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VIKTIG INFORMATION
Definitioner 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med Free2move eller Bolaget 
avses Free2move Holding AB (publ) med organisationsnummer 556705-0157 och med säte i Halm-
stad, Hallands län i Sverige. 

Lagen om handel med finansiella instrument
Detta memorandum är upprättat i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument 
(1991:980) där emissioner som understiger 2,5 miljoner euro enligt 2 kapitel, 4 §, punkt 5 är undan-
tagna från prospektskyldighet. Det innebär att memorandumet inte har registrerats vid eller 
godkänts av Finansinspektionen. 

Memorandumets distributionsområde 
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan 
enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memo-
randum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får 
inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distribu-
tionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot 
regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Free2moves huvudkontor, på Bolagets hemsida 
www.free2move.se, på www.gwkapital.se, samt via www.aktieinvest.se.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar 
styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker 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. 

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, 
kan inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för memorandumet. 
Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i 
åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från 
styrelsens förväntningar. Free2move Holding AB (publ) gör inga utfästelser att offentligt uppdatera 
eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat 
utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Market - NGMs regelverk.

Information från tredje part
Memorandumet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsstatistik framställda 
av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i 
Free2move. Information från sådan tredje part som ingår i Memorandumet har återgivits korrekt och 
såvitt Bolaget kan känna till genom jämförelse med annan information har inga uppgifter utelämnats 
på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Handlingar som införlivas genom hänvisning
Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2014, bokslutskommunikén 2013, samt årsredovisningen 
för 2012 är delar av detta Memorandum och ska läsas som delar därav. Ovan nämnda handlingar kan 
laddas ner från Bolagets hemsida www.free2move.se.

DISCLAIMER:
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Free2move Holding AB (publ) i samband med före-
stående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Free2move Holding AB friskriver sig G&W från allt 
ansvar avseende innehållet i detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta 
ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta dokument.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattningen skall ses som en introduktion till detta Memorandum. Varje beslut 
om att investera i de aktier i Free2move Holding AB (publ) som erbjuds skall grunda 
sig på en bedömning av Memorandumet i sin helhet. En investerare som väcker talan 
vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Memorandum kan bli tvungen att 
svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. En person kan enbart göras 
ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning 
av densamma, om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig 
i förhållande till de andra delarna i Memorandumet.

BAKGRUND OCH MOTIV
Free2move är på god väg att genomföra den turnaround Bolaget 
arbetat för sedan 2012. Marknadspotentialen är god och Bolaget står 
inför ett genomslag i antalet uppkopplade produkter, både vad avser 
tal/ljud, kommunikation och internetåtkomst. Med rätt positionering 
och med rätt produkter finns möjligheten för Free2move att nå god 
lönsamhet och tillväxt. Bolagets nya ledning och styrelse har gedigen 
erfarenhet av den typ av utvecklingsarbete och internationell försälj-
ning som är aktuell framöver.

Bolaget avser nu i nästa steg att skapa värdetillväxt genom en 
uppskalning av verksamheten med större volymer och försäljning 
av nya produktvarianter och nyutvecklade produkter med senaste 
bluetooth®-teknik i enlighet med krävande kunders förväntningar på 
den globala marknaden. I arbetet med att bli en trovärdig leverantör 
behövs säljkontor i Malaysia och USA, ISO-standard på kvalitetsarbete 
och leverans, samt genom fortsatt utveckling bibehållet produktsorti-
ment, som är energieffektivt och lätt att införliva i slutkundslösningar.

Det är för detta nästa steg den föreliggande emissionen är avsedd.

VERKSAMHET
Free2moves verksamhet fördelar sig på två affärsområden: det över-
lägset största området är Bluetooth®-baserade radiomoduler med 
färdiga produktserier, men där även till viss del projektspecifik utveck-
ling av moduler för enskilda uppdragsgivare ingår.

Inom affärsområdet radiomoduler utvecklar Free2move och tar fram 
energieffektiva Bluetooth®-moduler med mycket hög prestanda 
anpassade för olika tillämpningar, exempelvis långdistanskommu-
nikation lämpade för krävande miljöer så som industriella arbets-
platser. Modulerna är enkla för kunderna att ta med i designen av 
sina egna produkter vilket möjliggör kostnadseffektiva lösningar.  
Free2move har sedan 2000 varit en global aktör inom utveckling och 
produktion av trådlös teknik och trådlösa produkter, oftast knutna till 
Bluetooth®-teknik. 

Det andra affärsområdet, rfids™ och rfid, handlar om trådlöst 
uppkopplade sensorer som förvandlar dagliga föremål till tjänster. 
Detta kallas ofta "Internet of Things, IoT". Till stor del innefattar det 
passiv och aktiv rfid som berikats med sensorer och andra intelli-
genta funktioner (se Marknad och produkter för definitioner). Detta 
är nytt för Free2move-koncernen i och med förvärvet av SensMaster. 
Affärsområdet är i grunden produktorienterat men innehåller också 
projektåtaganden, där trådlösa sensorer och rfid taggar anpassas för 
den tänkta uppgiften kring vilket byggs internet- och mobila tjänster.

MARKNAD OCH POTENTIAL
Internet of Things, IoT, är en ny paradigm som uppstår när man 
betraktar fysiska föremål från ett tjänsteperspektiv, det vill säga 
värden från tjänster som föremålet möjliggör är minst lika viktig som 
värdet av föremålet i sig. Detta realiseras genom att föremålet är 
kontinuerligt en del av ett nätverk av maskin-till-maskin-kommunika-
tion kombinerat med internet-baserade molnapplikationer; ofta med 
mobila användargränssnitt.

IoT förutspås bli en marknad om cirka SEK 50 triljoner (1 triljon = 1000 
miljarder) år 2020 motsvarande en mer än dussinfaldig tillväxt (källa: 
IDC, Gartner). Free2move är visserligen en nischspelare på denna 
marknad men med företagets natur av dynamiskt innovationsföretag 
och starka position i väl accepterade teknologier såsom Bluetooth® 
och rfid har företaget mycket goda möjligheter till hävstångseffekter. 
Med uppkoppling mot internet blir anslutningspunkterna många och 
i många fall ställs höga krav på tillgänglighet, energisnålhet, räckvidd 
och pris/prestanda. Marknadspotentialen är utifrån denna framtids-
bild mycket stor givet att förmågan att produktutveckla och produ-
cera bibehålls.

