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Free2move AB 

Garanter i emissionen 

Emissionen är i sin helhet garanterad av personer i ägarkretsen 
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Free2move AB 

Definitioner 

I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:  
Med ”Bolaget” eller ”Free2move” avses Free2move Holding AB (publ) med organisationsnummer 556705-0157. 

Memorandumets distributionsområde 
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan i något annat land än Sverige. Detta Memorandum vänder sig inte till personer där ytterligare 
Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt förutsätts. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, 
USA eller något annat land där distributionen eller detta Memorandum kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler 
i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk 
domstol exklusivt. 

Memorandumets tillgänglighet 
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på   - Aqurat Fondkommision AB  www.aqurat.se   

     - Bolagets Hemsida  www.free2move.se  

Bolagets aktier handlas sedan 2007 på NGM – Nordic MTF 

Uttalande om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och 
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden utrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för 
Memorandumet. 
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet. 
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Free2move AB 

Syftet med emissionen 

Free2move befinner sig i en aktiv fas med tecknande av distributörskontrakt världen över för försäljning av HIOD One. För att kunna genomföra 
ökningen av produktionen och därtill hörande behov av rörelsekapital krävs att kapitalbasen ökar. 
 
Styrelsen har satt en mycket förmånlig nivå för att premiera de aktieägare som medverkat till bolagets utveckling och som nu ges möjlighet att 
positionera sig inför vår kommersiella expansion 
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Villkor och anvisningar 

Inbjudan till teckning i företrädesemission 
Härmed inbjuds aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ) (nedan ”Free2Move” eller ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta dokument, att för 
fem (5) per avstämningsdagen den 24 januari 2012 innehavda aktier i Bolaget, teckna fyra (4) nyemitterade aktier till kursen 0,50 kronor per 
aktie.  
Erbjudandet, omfattande en företrädesemission av högst 7 573 160 aktier, har beslutats av styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra 
bolagsstämma den 16 maj 2011. Emissionen kan vid fullteckning inbringa bolaget ca 3 786 580 kronor, före emissionskostnader. 
Utöver detta har styrelsen även fattat beslut om en övertilldelningsoption om högt 425 000 aktier, som kommer att utnyttjas om 
företrädesemissionen blir övertecknad. Vid fullt utnyttjande av denna övertilldelningsoption inbringas bolaget ytterligare 212 500 kr. 
Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen utgör tillsammans Erbjudandet.  
 
Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2012 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier 
teckna fyra (4) nya aktier.  
 
Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 
 
Teckningskurs 
Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen är fastställd av styrelsen utifrån marknadspriset på aktien.  
  
Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i emissionen är den 24 januari 2012. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 19 januari 2012. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i 
emissionen är den 20 januari 2012. 
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Villkor och Anvisningar, forts 

Teckningstid 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 26 januari till och med den 13 februari 2012. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att bokas bort från 
VP-kontot och sker utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Emissionen kan inte avbrytas 
efter det att teckningsperioden har påbörjats. 
  
Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden 26 januari till och med 8 februari 2012. 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 av aktier senast den 13 februari 2012 eller säljas senast den 8 februari 2012 för att inte förfalla värdelösa. 
 
Emissionsredovisning och anmälningssedlar  
Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för 
teckning utan företräde. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte 
någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.  
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Villkor och Anvisningar, forts 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen information från Euroclear. 
Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.  

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 februari 2012. Teckning genom betalning skall 
göras antingen med den med emissionsredovisningen, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande två alternativ:  
  
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningssavi 
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckningen är bindande. 
  
2) Särskild anmälningssedel  
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att 
teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning och betalning. Teckningen är 
fullständig när både den särskilda anmälningssedeln samt betalning inkommit till Aqurat Fondkommission. 
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Villkor och Anvisningar, forts 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas 
enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 13 februari 2012. Om betalning sker på annat sätt än med den 
vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges som referens vid betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande. 
  
Aqurat Fondkommission AB 
Ärende: Free2Move 
Box 3297 
103 65 Stockholm 
Fax 08-544 987 59 
Tfn 08-544 987 55 
Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel) 
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Villkor och Anvisningar, forts 

Teckning utan stöd av företrädesrätt 

Anmälan 
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt. Anmälan skall 
göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som bland annat finns att ladda ner från www.aqurat.se. 
Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 13 februari 2012. Det är endast tillåtet att insända en 
anmälningssedel. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon betalning skall ej ske i samband 
med anmälan utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Observera att anmälan är bindande.  

