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3p International AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i 
3p International AB (publ)

3p International AB (3pI) avser att noteras på NGM i 
Sverige och Boerse-Stuttgart i Tyskland. 3pI värderas 
idag till 64 miljoner kronor, 2,56 kronor per aktie. 
Värderingen har utförts av det oberoende värder-
ingsinstitutet Adeqvat Företagsvärdering AB. Ni  
erbjuds nu att teckna aktien för 1,75 kronor. 

Affärsidé
3p lnternational’s affärsidé är att utveckla och sälja 
det webbaserade projektverktyget my3plive. 

- my3plive är ett användarvänligt och anpassnings-
bart verktyg för effektivisering av projekt till små och 
medelstora företag på en global marknad.

Produkt
Produkten my3plive finns idag på språken  
svenska, engelska och mandarin. Under 2009 kommer  
verktyget även översättas till tyska, för att under en 
5-års period översättas på ytterligare 5 språk.

Verktyget och den inbyggda metodiken som beskriv-
er hur du driver ett projekt från start till slut, är idag 
patenterad i Sverige, EU, USA, Kina och Hong Kong.

my3plive är ett webbaserat verktyg vilket innebär 
att det är enkelt att komma igång och att ingen  
installation krävs från användaren. 

När du använder my3plive effektiviserar du ditt  
projektarbete vilket innebär att du både spar tid och 
pengar i dina projekt.

Kundfördelar
70% av IT-projekten 2007 anses misslyckade med  
avseende på tid, kostnad och kvalité. Med hjälp av 
ett styrande och hjälpande verktyg som my3plive 
ökar chansen att nå dina projektmål med 1000%  
enligt undersökningar från Stockholms Universitet.

Med ett webbaserat projektverktyg kan projekt-
gruppen vara geografiskt spridd. Detta innebär 
att samtliga projektmedlemmar kan använda  
samma verktyg och få tillgång till samma information,  
när som helst på dygnet.

Marknad
Världsmarknaden för projektverktyg ökade under 
2007 med 27% till 8,8 miljarder kronor. 2012 förväntas
marknaden ha fördubblats.

Vidare visar undersökningar på att det varje månad 
genomförs 2,5 miljoner sökningar på ord som  
relaterar till projektverktyg på de största sök- 
motorerna.

I Kina, som är en av bolagets huvudmarknader, växte 
projektverktygsmarknaden med 30% under 2007.  
Behovet av projektverktyg världen över är således 
stort och 3pI har goda chanser att ta del av denna 
växande marknad.
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Konkurrensfördelar
my3plive har följande konkurrensfördelar gentemot 
andra aktörer:

- Låg tröskel, enkelt att använda
- Inbyggd know-how, hur du driver projekt.
- Anpassningsbart
- Kvalitetssäkring (ISO 10006)
- Patent

Strategi
3pI’s strategi är att fokusera på tillväxt-
marknader och ta marknadsandelar av den allt  
växande marknaden. Marknadsföring och försäljning 
sker i huvudsak genom Internet och sökmotors- 
optimering, annonser på sökmotorer och genom 
återförsäljarprogram. Bolaget har även som strategi 
att erbjuda studenter en gratis version av verktyget 
för att de sedan skall använda verktyget när de  
kommer ut i arbetslivet. 3pI har skrivit avtal med 4 
kinesiska universitet.

Styrelse & ledning

Magnus Barnekow, styrelseordförande
Jur. kand. Jurist och domare. Styrelse- 
ordförande GNT Holding AB, egen verksamhet 
Magnus Barnekow Skogsförvaltning.

Gösta Stenhorn, vice styrelseordförande
Advokat, egen verksamhet Advokatfirman 
Gösta Stenhorn, leamot Lexonaut AB.

Håkan Sjöholm, styrelseledamot
Assessor för projektledarcertifiering enligt IPMA, 
Tidigare ordförande i Svenskt ProjektForum,  
initiativtagarna till Svenska Projekt och  
ledamot av Svenska ProjektAkademien.