Bruttomarginalen förbättrades under 2013 med tre procentenheter 
till 38,2 procent och arbetet med att fortsätta förstärka denna fortgår. 
Free2move börjar nu få tillfredsställande bruttomarginaler för att vara 
ett tillverkande företag vilket borgar för stora skalfördelar. Med den 
etablerade produktionslösningen i Malaysia kan Free2move mång-
dubbla omsättningen med befintlig organisation utan att den fasta 
omkostnadsmassan behöver ökas särskilt mycket.
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ERBJUDANDET I KORTHET

EMISSION Företrädesemission av units om cirka 12,4 Mkr.

VILLKOR För varje (1) per avstämningsdagen den 9 maj 2014 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Det 
krävs (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att 
teckna units utan företrädesrätt.

UNIT Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

ÖVERTILLDELNINGSRAM En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort 
intresse.

TECKNINGSKURS 0,05 SEK per unit

TECKNINGSOPTION (TO1) Varje tvåtal (2) teckningsoptioner innebär rätt att förvärva en (1) aktie för 0,06 SEK. Teck-
ningstid 1 september 2015 – 30 september 2015. Teckningsoptionen listas parallellt med 
aktien och handlas under dess löptid.

AVSTÄMNINGSDAG 9 maj 2014

TECKNINGSTID 14 maj – 2 juni 2014

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR) 14 maj – 27 maj 2014

HANDEL MED BTU 14 maj 2014 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i 
mitten av juni 2014.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET Högst 248 202 875 st aktier

TECKNINGSPOST 
(VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDE) 

Minsta teckningspost är 50 000 units, vid teckning utan stöd av teckningsrätter.

ANTAL AKTIER INNAN EMISSIONEN 198 562 300 st

ISIN-KODER Aktie: SE0001907783

UR:  SE0005935145

BTU:  SE0005935152

TO1:  SE0005935244

HANDELSBETECKNING F2M MTF
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M A J J U N I

TECKNINGSTID

2/6
Notor skickas ut

5/6 9/6
Utfall offentliggörs

14/5

Första dag för handel 
med uniträtter

27/5

Sista dag för handel 
med uniträtter



TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH 
EMISSIONSGARANTI
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emis-
sionsgarantier erhållits motsvarande cirka 80 procent av emissions-
beloppet. 

UTSPÄDNING
De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 
55,6 procent av Bolagets kapital och röster. Skulle samtliga teck-
ningsoptioner utnyttjas kommer de nyemitterade aktierna plus de 
aktier som emitteras vid inlösen av teckningsoptionerna att tillsam-
mans utgöra cirka 63 procent. Den aktieägare som inte tecknar i 
föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i 
motsvarande grad.

BOLAGSINFORMATION
Bolagets firma är Free2move Holding AB (publ). Free2move är ett 
publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt 
svensk rätt med säte i Halmstad, Hallands län. Bolaget registrerades 
av Bolagsverket år 2006. Bolagets associationsform regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Free2moves organisationsnummer är 
556705-0157. Bolagets postadress är Free2move Holding AB (publ), 
Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad.

LEGAL STRUKTUR
Free2move Holding AB som koncernövergripande holdingbolag, är 
en koncern med fyra helägda dotterbolag: Free2move AB där Blue-
tooth®-verksamheten bedrivs, det nyligen förvärvade malaysiska 
dotterbolaget SensMaster Sdn Bhd som bedriver produktutveckling 
av rfid-produkter och försäljning, det nyligen etablerade malaysiska 
dotterbolaget Twixt Technologies Sdn Bhd som ansvarar för all Blue-
tooth®-verksamhet i Asien, samt HIOD Sports AB (vilande).

PRODUKTER
 » Bluetooth®-moduler. Erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att inte-

grera Bluetooth®- funktionalitet i slutprodukten. Olika lösningar 
finns framtagna för lång eller kort räckvidd med eller utan antenn 
för multimedia, audio och ren dataöverföring.

 » Bluetooth® standard firmwares. För att nå önskad funktionalitet 
avseende en Bluetooth®-modul krävs en programvara. Free2move 
har utvecklat ett brett utbud av förkvalificerade program, till 
exempel trådlöst UART för flexibla dataöverföringar, Wireless 
Audio Headset för stereoheadset och Wireless Audio Gateway för 
att inleda samtal med andra headset.

 » Trådlösa sensortaggar. SensMaster utvecklar sensortaggar för 
miljöövervakning, aktivitetsövervakning och säkerhet. Dessa 
mäter fuktighet, temperatur, rörelse, vibrationer, tryck, avstånd, 
lutning etc. Mätvärden lagras dels i minnet tillsammans med tids-
markeringar för trådlös utläsning. En del analyser kan också göras 
direkt i taggen för att larma när användardefinierade gränsvärden 
överskrids. Idag har dessa taggar rfid interface och kommer 
snart att erbjudas också med Bluetooth Smart®. Till exempel 
utvecklar SensMaster tillsammas med ett kanadensiskt-tyskt 
företag molntjäster för att förebygga takläckage och rötskador i 
byggnader. Detta baseras på SensMasters Ison-sensortagg som 
kan mäta fuktighet och temperatur, larma om avvikelser upptäcks 
eller om det finns risk för daggbildning.

 » Aktiv och passiv rfid. Inom dotterbolaget SensMaster utvecklas 
läsare och taggar för såväl aktiv (med batteri) som passiv (utan 
batteri) identifiering och kommunikation av föremål. Exempel på 
aktiv rfid kundlösning är övervakningssystemet för bagagevagnar 
på Bangkoks flygplats som SensMaster har utvecklat till ett stan-
darderbjudande, vilket nu även offereras till andra flygplatser. 
Exempel på passiva rfid kundlösningar är leveranser av produk-
tionsövervakningssystem till den Japanska lastbils or SUV tillver-
karen Isuzu som just nu pågår. SensMaster levererar vidare passiva 
rfid läsare till vägtullar i Indien och deltar i ett större projekt med 
den Malaysiska operatören av vägtullsbetalningar Touch'n'Go.

 » Utvecklingskit och –verktyg. Fördefinierade verktyg för att 
utvärdera Free2moves och SensMasters programvaror erbjuder 
enkel och tillförlitlig tillgång till Bolagets online-baserade progra-
markiv för att uppgradera/byta programvaror och utveckling av 
kundernas produkt.

STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
I styrelsen ingår ordförande Magnus Karnsund, Mats Köhlmark, Marie-
Louise Gefwert, samt Mats Lindoff. Anders Johan Johansson är VD, 
Catharina Kriborg CFO och Martin Harnevie, VD SensMaster och Twixt 
Technologies är Asienansvarig.

Emissionslikvidens planerade användning i sammandrag, 
vid full teckning

Emissionskostnader 1 260 000

Garantiersättning (10 %) 560 000

Marknadsföring av nyemission 300 000

Återbetalning av bryggfinansiering 2 000 000

Sälj/marknad 1 500 000

Administration 1 000 000

Produktutveckling 4 000 000

Övrigt 1 790 144

TOTALT 12 410 144
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KONTORSADRESS TILL STYRELSELEDAMÖTER 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor:

Free2move Holding AB (publ), 
Sperlingsgatan 7, 
302 48 Halmstad 
Tel: +46 35 15 22 60
E-mail: info@free2move.se 

REVISOR
Revisionsfirma är Baker Tilly Halmstad KB, med ansvarig revisor Jan 
Carlsson, f 1962, auktoriserad revisor och medlem i FAR. 

AKTIEN
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i 
svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd 
på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL
I Bolaget finns före föreliggande nyemission 198 562 300 aktier med 
ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet uppgick vid 31 december 
2013 till 9 928 115 kronor.

RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Free2moves verk-
samhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker 
vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Risker som är förknippade 
med Free2move och dess värdepapper anges i avsnittet Riskfaktorer, 
där riskerna är omnämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på 
att vara heltäckande. Läsare uppmanas att noga ta del av detta stycke. 
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas. En samlad 
utvärdering av övrig information i Memorandumet tillsammans med 
en allmän omvärldsbedömning krävs inför ett investeringsbeslut.

FINANSIELL UTVECKLING
Längre fram i detta dokument presenteras Free2moves finansiella 
utveckling i sammandrag för perioderna jan-dec 2012 respektive 2013. 
Uppgifterna är hämtade ur reviderade årsredovisningar från 2012, 
samt från de oreviderade räkenskaperna avseende 2013 och första 
kvartalet 2014. Räkenskaperna för helåret 2013 har inte varit föremål 
för granskning av Bolagets revisor och smärre avvikelser kan därför 
komma att göras i det sedermera reviderade årsbokslutet. 

INFÖRLIVNING GENOM HÄNVISNING
Kvartalsrapporten för första kvartalet 2014, bokslutskommunikén 
för 2013, samt årsredovisningen för 2012 är införlivade i detta Memo-
randum genom hänvisning, och skall läsas som en integrerad del av 
detta. De finansiella rapporterna kan hämtas från Bolagets hemsida, 
www.free2move.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är 
desamma för samtliga räkenskapsår.
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RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Free2move. Det är 
därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. 
Andra risker är förenade med de värdepapper som genom detta Memorandum erbjuds 
till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk 
på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas. En 
samlad utvärdering av övrig information i Memorandumet tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning krävs inför ett investeringsbeslut.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bolaget 
når de marginaler och de kassaflöden som Bolaget har som målsätt-
ning. Det kan inte heller uteslutas att Free2move i framtiden kan 
komma att behöva nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det 
i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett miss-
lyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka 
bolagets marknadsvärde. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan 
resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som 
väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner.

Kreditrisk
Free2move Holding AB (publ) har fastställt policies för att försäljning 
endast sker till kunder med tillfredsställande betalningshistorik och/
eller som bedöms ha tillfredsställande solvens. Det kan emellertid 
aldrig uteslutas att Bolaget kommer att drabbas av kreditförluster i en 
sådan omfattning att verksamheten påverkas negativt.

Produktansvar
Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produkten inte 
håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resul-
tatet efter användande av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder 
ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträck-
ning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. Det kan inte garan-
teras att Bolagets försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk är 
tillräckliga för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan 
tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget.

Immaterialrättsliga frågor
Bolaget innehar inga patent och avser inte skaffa sådana. Värdet hos 
Bolagets tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla 
och försvara immateriella rättigheter så som certifieringar. Det finns 
ingen garanti för att Bolagets befintliga produkter kommer att kunna 
bibehålla det skydd en certifiering innebär. En tänkbar konsekvens av 
detta är att Bolagets konkurrenskraft försämras, med reducerade eller 
uteblivna intäkter som följd.

Konkurrenter
Det kan inte uteslutas att konkurrensen inom de områden som 
Bolaget verkar blir hårdare än vad Bolaget idag förväntar sig. Fram-
tida konkurrens kan komma från väletablerade globala aktörer med 
betydligt större förmåga att snabbt nå marknaden liksom lågkost-
nadsaktörer. Om Bolaget inte kan konkurrera effektivt med dessa 
aktörer kan framtida intäkter påverkas negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Free2move är beroende av ett antal nyckelpersoner. Vidare beror 
Bolagets framtida utveckling delvis på förmågan att attrahera och 
behålla kvalificerad ledning, samt personal för produktutveckling 
och marknadsföring. Det finns inga garantier för att Bolaget i alla 
situationer kan finna, rekrytera eller behålla personer med nödvändig 
kompetens för Bolagets befintliga eller framtida verksamhet. I denna 
riskfaktor kan även ingå det beroende av nyckelpersoner som gäller 
för Bolagets underleverantörer. Förluster av nyckelpersoner, liksom 
framtida misslyckanden att rekrytera personer med nödvändig 
kompetens kan medföra negativ påverkan på Bolagets omsättning, 
intjäningsförmåga och resultat.

RISKER RELATERADE TILL INNEHAV AV 
BOLAGETS AKTIE
Bolagets aktiekurs
En investering i aktier i Free2move är, liksom investeringar i alla aktier, 
förenad med risk och det finns inte några garantier för att kursen för 
Free2moves aktier kommer att utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs 
kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt. Bland skälen till sådana 
variationer ingår kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna 
konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för 
Bolaget. Detta innebär att det finns en risk att en investerare vid avytt-
ringstillfället drabbas av en kapitalförlust.
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Handel på NGM
Bolagets aktie handlas på NGM Nordic MTF, en så kallad Multilateral 
Trading Facility (MTF). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika 
hårda krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, 
genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs 
på bolag vars aktier är noterade vid en så kallad reglerad marknads-
plats (börs). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan 
därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan komma att vara 
begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. 
Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en inne-
havare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i 
Free2move kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt accep-
tabel kurs.