Tilldelning 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av återstående aktier. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt och i första hand 
ske till bolagets tidigare aktieägare, vid överteckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte 
är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid 
överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. 
Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Något meddelande 
lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
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Villkor och Anvisningar, forts 

Aktieägare bosatta i utlandet 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land 
där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig 
till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.  
  
Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att 
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och omvandlingen skett hos Euroclear. 
  
Omvandling av BTA till aktier 
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. 
  
Handel i BTA 
Handel med BTA äger rum på NGM från och med den 26 januari 2012 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och 
omvandlingen från BTA till aktier sker. 
  
Handel i aktien 
Aktierna i Bolaget är noterade på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet F2M MTF och har ISIN SE0001907783. En börspost 
omfattar en (1) aktie. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att ansöka om listning av de nya aktierna vid 
NGM Nordic MTF. 
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Villkor och Anvisningar, forts 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida.  
  
Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2012, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och 
införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. 

Aktiebok 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, 
Sverige. 
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Villkor och Anvisningar, forts 

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning 
som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 
  
Viktig information från emissionsinstitutet 
Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats 
och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om emittenten och dess 
verksamhet finns att ta del av på emittentens hemsida.  
  
I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således 
inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare Memorandum eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.  
  
II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella 
instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. 
Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.  
  
III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är 
passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den 
information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.  
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Villkor och Anvisningar, forts 

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är 
passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den 
information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.  

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med 
erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.  

V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqurats 
investerarregister. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.  

VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.  
 
VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt 
uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål med 
anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats 
klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln.  

VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 
08-783 17 00, www.arn.se. 
  
IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms 
tingsrätt är behörig domstol. 
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     Sportkommunikation – dags att skörda efter lång utveckling 

 
 Sportområdet är underutvecklat när det gäller kommunikation. Komradion är den dominerande tekniken. 
 Free2move greppar nu tag om denna möjlighet och lanserar nya kommunikationslösningar för sportutövare. 

  
 Som andra delar av livet kommer sport att bli mer publik och utåtvänd. Cyklister kommer att vilja kommunicera med sina vänner. Löparen 
vill kunna visa sitt senaste pass för sina Facebookvänner. Utförsåkaren vill kunna visa sitt senaste åk för sina vänner I realtid. 
 Utövarna vill helt enkelt – share the experience. 

  
 Free2move har identifierat detta behov och insett hur eftersatt detta område är av nuvarande teknologier. Bolaget utvecklar därför en serie 
av nya sport-produkter för kommunikation som har exceptionellt bra utformning, lätta att använda och gjorda för tuffa miljöer. 

  
 Den första produkten I denna serie är  HIOD One, en kommunikationsprodukt för cyklister. Med HIOD One kan cyklisten tala med sina 
vänner i gruppen, lyssna på musik från sin mobil eller ringa/ta emot samtal på mobilen på ett säker och bekvämt sätt.  
 I tillägg till detta ger HIOD One cyklisten träningsdata t.ex. hastighet, tid och stigning. 
 HIOD One ger cyklisten en helt ny möjlighet till kommunikation. 
   
 HIOD One är en Bluetooth-produkt och har en räckvidd på ca 400 m och unikt användarinterface. Cyklisten använder en kontrollenhet på 
styret för maximal säkerhet och kontroll. 

 HIOD One är en unik produkt på cykelmarknaden. Produkten har tre målgrupper, träningscyklister, cykelpendlare och semestercyklister. 
 Dessa utgör en stor marknad som hittills inte exploaterats. 
  
 Free2move arbetar med nya unika funktioner för kommunikation mellan cyklisten och internet. Bolaget arbetar med patentering av dessa 
teknologier. 
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Introduktion 
 

Free2move är en global leverantör av trådlös teknologi och produkter.  
Bluetooth-tekniken är den dominerande basen för bolaget. Free2move lanserar nu nya produkter för 
konsumentmarknaden inriktat på  aktiv utomhussport. 
 

Vision Free2move ska bli det företag som betraktas som det mest innovativa företaget inom  
sport kommunikation.  
 