Prognoser

År  Användare  Omsättning * Resultat *
2010 1.500  3  -3 
2011 4.500  11  4
2012 9.000  25  17
2013 18.000  49  38
2014 34.000  97  82
2015 57.000  171  153

* MSEK

Göran stenson, styrelseledamot
ABB Robotics: divisionschef i Japan och  
Tyskland, Vice President i Korea, säljchef i 
Sverige. Ansvarig för introduktionen för några 
ASEA/ABB bolag i Kina, Japan, Singapore, Nya 
Zeeland, Saudiarabien, Irak, Iran, Förenade 
arabemiraten, Kuwait och Bahrain.

JinYue Yan, styrelseledamot
Professor, KTH och Mälardalens Högskola.  
Tidigare professor Tianjin samt Hong Kong  
University.

Arne Myhrman, verkställande direktör
Civ.ing., KTH. tidigare erfarenhet som VD, 
vVD och CFO i små och medelstora företag. 
Idag verksam som CFO i Granular AB och som  
styrelseordförande i Scanreco Industri- 
elektronik AB samt MnO International AB.
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Courtage
Inget courtage utgår vid nyteckning.

Besked om tilldelning
Så snart tilldelning av aktier fastställts utsänds besked 
till dem som erhållit tilldelning.

Betalning
Betalning för aktier sker vid teckningen. Skulle inte till-
delning ske av aktier återbetalas inbetalt belopp till 
aktietecknaren.

Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständig-
heter inträffar som kan medföra att tidpunkten för  
genomförandet av emissionen bedöms som  
olämplig. Sådan omständighet kan till exempel vara 
av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse 
såväl omständighet i Sverige som utomlands liksom 
att styrelsen i 3pI bedömer att intresset att delta i 
emissionen är otillräckligt.

Erbjudandet
Institutionella placerare och allmänheten samt  
nuvarande aktieägare erbjuds att teckna aktier i 
3pI:s nyemission om sammanlagt högst 1 140 000 B-
aktier, vilket motsvarar 300 poster á 3 800 B-aktier.

Teckningskurs
Priset per aktie är fastställt av styrelsen utifrån rådande 
marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling 
samt utifrån bedömningen av 3pI: s affärsmässiga 
potential och framtidsutsikter. Teckningskursen för en 
aktie är fastställd till 1,75 SEK.

Anmälan
Anmälan om teckning skall avse en eller flera  
poster om 3 800 B-aktier och skall ske genom  
inbetalning till bankgiro 5533-5541 hos 
Handelsbanken. Anmälningssedeln skall skickas eller 
lämnas korrekt ifylld till:

E*TRADE Sverige AB
Box 5031
102 41 Stockholm
Sverige

Telefon: 08 - 506 100 20
e-post: kundservice@etrade.com

Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den på anmälan förtryckta  
texten. Anmälan är bindande. Anmälningssedlar 
och informationsmemorandum kan beställas från 
E*TRADE Sverige AB .

Teckningsperiod
6 april - 30 maj 2009

Tilldelning
Tilldelning av aktier sker löpande och beslutas av  
styrelsen för 3pI.

Härmed inbjuds Ni, enligt villkoren i  
Informationsmemorandum ”3p International AB 
(publ), April 2009”, att teckna aktier i 3p  
International AB (publ). Sista anmälningsdag är den 30 maj 
2009. Jag anmäler mig/oss, enligt villkoren i informations- 
memorandumet upprättat av styrelsen för 3p  
International AB (publ), i februari 2009, för teckning av  
______________  st aktier i 3p International AB (publ).

Teckning skall ske i poster om 3 800 B-aktier  
genom inbetalning av 6 650 SEK per post till bankgiro  
nummer 5533-5541. Aktier skall betalas vid teckningstillfället. 
Priset är 1,75 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Glöm ej att underteckna anmälningssedeln.

Anmälningssedel som saknar underskrift kan komma att  
lämnas utan avseende.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER I 3P INTERNATIONAL AB (PUBL)
Namn (efternamn, tilltalsnamn) Firma (fullständigt namn)

___________________________________________________________________

Gatuadress   Postnummer

__________________________________	 ___________________________

Ort    Tel. Dagtid (även riktnr.) 

____________________________	 _______________________________

Depånummer hos E*TRADE  Personnr./Org. nr.

___________________________	 _______________________________

E-postadress   Underskrift

___________________________	 _______________________________

	 	