Risk relaterad till föreliggande nyemission
Föreliggande erbjudande garanteras av en grupp utomstående aktörer 
som ställt garantier för tecknande av en större del av emissionslik-
viden. Dessa garanter har var och en förbundit sig att teckna aktier för 
ett visst belopp i det fall emissionen inte fulltecknas av befintliga aktie-
ägare och allmänheten. De garanterade beloppen är inte säkerställda 
genom deposition av likvida medel, panter eller andra säkerhetsavtal. 
Således föreligger en risk att en del av det garanterade beloppet inte 
tillförs Bolaget om betalningsförmågan hos någon garant skulle brista 
i ett läge där emissionsgarantin behöver påkallas.

Teckningsoptioner
I föreliggande erbjudande utgörs instrumentet av så kallade units, 
som är ett paket med aktier och teckningsoptioner. Teckningsop-
tionen är en rätt att under en bestämd period i framtiden få köpa ett 
visst antal nyemitterade aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. 
Teckningsoptioner kan överlåtas, och de teckningsoptioner som ingår 
i det aktuella erbjudandet avses att listas för handel vid NGM MTF.

En teckningsoption har ett värde inför löptidens utgång bara om det 
förutbestämda priset understiger marknadspriset för den underlig-
gande aktien vid teckningstillfället. Detta medför att förändringarna 
hos optionens marknadsvärde kan bli kraftiga i båda riktningar, och 
att sannolikheten för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är 
större än för exempelvis aktier.

Det kan således inte garanteras att de teckningsoptioner som ingår 
som en del i de units som omfattas av föreliggande erbjudande 
kommer att öka i värde eller att de ens representerar ett värde vid den 
tidpunkt de löper ut. Det kan heller inte garanteras att likviditeten i 
handeln med dessa teckningsoptioner är tillräckligt god för att de 
skall kunna avyttras till för innehavaren acceptabla villkor.
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FREE2MOVE I KORTHET

 » Ny strategi beslutades i november 2012 med rent fokus på 
teknikutveckling, tillverkning och försäljning av avancerade 
blåtandsapplikationer och närliggande teknikområden.

 » En grundstomme av applikationer finns som kunderna redan 
har införlivat i sina produkter (in-design). Dessa genererar en 
årlig omsättning om cirka 10-12 Mkr.

 » Strategiimplementeringen resulterade under 2013 i:
 › en skarp reducering av arbetsstyrka,
 › fokus på Malaysia som produktions- och försäljningsbas,
 › påbörjad utfasning av uttjänade produkter och påskyndad 

utveckling av nya produktgenerationer, samt
 › en uppgörelse 2014 med en större fordringsägare som 

medför en realisationsvinst om 2,1 miljoner kr.

 » Internet of Things förutspås bli mångmiljardmarknad i USD.

 » I syfte att växla upp globaliseringspotentialen har Bolaget under 
2014 genomfört ett företagsförvärv i Malaysia (rfid teknik), 
samt etablerat ett andra bolag i Malaysia med syftet att handha 
produkter för Bluetooth och den viktiga marknadsföringen i 
Asien.

 » Produktväxlingen med successiv utfasning av äldre produkter 
beräknas vara helt genomförd under 2015.

 » En road-map med alla planerade produkter, nya som uppgrade-
rade, är kommunicerad till kunder som visat stort intresse.

 » De första volymaffärerna för ett större kundprojekt i samarbete 
med Bosch inom telemedicin har erhållits.

 » Ett exklusivt samarbete med producenten av en av världens 
mest spridda standardiserade utvecklingskit, Raspberry Pi, 
ligger redo för underskrift.

 » Den nya P-serien befinner sig i en utvecklingsfas där utvärdering 
görs tillsammans med en presumtiv köpare för ett kundspecifikt 
ändamål. Denna serie innebär dels modernisering av existe-
rande moduler, samt dels utveckling av modul för audiofunk-
tioner.

 » Emissionslikviden ska nu användas till att förstärka företaget 
primärt inom försäljning och produktutveckling.

 » Cirka 4 miljoner kronor i teckningsförbindelser har inlämnats 
av bolagsledningen, styrelsen och större aktieägare. Ett garanti-
konsortium har i tillägg ställt en bottengaranti om maximalt 
cirka 6,0 Mkr, vilket tillsammans med teckningsförbindelser 
utgör maximalt cirka 80 procent av emissionslikviden på cirka 
12,4 miljoner kronor.

TURNAROUND MED GLOBAL MARKNADSPOTENTIAL

10 EMISSIONSMEMORANDUM FREE2MOVE MAJ/JUNI 2014



INBJUDAN TILL TECKNING

Free2move har med sin nya företagsledning sedan 2012 omstöpts till 
en verksamhet med rent fokus på teknikutveckling, tillverkning och 
försäljning av avancerade blåtandsapplikationer. Detta har inneburit 
en utfasning av omoderna produkter, en uppgradering av etable-
rade produkter, samt utveckling av nya moduler med global poten-
tial i samarbeten med internationella partners. Kort sagt en sann 
turnaround.

Bolaget avser nu i nästa steg att skapa värdetillväxt genom en uppskal-
ning av verksamheten med större volymer och försäljning av nya 
produktvarianter och nyutvecklade produkter baserade på senaste 
Bluetooth®-teknik i enlighet med krävande kunders förväntningar på 
den globala marknaden. I detta arbete med att bli en trovärdig leve-
rantör behövs säljkontor i Malaysia, ISO-standard på kvalitetsarbete 
och leverans, samt ett produktsortiment som är energi effektivt och 
lätt att införliva i slutkundslösningar.  I ett första led har nu SensMaster 
i Malaysia förvärvats som bland annat bidrar med en resursförstärk-
ning om sex personer aktiva inom teknikutveckling, teknisk support, 
produktionsstöd, samt försäljning. Arbete pågår med att hitta ytterli-
gare säljrepresentanter i Asien.