Affärsidé Free2moves affärsidé är att baserat på den tekniska kompetensen marknadsföra och sälja  
produkter för kommunikation inom sportsektorn och i krävande miljöer. Produkterna  
ska baseras på egna teknikplattformar och säljas under egna varumärken. 
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Historia 
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2000 Free2move grundas och riskkapitalbolaget  
eQuality Venture investerar kapital 

2001 Produktutvecklingen ökar och eQuality venture 
investerar ytterligare kapital 
 

2002 Försäljningen av produkter inleds  
och produktutvecklingen fortsätter 
 

2003 Free2move vinner sin första större internationella  
order genom att tillhandahålla Bluetooth teknology  
till Automobil Associations patruller i England. 
 

2004 
 

Free2move utvecklar ett kontrollsystem för  
varuhus och vinner priset “Stora Embedded-priset”. 
Bolaget deltar I 4 EU-projekt vilket ett av dessa  
leder till utvecklingen av bolagets RFID-system 
 

2005 Fortsätter produktutvecklingen och  
förstärker säljorganisationen. 
 

2006 Free2move skriver distributionsavtal med tyska  
Rutronik och amerikanska DigiKey 
 

2007 
 
 
 

En nyemission på 7 MSEK genomförs och bolaget  
listas på NGM MTF. I slutet av året beslutades  
att utveckla audio-produkter baserade på Bluetooth.  
Den utvecklingen ledde till produkter som hörselkåpor 
för användning på flygplatser.  
 

2008 
 

Avsikten att utveckla högmarginalprodukter  
fortsätter. Leveransstörningar hos en underleverantör 
leder till minskad försäljning och viss badwill. En ny 
leverantör kontrakteras med stora initial-kostnader som 
följd.  
 

2009 
 

Free2move deltar i 2 Forsknings- och utvecklingsprojekt, 
 delvis finansierad av EU. Det totala bidraget från EU 
och Vinnova är 5 MSEK. Ett av projekten avser  
utveckling av en kommunikationsplattform  
för grupper. Free2move får patent på en delmängd av den 
tekniska plattformen. Förhandlingar inleds att förvärva  
100% av aktierna i Free2move Scientific (Free2move Asia) 
 

2010 
 

Förvärvet av Free2move Scientific genomförs. 
En större order (6,5 MSEK) gällande UNCORD erhålls. 
Företaget fortsätter enligt tidigare beslutad strategi  
att utveckla  och marknadsföra HIOD One. 

2011 Bolaget säljer Free2move Asia för att fokusera 
verksamheten på sportkommunikation. HIOD One 
offentliggörs internationellt med mycket stort genomslag 
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Finansiell historik 
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Resultaträkning (SEK) 2007 2008 2009 2010 2011P 
            
Omsättning      11 698 377          12 035 817          10 635 793          17 082 764          10 500 000 
Övriga intäkter            372 502                339 900            1 412 200            2 163 560            2 900 000    
Total omsättning      12 070 879          12 375 717          12 047 993          19 246 324          13 400 000     
            
Bruttovinst        5 160 488            3 921 611            7 020 097            9 840 858            6 000 000     
Bruttomarginal 42,8% 31,7% 58,3% 51,1% 44,7% 
            
EBITDA -         363 771     -      2 969 342            1 792 721            1 006 018     -      3 400 000     
EBITDA marginal -3,0% -24,0% 14,9% 5,2% -26,0% 
            
EBIT -         984 659     -      4 941 625                166 132     -      1 001 906     -      5 800 000     
            
Balansräkning (SEK) 2007 2008 2009 2010 2011P 
            

Anläggningstillgångar      13 526 007          15 327 061          18 644 371          25 154 760     
                            
22 000 000      

Omsättningstillgångar        4 152 576            2 583 952            3 985 519            7 056 621                3 000 000                        
Summa Tillgångar      17 678 583          17 911 013          22 629 890          32 211 381     25 000 000                            
            
Eget kapital      15 123 086            9 967 245          12 549 012          17 377 509      12 600 000                            
Långfristiga skulder            321 250            3 741 563            4 271 725            6 883 791        7 400 000                         
Kortfrisitiga skulder        2 234 247            4 202 205            5 809 153            7 950 081        5 000 000                         
Summa eget kapital och skulder      17 678 583          17 911 013          22 629 890          32 211 381      25 000 000                            
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Namn   Antal aktier  Röster [%] 
 
Per-Arne Wiberg  1 002 897    10,7 
eQuality Venture AB     731 647      7,8 
Martin Harnevie     630 000      6,7 
Dan Hellgren      606 934      6,4 
Magnus Karnsund     530 000      5,6 
Eva Karnsund      530 000      5,6 
Övriga   5 381 972    57,2 
 
