Intern.         393 304     393 304 
JP Morgan Bank    393 304     393 304 
Mariegården Invest        375 000      375 000 
Robert Larsson    346 000     346 000 
Luxemburg Nordnet     286 000      286 000 
Bengt Avenberg       260 000     260 000 
Peter Tell      250 000      250 000 
IT and Com-Tech           240 456     240 456 
 
 
10.4 OPTIONSRÄTTER 
Bolagets styrelse och ledning omfattas ej av ett optionsprogram. 
 
10.5 UTDELNINGSPOLICY 
Jello har tidigare inte lämnat någon utdelning och avser att behålla eventuella vinstmedel så länge 
investeringsbehoven är stora. På sikt kommer Jello att verka för att lämna utdelning till aktieägare i den 
mån Bolaget genererar vinster som inte bedöms kunna återinvesteras på ett fördelaktigt sätt.  
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11. LEGAL INFORMATION 
STYRELSENS ARBETSFORMER 
Enligt Jellos bolagsordning skall dess styrelse bestå av högst sju och lägst tre ordinarie ledamöter. På bolagsstämma den 
25 maj 2009 beslutades att styrelsen skall bestå av 3 
ledamöter. Styrelsen väljs normalt på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Vid ordinarie 
bolagsstämma den 25 maj 2009 valdes Ola Gilstring, Joakim Richter, Niclas Trägårdh till ordinarie ledamöter i 
styrelsen, vid konstituerande styrelsemöte valdes Ola Gilstring till styrelsens ordförande. 
UPPFÖRANDEKODEN 
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då bolaget inte har den storlek för att koden skall 
påkallas. Därav följer att bolaget inte har någon valberedning eller kommitté för att behandla revisions‐ och 
ersättningsfrågor. Handhavande av dessa frågor faller på styrelsen kollektivt. 
LÖN OCH ERSÄTTNINGAR 
Styrelsearvoden utgår ej. 
Det finns avtal om att lön till VD skall utgå med totalt 960000 SEK, exklusive sociala avgifter och pension för 
räkenskapsåret 2009. Vid uppsägning skall en uppsägningslön om 6 månader utgå+6 månaders avgångsvederlag till VD 
skall utgå vid uppsägning från bolagets sida. 
Revisionsarvode utgår mot löpande räkning. 
FINANSIELLA MÅL 
Det överordnande målet är att nå en hög tillväxt med god lönsamhet och positivt kassaflöde. 
UTDELNINGSPOLICY 
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms 
då kassaflödet från verksamheten är positivt och företaget har resurser att lämna till ägarna. 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Utöver ovan beskrivna garantiåttaganden har Jello ej lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till, eller till förmån 
för, styrelseledamöter 
eller anställda. 
POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER 
Styrelsen har inga intressekonflikter. 
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12. BOLAGSORDNING 
 
BOLAGSORDNING Jello AB (publ) Org.nr:556381-0422 
 
§ 1 Bolagets firma är JELLO AB. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun. 
 
§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller genom delägarskap i andra bolag - bedriva 

utveckling, produktion, konsultverksamhet, marknadsföring och försäljning av Internetbaserade tjänster 
avseende informations- och mediaprodukter. Bolaget skall vidare – direkt eller genom delägarskap i andra 
bolag – marknadsföra och försälja reklam, media och mobila tjänster. Bolaget skall dessutom äga och 
förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.  

  
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.238.198,12 kronor och högst 8.952.756,48 kronor. 
 
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 149.212.608 och högst 596.850.432. 
 
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.  
 
§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat 
revisionsbolag. 

 
§ 8  Kallelse till stämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska 

Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse i stället ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.  

 
 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 

kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan 
extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 9              Rätt att deltaga i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 

§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
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§ 10 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
 1. val av ordförande; 
 2. utseende av protokollförare; 
 3. upprättande och godkännande av röstlängd; 
 4. godkännande av dagordningen; 
 5. val av en eller två justeringsmän; 
 6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i 
       förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

 8. beslut 
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i  förekommande fall, av 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

                               c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 9. fastställande av styrelse- och  revisorsarvoden; 

10. val av styrelse och,  när så erfordras, revisor.   
11. annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 

 
§ 11           Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 
 

  § 12           Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken   
 och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. 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) 