Bolaget vill med ytterligare kapital skapa förutsättningar för värde-
tillväxt utifrån de gynnsamma marknadsförutsättningar som före-
ligger och som förväntas resultera i vinst 2015. Vid bolagsstämman i 
Free2move Holding AB (publ), den 28 april 2014 fattades beslut om 
bemyndigande till styrelsen. Även allmänheten ges rätt att teckna 
aktier i emissionen. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 12,4 
Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå 
till cirka 1,3 Mkr.

Härmed inbjuds aktieägare och allmänheten, i enlighet med villkoren i 
detta Memorandum, att teckna units i Free2move Holding AB (publ) till 
en kurs om 0,05 kronor per unit. Vid fulltecknad nyemission kommer 
aktiekapitalet att öka med 12 410 144 kronor, från 9 928 115 kronor till 
22 338 259 kronor och antalet aktier kommer att öka med 248 202 875 
aktier från 198 562 300 aktier till 446 765 175 aktier. Styrelsen har rätt 
att besluta om förlängning av teckningstiden för nyemissionen.

Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för Free2move med 
anledning av nyemissionen. Styrelsen, som är ansvarig för innehållet 
i Memorandumet, försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försik-
tighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, 
såvitt styrelseledamöterna har kännedom om, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka den bild av Free2move som Memorandumet förmedlar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
Föreliggande nyemission är på förhand garanterad av ett konsortium 
av utomstående emissionsgaranter, vilkas sammanlagda åtagande 
uppgår till maximalt cirka 6,0 Mkr. Härtill kommer teckningsförbin-
delser om cirka 4,0 Mkr vilka lämnats av bolagsledningen, styrelsen 
och större aktieägare. Emissionsgarantier och teckningsförbindelser 
uppgår sammantaget till cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Halmstad i maj 2014,
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen
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VD-ORD
Free2move designar, tillverkar och säljer 
Bluetooth®-moduler för en professionell marknad. 
Free2move är något så ovanligt som en sann 
turnaround. Jag skulle till och med kunna kalla det en 
»start-up« med etablerade produkter på en global marknad. 

Start-up i den meningen att Bolaget idag har mycket lite gemensamt med det bolag jag 
tog över ansvaret för i november 2012. Under tiden fram till nu har vi rensat upp företaget, 
drastiskt minskat arbetsstyrkan, helt förändrat den strategiska inriktningen, utvecklat och 
fortsätter utveckla nya produkter och produktionsmetoder. Vi står nu i begrepp att inför-
liva nya strategiska samarbetspartners, konsulter och försäljningskanaler i syfte att skala 
upp och kommersialisera den framtagna tekniken. 

Free2Move har etablerade produkter i den meningen att Bolaget grundades år 2000 och 
idag har plattformar inom Bluetooth® och rfid med en relativt stabil årlig försäljningsbas 
om cirka 10 Mkr. Våra moduler återfinns globalt i mängder av applikationer som allmän-
heten interagerar med dagligen så som exempelvis betalsystem, kollektivtrafik och medi-
cinsk utrustning. Utan tvekan ligger Free2moves produkter i frontlinjen globalt när det 
gäller att tillgodose krävande kunders behov avseende teknisk prestanda och flexibla 
in-design lösningar.

Att kalla Free2move för ett turnaround-bolag är befogat i så måtto att dessa förändringar 
lett till att Bolaget börjat gå med vinst. Det operativa bolaget Free2move AB gjorde vinst 
på sista raden under fjärde kvartalet 2013. För 2014 och 2015 gäller det att etablera Bolaget 
som en trovärdig leverantör närmast i Asien, men i förlängningen även i USA för att se till 
att vinst uppnås kontinuerligt på koncernbasis. I dagsläget beräknas det ske under 2015. 
Fokus kommer nu att vara på en ny generation produkter klar att lanseras till slutet av 
2014, för att då också ha den organisationsstruktur klar som ska möjliggöra för den nya 
produktgenerationen att ta vid och ge förväntad värdetillväxt.

Föreliggande nyemission är nyckeln till att denna spännande utvecklingsresa ska bli fram-
gångsrik.

Anders Johan Johansson 
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BAKGRUND & MOTIV

Free2move är på god väg att genomföra den turnaround 
Bolaget arbetat för sedan 2012. Marknadspotentialen är god 
och Bolaget står inför ett genomslag i antalet uppkopplade 
produkter, både vad avser tal/ljud, kommunikation och 
internetåtkomst. Med rätt positionering och med rätt 
produkter finns möjligheten för Free2move att nå god 
lönsamhet och tillväxt. Bolagets nya ledning och styrelse 
har gedigen erfarenhet av den typ av utvecklingsarbete och 
internationell försäljning som är aktuell framöver.

Free2move har sedan 2000 varit en global aktör inom utveckling och 
produktion av trådlös teknik och trådlösa produkter, oftast knutna till 
Bluetooth®-teknik. Med en mycket kompetent utvecklingsavdelning 
har Bolaget bland annat lanserat generationer av radiomoduler för 
integration i OEM-produkter. Dessa har dessutom framtagits för att 
möta olika globala standards, vilket gör att Free2moves radiopro-
dukter står att finna inom ett mycket brett tillämpningsområde. En 
styrka med företagets affärsmodell är att slutkunderna varierar från 
konsument till industri och finns på en global marknad. I tillägg till 
detta har företaget visat förmåga att utveckla slutprodukter direkt för 
konsument som exempelvis kabelersättaren Uncord™ och sportkom-
munikationssystemet HIOD One.

Free2moves styrka och naturliga position i värdekedjan är att verka 
som underleverantör av teknik till och projektutvecklare åt OEM 
aktörer. 

Genom den nya ledningen har Free2moves ställning på marknaden 
befästs, kunder har säkrats, etablerade produkter uppgraderats och 
nya attraktiva produkter är under utveckling. 

Free2moves mål är att bygga en teknikkoncern bestående av dotter-
bolag med kompletterande och närliggande teknikområden. Det är i 
det perspektivet som det nyligen genomförda förvärvet av SensMaster 
ska ses. SensMaster är ett rfid bolag men har kundprojekt med behov 
av sensortaggar utrustade med Bluetooth Low Energy. Detta är ett 
område som Free2move satsar på vilket öppnar upp för samarbete 
och skalfördelar till gagn för bägge dotterbolagen.