Total   9 413 450  100,0 
 
 

Bertil Josefsson   
Ålder: 65   
Titel: Advokat 
Position i bolaget: Styrelseordförande 
 
Peter Martinson 
Ålder: 58 
Titel: Investment Manager 
Position i bolaget: Styrelseledamot, vice VD 
 
Mats Lindoff 
Ålder: 50 
Titel: Tidigare CTO Sony Ericsson 
Position i bolaget: Styrelseledamot 

 
Per-Arne Wiberg   
Ålder: 58   
Titel: MS ME, Tech Lic EE  
Position i bolaget: Styrelseledamot, VD och grundare 
 
Rolf Rising 
Ålder: 62 
Titel: Vice President Invest Sweden 
 Styrelseledamot 
 
Magnus Karnsund 
Ålder: 50 
Titel: Privatinvesterare 
Position i bolaget: Styrelseledamot 
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Strategi 
 
Strategin för försäljningen består av två delar, dels Teknologiska produkter (Technology by Free2move) som bolaget sålt sedan  
bildandet, dels nya produkter som riktar sig direkt till konsumentmarknaden, Sportkommunikation (HIOD) 
  
För Teknologiska produkter finns redan försäljningen på plats med världsomspännande distribution och distributörer I 27 av Europas  
länder.  Free2Move ser inte behov att förändra detta system, snarare att behålla sin marknadsposition och öka utan att avsätta stora resurser 
 
För Sportskommunikation planerar Free2Move för en snabb tillväxt och satsar därför stort för att etablera säljkanaler. 
On-lineförsäljning kommer att utgöra en hörnsten för att nå konsumenten. Flera partners har bestämt sig för att sälja HIOD One.   
Säljstrategin inom sportkommunikation är att nå slutkunden genom tre kanaler. 
  
§  via stora distributörer och butiksnät 
§  via återförsäljare globalt (on-line försäljning) 
§  direktförsäljning till slutkund genom egen och partners  
   on-lineförsäljning 
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Positionering 
  
Free2move vill positionera sig som innovativ spelare på Sportmarknaden som ger användaren en unik upplevelse.  
  
    
Product mix 
 

Produkt Lansering Utvecklings status Årlig omsättning 
2:a året efter lansering 

Bluetooth moduler I produktion 100% 17 MSEK 
HIOD One 2012 90% 42 MSEK 
HIOD  ShareApp 2012 10%   2 MSEK 
HIOD RiderSence 2013 5% 15 M SEK 
Hörselkåpor 2011 95%   3 MSEK 
Nya produkter Från 2013 -   5 MSEK 
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Bluetooth produkter är en grupp av bolagets Bluetooth moduler och kabelersättaren UNCORD. Detta är ryggraden I bolagets verksamhet idag. 
Med det lilla formatet, långa räckvidd, stort spänningsomfång och säker dataöverföring är dessa det självklara valet för de mest krävande  
trådlösa applikationerna. 
 
 Free2move har utvecklat en serie av konfiguerbar standard firmwares för bolagets Bluetooth moduler. Oavsett om man vill produkter för 
dataöverföring, mono eller stereo headset med strömmande ljud eller vill ansluta sig till andra headset som audio gateway, så har Free2move 
lösningen.   
 
 
 
 
 
 

SEK  2012 2013 2014 2015 
Omsättning           13 900 000               15 000 000               17 000 000               20 000 000     

Wireless UART  
 

Wireless Audio Gateway 
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Hörselkåpor 
 
Free2move har utvecklat och säljer elektroniken till hörselkåpor för hårda miljöer. Produkten är i princip en hörselkåpa med  HIOD-funktioner.  
En specifik applikation där slutprodukten rönt stor framgång är kommunikationssystem för flygplatser. Free2move har utvecklat en lösning som ger 
s.k. push-back crew möjlighet att obehindrat prata med piloten I flygplanet. Produkten har testats av de stora flygbolagen och försäljningen har 
börjat  ta fart. 
 
 
 
 
 
. 
 

  2012 2013 2014 2015 
Omsättning          1 000 000               2 000 000               3 000 000               8 000 000     
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HIOD One  
 
HIOD är ett kommunikationskoncept för sportanvändaren med fokus på cyklister. HIOD ger användaren en unik kommunikationsfunktion. HIOD 
One bygger på två enheter: Kontrollenhet på styret och kommunikationsenhet som bärs på armen.   
 