Dessutom gör förvärvet av SensMaster att Free2move omedelbart 
får tillgång till en komplett och sammansvetsad organisation i Asien, 
vilket är ett prioriterat marknadsområde för Free2move. 

Free2moves burn-rate är för närvarande cirka 600-700 Tkr/mån men 
Bolaget avser att växla upp denna efter emissionens genomförande 
till cirka 800 Tkr/mån. Värt att notera är att det årliga kassaflödet 
förstärks med cirka 500 Tkr i form av minskade amorteringar och 
räntekostnader tack vare uppgörelsen med en större fordringsägare*. 
Dessutom har Bolaget i och med denna kunnat redovisa en reavinst 
om 2,15 Mkr.

Free2move vill med ytterligare kapital skapa förutsättningar för 
kommande satsningar på både produktutveckling och att attrahera 
nya kunder. Dessa satsningar kommer att leda till att Bolaget under 
2014 når en ökad omsättning och under 2015 gör vinst på koncern-
basis. Emissionslikviden bedöms vara tillräcklig för att uppfylla detta 
mål.

Emissionslikvidens planerade användning i sammandrag, 
vid full teckning

Emissionskostnader 1 260 000

Garantiersättning (10 %) 560 000

Marknadsföring av nyemission 300 000

Återbetalning av bryggfinansiering* 2 000 000

Sälj/marknad 1 500 000

Administration 1 000 000

Produktutveckling 4 000 000

Övrigt 1 790 144

TOTALT 12 410 144

Halmstad, i maj 2014
Styrelsen

*Bryggfinansieringen som emissionslikviden avses att återbetala upptogs delvis i syfte att reglera finansieringen av en uppgörelse under första kvartalet med en större fordringsägare. Uppgö-
relsen var sådan att mot 1 Mkr i kontantersättning avskrevs samtliga Free2moves skulder till fordringsägaren. Den sammanlagda skulden till denne uppgick till 3,15 Mkr. Free2moves bank 
är informerad om denna uppgörelse och har till dags dato inte haft några synpunkter på emissionen eller uppgörelsen. Bankens engagemang omfattar enbart en checkräkningskredit om 4 
miljoner kronor, varav hälften är garanterad av EKN.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 9 maj 2014 är aktieägare i 
Free2move Holding AB (Bolaget) äger företrädesrätt att teckna units 
i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. 

Uniträtter (UR)
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. 
Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. 

Unit
En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 
TO 1. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie i Free2move Holding AB (publ) för 0,06 kr under teckningstiden 
1 september – 30 september 2015.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,05 kronor per unit, det vill säga 0,05 kr per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i 
emissionen är den 9 maj 2014. 

Teckningstid
Teckning av units ska ske från och med den 14 maj 2014 till och med 
den 2 juni 2014. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid 
en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas 
senast den 2 juni 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden 
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, 
att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)
Handel med uniträtter kommer att ske på NGM MTF Stockholm från 
och med den 14 maj 2014 till och med den 27 maj 2014. Värdepappers-
institut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska 
därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som 
ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 27 maj 
2014 eller användas för teckning av aktier senast den 2 juni 2014 för att 
inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda 
avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, 
särskild anmälningssedel 1 och 2, samt sammanfattning av memo-
randumet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland 
annat erhållna uniträtter. 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 registreringen av uniträtter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en sammanfatt-
ning av memorandumet, samt särskild anmälningssedel 2. Teckning 
och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvis-
ningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 2 juni 2014. Teckning genom betalning ska göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teck-
ning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning 
ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emis-
sionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmäl-
ningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det 
antal units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla 
i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnytt-
jande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB (Aktie-
invest) på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i 
samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress 
och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 2 juni 2014. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. 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 teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med 
stöd av uniträtter kommer tilldelning att ske utan stöd av uniträtter. 
Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras under samma 
tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning 
ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bola-
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gets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln 
ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 2 juni 2014. 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 teckning är bindande. 

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädes-
rätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, 
dock senast tre dagar från besked om tilldelning. Något meddelande 
lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt 
tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskill-
naden. Tilldelning sker på följande grunder:

i. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd 
av uniträtter ske till dem som var aktieägare på avstämnings-
dagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna 
äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av 
uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd 
av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var 
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta 
i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka 
äger rätt att teckna units i nyemissionen, kan vända sig till Aktiein-
vest FK AB på telefon ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan 
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade 
units är bokförda som BTU på VP-kontot tills emissionen blivit regist-
rerad hos Bolagsverket. 

Handel i BTU
Handel med BTU kommer att ske på NGM MTF Stockholm från 
och med den 14 maj 2014 fram till dess Bolagsverket har registrerat 
nyemissionen.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske 
i mitten av juni 2014, ombokas BTU till aktier respektive teckningsop-
tioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktie-
ägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer informa-
tion från respektive förvaltare.

Handel i teckningsoptioner (TO1)
Handel med TO1 kommer att ske på NGM MTF Stockholm så snart som 
möjligt efter emissionens registrering.

Utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya 
aktierna registrerats.

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 Bolaget hemsida.

Villkor för fullföljande
Styrelsen i Free2move har inte förbehållit sig rätten att dra tillbaka 
erbjudandet permanent eller tillfälligt. Bolaget har ej heller möjlighet 
att dra tillbaka erbjudande efter det att handel med aktuellt värde-
papper har inletts.

Teckningsförbindelse, bryggfinansiering och emissionsga-
ranti
Bolagsledning, styrelse och större aktieägare har avtalat om teck-
ningsförbindelse om sammanlagt cirka 4 Mkr. Av denna ska cirka 
2 Mkr kvittas mot en bryggfinansiering givet av samma parter upptogs 
delvis i syfte att reglera en uppgörelse med en större fordringsägare, 
se Bakgrund & motiv sid 14. Därtill har ett konsortium av garanter 
förbundit sig att garantera cirka 6,0 Mkr, vilket tillsammans med teck-
ningsförbindelserna utgör cirka 80 procent av emissionslikviden.
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VERKSAMHET OCH MARKNAD

Free2move utvecklar och tar fram energieffektiva Bluetooth®-
moduler med mycket hög prestanda för långdistanskommunikation. 
Modulerna är enkla för kunderna att ta med i designen av sina egna 
produkter vilket möjliggör kostnadseffektiva lösningar. Free2move 
konstruerar totalintegrerade lösningar med definierade gränssnitt 
för data och audiell kommunikation. Bolaget är ett av de ledande 
företagen inom Bluetooth® produktteknologi.