 
 
 
 
 
HIOD One har funktionerna :  
 

§  PalTalk: prata med kompisar på avståndet 400 m 
§  Performance: ger användaren en avancerad cykeldatorfunktion 
§  Mobile: styr mobiltelefonen för att säkert ta emot samtal och ringa  
§  Music: lyssna på musik som strömmas i stereo från mobiltelefonen 
 

  
 
 

SEK 2012 2013 2014 2015 
Omsättning           16 400 000                25 000 000               42 600 000               25 000 000      
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PalTalk:   Ger användaren möjlighet att prata med sina kompisar i gruppen. Lokal kommunikation  
  upp till 400 m med taltid över 10 timmar. 

 
 
 
Performance:   Ger cykeldatorfunktion motsvarande de mest avancerade på marknaden (t.ex. Garmin Edge 

  500). Användaren kan konfigurera visningen på HIOD med sin mobiltelefon. 
 
 
Mobile and Music:  Användaren kan lyssna på musik från mobiltelefonen och ringa upp och ta emot  

  mobilsamtal. HIOD One styr mobiltelefonen för säker funktion. 
 
 
 
Safety and Control:  Utformningen av kontrollenhet och headset ger största möjliga säkerhet och komfort. 
 
 
Sound and Design:  Signalbehandlingen av ger användaren tydlig kommunikation trots svåra förhållanden med  

  vind och trafikbrus.  
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 HIOD One når marknaden genom on-lineförsäljning och via distributör till butik.  
 Status är att förhandlingar pågår med distributörer i hela världen. Avtal är slutna för on-lineförsäljning i USA (även globalt) och Sverige/Norge   
 För att nå Free2move´s säljbudget av HIOD One krävs försäljning motsvarande två av 1000 sportcyklar.   
 De distributörer vi har kontakt med indikerar en säljpotential som med mycket stor sannolikhet överstiger detta mål. 
        
  HIOD kommer att erbjuda cyklisten funktioner som: 

 
–  Nytt sätt att mäta cyklistens prestation och visa den på HIOD 
–  Ny teknologi för rent ljud I tuffa sportmiljöer 
–  Möjlighet till sömlös uppkoppling till internet 
–  Nytt användargränssnitt för att tillgodose specifika  krav från sportutövaren.  
 

	  Lansering av HIOD One gjordes i slutet av 2011. Ett utvalt antal distributörer och tidningar har provat produkten.  
 Free2move har egen monter på ISPO (världens största outdoor-mässa). Där kommer distributörer att prova HIOD One. 
 HIOD One deltar i tävlingen ISPO Award 2012 där den testats och redan vunnit sin kategori.  
 I Mars månad finns HIOD One tillgänglig för konsumenter världen över.  
  

 
 För mer information besök www.hiodsports.com 
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HIOD ShareApp 
 
HIOD One erbjuder användaren möjligheten att kommunicera med andra cyklister i närheten. HIOD ShareApp ger cyklisten ett helt nytt sätt att 
utnyttja internet för kommunikation och att dela med sig av träningsresultat. Dessa funktioner kommer att skyddas av patent. Detta arbete pågår 
 
 
 
 
Free2Moves strategi gällande webbtjänster är att HIOD One är kopplad till en app i mobiltelefonen. Denna app utgör en central funktion för 
koppling till internet. Bolaget kommer att lansera en webbtjänst för cyklister för att dela träningsdata, rutter och andra uppgifter. Webbtjänsten 
kommer enbart att rikta sig till cyklister och ge helt nya tjänster för dessa sportutövare.  
 
 

 SEK 2012 2013 2014 2015 
Omsättning              500 000                    800 000                 2 000 000                  5 000 000     
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HIOD RiderSense 
 
HIOD RiderSense ger cyklisten data om sin egen kropps prestation via en ny typ av sensorer som är under utveckling i samarbete med ledande 
forskare på området smarta textilier och biomekanik. Dessa funktioner kommer att skyddas av patent. Detta arbete pågår. 
 
 
 
 
HIOD One ger med sin kontrollenhet unika möjligheter att visa träningsdata i real-tid för cyklisten. Detta i kombination med denna nya sensor är 
något helt nytt inom cykelvärlden. Framstående cyklister och tränare ingår i utvecklingsteamet. 
 
 

 SEK 2012 2013 2014 2015 
Omsättning                                    1 000 000               3 000 000                15 000 000     
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Nya produkter 
 
 

 SEK 2012 2013 2014 2015 
Omsättning                                    1 000 000               3 000 000               12 000 000     

Free2move är ett utvecklingsbolag inom sportkommunikation. Baserat på den kompetens som Bolaget har och i 
samarbete med cykelvärlden kommer nya produkter att utvecklas som bara finns som koncept i dag.  
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Utvecklingskostnader       
KSEK  2012 2013 2014 2015 
HIOD One                    -                  500 000                  500 000            1 000 000     
HIOD ShareApp                  800 000                  800 000                  800 000            2  200 000     
HIOD RiderSense              1  300 000                  500 000                  500 000                500 000     
Bluetooth moduler                  -                  300 000                  300 000                800 000     
Hörselkåpor                  -                   300 000               1 300 000                700 000     
Nya produkter         500 000               500 000         1 500 000  

TOTAL                2  100 00               2 900 000               3 900 000            6 700  000   
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Marknadsföringskostnader       
KSEK  2012 2013 2014 2015 
HIOD One               1 300 000                 2 300 000                 2 300 000            3  300 000     
HIOD ShareApp                  200 000                    200 000                    500 000            2  200 000     
HIOD RiderSense                  -                   500 000                    500 000                500 000     
Bluetooth moduler                  -                    300 000                2  000 000                800 000     
Hörselkåpor                  -                     -                    -                700 000     

TOTAL                1 500 000                 3 300 000                 5 300 000             7 500 000     
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Produktion 
  
Free2move har all produktion outsourcad till asiatiska partners. Alla Bluetooth moduler produceras i Penang, Malaysia.  
Free2move har byggt upp ett kvalitetssäkringssystem som tillåter Free2move att styra produktionen i realtid.  
Produktionen övervakas och loggas för möjlighet till senare uppföljning. 
  
Produktionen av HIOD är mer komplex och fler partners är inblandade. Plast och textilier produceras i Kina och Taiwan. Slutmontering,  
test och paketering görs i Penang. 
  
Free2move har utvecklat 2 nya Bluetooth moduler F2M03PX och F2M03PLA som kommer att tillverkas av STRiDE .  
 
Strategin för produktionen är att ha en viss lagerhållning. Free2move har säkerställt driftfunktionerna så att bolaget kontrollerar  
tillverkningen. Stor vikt måste läggas vid komponenter med lång ledtid, bolaget har kontroll över kritiska komponenter m.h.a. en avdelning för 
produktion och inköp.  
Free2move kommer att ha centrallagret i Penang, där logistiskpartnern skeppar till kunder världen över.  
 
Free2move har en komplett supply-chain för både HIOD One och Bluetooth-modulerna. 
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Sportmarknaden är mycket stor och snabbväxande. Free2move har fokuserat på cykelmarknaden och speciellt cykeltillbehör. HIOD One har 
lanserats globalt i Europa, USA, Australien. Responsen på lanseringen var överväldigande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIOD One presenterades internationellt den 4:e oktober 2011. Fram 
till i dag är resultatet: 
 
Över 100 artiklar, både on-line och i print över hela världen( t.ex. i 
USA, Tyskland, Sverige, Ryssland, Spanien och Indien) Exempel på 
media är: Wired, Engadget, Bluetooth Cool&Clever, Bicycle Retailer 
and Gizmag (se länkar på www.hiodsports.com/blog) Den senaste 
artikeln om HIOD One: http://uncrate.com/stuff/hiod-one/  
 
Artiklarna är spridna till över 300 bloggar 
 
Över 5400 views på YouTube av ”How to use HIOD One” (se 
www.youtube.com/hiodsports) 
   
Hundratals journalister, distributörer och cyklister har kontaktat 
Free2move som intresserade av att köpa, testa eller sälja HIOD 
One.  
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Responsen på lanseringen var överväldigande och ett stort antal distributörer vill distribuera och sälja HIOD One. I skrivande stund har ett avtal 
tecknats för global distribution med fokus på USA och ett för distribution i Sverige/Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21% 

17% 

16% 
9% 

7% 

30% Germany (4.3M) 

France (3.4M) 

Great Britain (3.3M) 

Italy (1.8M) 

the Netherlands (1.4M) 

Other 

Marknadspotential 
Diagrammet till höger visar försäljningen av cyklar i  
Europa under 2008 som anses ha låg försäljning  
p.g.a. nedgången i den globala ekonomin det året. 
  
Totala antalet sålda cyklar i Europa uppskattas  
till 20,4 miljoner under 2008. 
 