FREE2MOVE ARBETAR MED TVÅ HUVUDSAKLIGA TEKNOLOGIER 

 » Bluetooth®

 » Rfids™ och RFID

tiva och energisparvänliga fördelarna som rfid erbjuder. SensMasters 
produktfamilj för sensorberikade taggar kallas därför rfids™ (Radio 
Frequency Identification & Sensing). SensMaster erbjuder härvid både 
starkt optimerade egna teknologier, samt teknologier baserade på 
industristandarder.  

Ovan nämnda standarder uppdateras regelbundet vilket kräver nya 
certifieringar av underliggande produkter. Detta i sin tur skapar nya 
affärsmöjligheter för Bolaget.

Genom att Free2move behärskar båda dessa teknologier och har 
mer än 10 års erfarenheter av trådlösa kommunikationslösningar har 
Bolaget skapat plattformar för produkter lämpade för långa avstånd 
och mycket krävande miljöer, så som byggarbetsplatser.

Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunika-
tion mellan olika enheter. Standarden initierades av Ericsson Mobile 
Communications (ECS) i Lund på 1990-talet. Den bygger på att det i 
varje enhet monteras in en Bluetooth®-krets med en antenn. Kretsen 
är en kombinerad sändare och mottagare, som kommunicerar 
med andra Bluetooth®-enheter. Så fort två enheter får kontakt med 
varandra, etableras en förbindelse mellan enheterna.

Rfid (Radio Frequency Identification) är en teknik för att läsa infor-
mation på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för 
taggar. Det finns passiv och aktiv rfid. Passiva taggar har ingen intern 
strömförsörjning utan drivs av en stark radiosignal från läsaren. Aktiva 
taggar har en egen strömförsörjning och kan därför arbeta med betyd-
ligt svagare radiosignaler.

Förutom rfid arbetar dotterbolaget SensMaster med sensorberikade 
taggar som kombinerar de avancerade applikationerna i så kallade 
Wireless Sensor Networks, WSN, med de betydligt mer kostnadseffek-
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AFFÄRSMODELL
Free2moves affärsmodell bygger på att modulerna konstrueras så att 
kunderna införlivar (designar in) radiomodulerna i sina slutprodukter 
som i sin tur går till såväl industriella som konsumentinriktade appli-
kationer. Detta borgar för en stabil marknad med ett stort upptag-
ningsområde och med relativt stark positionering då produkten väl är 
in-designat. Bolaget undviker att ta direkt marknadsrisk på slutkonsu-
ment liksom kostnader för varumärkesbyggnad och -vård. Dessutom 
vill kunderna ogärna ta på sig kostnaden att konstruera om och certi-
fiera om sin produkt ytterligare en gång.

Kunderna bidrar till att successivt öppna upp marknaden. Genom 
att vara nära kunderna och visa stor följsamhet till deras behov får 
Free2move omedelbar återkoppling beträffande trender hos slutan-
vändare för den fortsatta strategiska produktutvecklingen. Det nedan 
beskrivna samarbetet med Bosch inom telemedicin är endast ett 
exempel.

Free2move säljer via utvalda distributörer och systemintegratörer/
partners. Distributörerna lagerhåller i viss omfattning motsvarande 
förutsebart efterfrågade volymer, medan systemintegratörerna 
står för kunskaperna i samband med inbyggnad och anpassning till 
produkterna. Tillverkning sker hos utvalda partners på beställning 
av Free2move, utifrån prognosticerade behov. Detta leder till att viss 
lagerhållning uppkommer även hos Free2move, vilken varierar över 
tiden.

TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN, SAMT KUNDSPECIFIKA 
PROJEKTTILLÄMPNINGAR OCH 
KONSULTUPPDRAG
Radiomoduler 
Inom det största affärsområdet levererar Free2move färdiga 
produkter med förinställda egenskaper i syfte att optimera förhål-
landet prestanda mot kostnad för industriella köpare, så kallade OEM 
(Original Equipment Manufacturers). OEM införlivar dessa moduler 
(design-in) i sina egna produkter som sedan säljs till slutkund. 

Free2moves radiomoduler kännetecknas av lång radioräckvidd och 
låg energikonsumtion. Detta växande segment är mycket attraktivt 
och har högre inträdesbarriärer för lågkostnadskonkurrenter än andra 
marknadssegment. Free2moves radiomoduler innehåller dessutom 
mjukvara för att modularisera strukturen i styrningen. Denna modu-
larisering gör att en begränsad del av mjukvaran kan uppdateras utan 
att hela programvarupaket påverkas. Konceptet gör att anpassningar 
till exempelvis nya certifieringar går mycket snabbare, vilket kunder 
ser som fördelaktigt då det förkortar utvecklingstiden (time-to-
market) betydligt. Bolaget bedömer därför att konceptet har potential 
för expansion.

Generellt har 2013 inneburit att många produkter fasats ut och kunder 
informerats om kommande uppgraderingar för att ge rum för en nyut-
vecklad generation radiomoduler, GXA och P-serien. Den nya genera-
tionen har mycket förbättrad såväl energiförbrukning som radiopre-
standa, samt innehåller betydligt mer mjukvara än tidigare. I sin tur 
skapar detta ett allmänt större kapacitetsutnyttjande för kunderna, 
vilket fått ett gott mottagande.

RFIDS™ och RFID
SensMasters affärsmodell bygger på standardprodukter som säljs 
till slutanvändare via distributörer och systemintegratörer. Sådana 
standardprodukter utgörs främst av läsare/accesspunkter, taggar/
sensornoder, samt paketerad mjukvara. Ibland ställer slutkunderna 
krav på kundanpassning av både hård- och mjukvara. I sådana fall 
bildar ofta SensMaster ett kundanpassningsprojekt tillsammas med 
respektive systemintegratör. Detta leder initiellt till lägre margi-
naler, men kompenseras genom att med god produktplanering och 
produktifiering öka repeterbarheten också i sådana kundanpass-
ningsprojekt. Exempel på denna strävan att vidga marginalerna 
är övervakningssystem för bagagevagnar på flygplatser, där Bangkoks 
flygplats är första kund och fler flygplatser kommer att återanvända 
samma teknik. Ett annat projekt med stor potential inom SensMaster 
är anpassning av rfid-tekniken för vägtullslösningar. Enbart detta 
projekt handlar om flera tiotals miljoner kronor i försäljning då det 
initialt berör hela Malaysias vägtullar.