 
 

  
På marknaden är tre målgrupper identifierade.  
 
§  Den aktiva långdistanscyklisten 
§  Cykelpendlaren 
§  Fritidscyklisten 
 
Dessa grupper representerar ca 20% av den totala cykelmarknaden 
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Den första gruppen, den aktiva långdistanscyklisten är köpstark och villig att lägga ut betydande belopp på sin sport.  
Gruppen utövar inte cykelracing men är intresserad av professionell cykelsport. Den mest efterfrågade funktionen är att kunna  
kommunicera med cykelkompisar under cyklingen och mäta sin prestanda.  Denna grupp når man via sociala nätverk och specialistbutiker i 
distributörernas nätverk.  
  
Den andra gruppen, cykelpendlarna, växer snabbt. Ett exempel är att 1/3 av de förvärvarbetande I Köpenhamn cykelpendlar varje dag.  
Denna grupp vill på ett säkert sätt kunna lyssna på musik och ringa samtal på vägen till jobbet.  
  
Den tredje gruppen, fritidscyklisterna cyklar ofta i grupp i tät trafik. De vill kunna kommunicera med varandra utan att kompromissa med 
säkerheten. Man når dessa bl.a. genom cykeluthyrare I Europa.  
  
Våra försäljningsprognoser har vi baserat på nedanstående marknadsprognoser.  

Året efter lansering År 1 År 2 År 3 
% av sålda cyklar 0,02% 0,06% 0,15% 
% av sålda cyklar (mål) 0,10% (1 enhet per 1 000) 0,30% 0,75% 

Land Försäljning tillbehör 2008  
Frankrike 536 M € 
Tyskland 990 M €  
Storbritanien 512 M €  
Italien 407 M €  
Nederländerna 818 M € 
Totalt 3236 M € 

Kommentar: Siffrorna  
för cykeltillbehörsmarknaden  
baseras på ett förhållande till  
antal sålda cyklar totalt.  
För Frankrike finns siffror tillgängliga 

Cykeltillbehörsmarknaden i Europa 
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 Marknaden i USA är ungefär lika stor som den i Europa. USA-marknaden är jämförbar med marknaden i Australien där cykling mer  
förknippas med sport än ett sätt att transportera sig som det är i Europa.  
 
Free2move’s strategi är att försöka nå ut till så många cyklister som möjligt i världen. Efter lanseringen har USA visat det största intresset och där 
har Bolaget också tecknat ett försäljningsavtal. On-lineförsäljning kommer att vara en hörnsten i försäljningsstrategin för HIOD One. 
 
 Nyckeldata för USA-marknaden: 
  
§  Den totala cykelmarknaden uppskattats till 30 miljarder SEK årligen 
§  Det finns ca 4200 specialist-återförsäljare för cykelmarknaden. Dessa hade 18% av sålda cyklar och 50 % av vinsten för 2009.  
§  Mountain cyklar är den största cykelgruppen med 27% av det totala antalet sålda cyklar.  
§  Landsvägscyklar stod för 14,9% av totalt sålda cyklar. Denna grupp är potentiella köpare av HIOD One.  
§  Cykelpendlare ökar, men försenas p.g.a. långsam utbyggnad av infrastrukturen.  
§  38 miljoner amerikaner uppskattades använda cykel mer än 6 gånger under 2009. 
 

Marknaden I USA 
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Konkurrenter 
 
HIOD One är en ny produkt på cykelmarknaden och har egentligen inga konkurrenter vad det gäller kommunikationsfunktioner. Det är av yttersta 
vikt att Free2move lanserar produkten snabbt vilket ökar chansen att behålla det försprång som nu finns. Det finns en del aktörer som lanserar 
produkter riktade till sportanvändare med en del funktioner som HIOD har.  Med de unika kommunikationsfunktionerna och den roadmap med nya 
tjänster och funktioner som beskrivits ovan kan Free2move ta en stark position på denna marknad. Lanseringen av HIOD One är dock viktig för att 
detta skall lyckas.  
  
Konkurrerande teknologier som bolaget ser är komradio och smartphones. Dessa teknologier ger inte användaren den frihet att kommunicera i 
aktiva situationer som HIOD One gör. 
 
 
 
 



Free2move AB 

Finansiell information – Prognoser 

38 

Prognoser   2012 2013 2014 2015 
Omsättning         
HIOD One            16 400 000                  25 000 000                   42 600 000                25 000 000     
HIOD  ShareApp                   500 000                       800 000                     2 000 000                  5 000 000     
HIOD RiderSense                -                    1 000 000                     3 000 000                15 000 000     
Bluetooth moduler              13 900 000                   15 000000               17 000 000            20 000 000 
Hörselkåpor              1 000 000                2 000 000                 3 000 000              8 000 000 
Nya produkter              -                      1 000 000                      3 000 000                 12 000 000     
Total  omsättning              31 800 000                   44 800 000               70 600 000            85 000 000     

Varukostnader   -          11 800 000     -             16 100 000 -             27 000 000 -          30 000 000     

Bruttovinst       20 000 000                   28 700 000                   43 600 000                55 000 000     
Bruttomarginal 63% 63% 62% 66% 
            
Personalkostnader -            6 800 000     -              7 000  000     -              7 200  000     -           7 200  000     
Utvecklingskostnader   -            2 100 000     -               2 900 000     -               3 900 000     -            6 700 000     
Marknadsföringskostnader -            1 500 000     -               3 300 000     -               5 300 000     -            7 500 000     
Övriga kostnader   -            2 000 000     -               2 000 000     -               2 000 000     -            2 000 000     
Total a kostnader -          12  400 000     -            15 200  000     -            18 400  000     -         23 400  000     
            
EBITDA              7 600 000                   13 500 000                   25 200 000                31 600 000     



Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten 
av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan laddas ned från www.aqurat.se samt  
www.free2move.se. Anmälan är bindande!

Teckningstid:
Teckningskurs:
Tilldelning:

26 januari - 13 februari 2012.
0,50 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av  
avräkningsnota. Betalning skall ske till bankgiro i  
enlighet med uppgift på avräkningsnotan.

Denna anmälningssedel skall användas av den som ansöker om teckning av 
aktier utan stöd av teckningsrätter.

5   Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:

Brev    Fax    E-mail
Aqurat Fondkommission AB  08-544 987 59   info@aqurat.se
Ärende: Free2Move       (inskannad anmälningssedel)
Box 3297
103 65 Stockholm

Anmälningssedel för teckning av aktier i Free2Move Holding AB (publ)

Teckning utan stöd av teckningsrätter (TR) 
 

100056

1    Vid åberopande av subsidiär företrädesrätt, fyll i det antal aktier Ni ägde i Free2Move Holding AB per avstämningsdagen den 24 januari 2012:

0  0  0
3    Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

Genom undertecknande av denna anmälningssedel:
Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges i memorandumet.
Bekräftas att all information i memorandumet samt informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras.
Befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att verkställa teckning enligt de villkor som anges i ovannämnda memorandum.

4   Fyll i namn och adressuppgifter:                              (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (gata, box el. dyl) Telefon dagtid

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) E-mailadress

Ort och datum Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

2    Fyll i det antal aktier Ni ansöker att få teckna, antingen genom att kryssa i ett av teckningsalternativen eller genom att fylla i eget belopp och antal:

2 500 kr (5 000 aktier) 10 000 kr (20 000 aktier)

5 000 kr (10 000 aktier) 12 500 kr (25 000 aktier)

7 500 kr (15 000 aktier) Annat belopp: ...............................................  kr  /  0,50  =   ............................................... aktier

VP-konto/Servicekonto Bank/Förvaltare

Depånummer Bank/Förvaltare

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, kontakta Er förvaltare för teckning av dessa aktier.

Om anmälan avser ett belopp som överstiger 15 000 euro (ca 140 000 kr) skall en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja för att  
anmälningssedeln skall anses giltig. För juridisk person skall därutöver ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
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Viktig information till undertecknad 

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser  
uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och  
utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålles endast 
på svenska.

I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas 
till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare 
prospekt eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, 
förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

II. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsälj-
ningslagen.

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke 
professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande  
eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat 
tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren.

IV. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå, utöver priset 
för finansiella instrument som omfattas av erbjudandet, påföres eller erlägges 
inte av Aqurat. 

V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som 
i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgifts-
lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandlig 
av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten 
samarbetar med.

VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i  
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat  
genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej 
skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot 
Aqurat gå förlorad.

VIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som  
lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas 
till Aqurats klagomålsansvarige på adress Aqurat Fondkommission AB, Klagomåls-
ansvarig, Box 3297, 103 65 Stockholm.

IX. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna  
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00,  
www.arn.se.

X. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats  
erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är  
behörig domstol.
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