Kundspecifika projekttillämpningar och konsultuppdrag
Inom kundspecifika projekttillämpningar, samt med konsultuppdrag 
arbetar Bolaget enligt en process som tagits fram i samband med 
utvecklingen av egna produkter och i tidigare kundsamarbeten över 
en tioårsperiod. I korthet innebär den en grundstudie (feasibility 
study), en utvecklingsfas och en produktionsfas. Det mest konkreta 
slutförda exemplet är high-tech hörselkåpor för bullriga miljöer 
där moduler reducerar farliga ljudnivåer, akustiska bieffekter och 
störande bakgrundsljud. 

Marknaden är svår att prognosticera och väldigt ojämn men försälj-
ningen påverkas i takt med att projekt visar sig kunna realiseras. 
Ett projekt inom Telemedicin med Bosch som samarbetspartner 
förtjänar att särskilt omnämnas i detta sammanhang. Projektet går ut 
på att patientrum utrustas med en kontrollenhet som medger trådlös 
kommunikation till en central bemannad av sjuksköterskor och 
läkare. Den roll-out som har påbörjats under det andra kvartalet 2014 i 
USA inbegriper i den första fasen över 100 000 patientrum för distans-
övervakning av äldre och handikappade personer. Dessutom kommer 
ett antal så kallade peripherals att ingå i respektive patientrum. 
Blodtrycksmätare, vågar och glukosmätare är början på leveransen 
av distansövervakade instrument med in designade moduler. För 
Free2moves räkning är det svårt att uppskatta såväl marknadsandel 
som potential i projektet men avsikten är att fortsätta lanseringen på 
global basis. Så länge stabila utleveranser garanteras finns det därför 
skäl att tro att detta projekt i sig självt kan bli substantiellt.

HIOD SPORTS
Detta bolag är vilande och har rätten till en cykelkommunikator som 
har vunnit mycket uppmärksamhet. Styrelsen beslutade att sälja verk-
samhetsområdet kring sportkommunikation under 2013, men utan 
framgång. Skälet för beslutet var att verksamheten hade en helt annan 
affärsstruktur än Bolagets övriga mer tekniskt grundläggande affärs-
områden. Konsumentelektronik kräver stora ekonomiska resurser och 
en stor och flexibel teknisk kompetens som förstår konsumentbehov. 
Samtal fortskrider med olika partners om att fortsätta utvecklingen 
till full kommersialisering eller att sälja HIOD Sports. Målet för Bolaget 
är att kunna fortsätta som underleverantör, oavsett ägande, genom 
att förse HIOD Sports med radiomoduler.
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MARKNAD
Att applikationer laddas ner från internet till pc:ar, iPads och mobilte-
lefoner är allmänt känt, liksom att apparater blir allt "intelligentare" 
från smartphones, till smart-tv, bilar och stereoanläggningar. Numera 
analyseras funktionsfel på distans, uppgraderas mjukvara och ges tips 
på olika restauranger i omedelbar närhet på initiativ av apparaterna 
som "själva" efterfrågat tjänsterna. Allt kräver kommunikation, ofta 
i form av radiosignaler som sätter igång processer och dialoger med 
sändare och läsare. Det är i denna omgivning Free2move opererar. 

Bolaget befinner sig i ett segment av radioteknikmarknaden som 
både är stor och växande inom såväl konsument- som industrisek-
torer och global i ordets sanna bemärkelse. Nästa stora tillväxtkliv 
inom radioteknikmarknaden förväntas komma från det som kallas 
Internet of Things. Det är uttrycket för de apparater som mer eller 
mindre automatiskt kopplar upp sig mot internet. Internet of Things, 
IoT, är en ny paradigm som uppstår när man betraktar fysiska föremål 
från ett tjänsteperspektiv, det vill säga värden från tjänster som före-
målet möjliggör är minst lika viktig som värdet av föremålet i sig. Detta 
realiseras genom att föremålet är kontinuerligt en del av ett nätverk 
av maskin-till-maskin-kommunikation kombinerat med internet-ba-
serade molnapplikationer; ofta med mobila användargränssnitt.

Inom konsumentsegmentet har denna omvandling redan skett för 
köks- och hushållsapparater, ljus- och värmearmatur, samt även för 
bilförsäkringar länkade till läsare som debiterar enbart för antal körda 
mil. IDC, Gartner förutspår att IoT-marknaden blir värd SEK 50 triljoner 
år 2020 motsvarande en mer än dussinfaldig tillväxt. Enligt en rapport 
från BI Intelligence daterad oktober 2013 förväntas antalet sådana 
apparater öka från dagens 1,9 mdr till 9 mdr år 2018, ungefär lika 

mycket som antalet smartphones, smart TVs, paddor, bärbara datorer 
och PC, sammantaget. Enligt rapporten skulle detta: ”… drive trillions 
in economic value as it permeates consumer and business life".  

Bland annat nämner rapporten att följande sorters applikationer 
snart kan komma ifråga inom industriella och offentliga sektorn:

 » Länkad marknadsföring och reklam. Exempelvis internetkopp-
lade reklampelare.

 » Intelligenta trafikledningssystem. Vägtullar är en marknad 
beräknad till USD 100 Mdr av Machina Research. Enbart parke-
ringshantering är en marknad i USD 20 Mdr-klassen. Free2move 
genom SensMaster är bland annat med om att utveckla 
vägtullar för Malaysia.

 » Sophanteringssystem. Till exempel Pay as you throw away, som 
införts i Cincinatti.

 » Smarta elnätverk som justerar elkostnaden efter använd-
ningstid. Detta skulle enligt McKinsey spara mellan USD 200 Mdr 
och USD 500 Mdr om året kring 2025.

 » Smarta vattensystem och -mätare. Doha, Sao Paulo och Beijing 
har minskat läckage med 40 till 50 procent efter att ha instal-
lerat sensorer i pumpar och annan infrastruktur.

 » Tillverkningsprocesser. Internetstyrda löpande band, uppkopp-
lade fabriker, lagerhantering, etc.

Gartner, IDC, Strategy Analytics, Machina Research, company filings, BII estimates
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KONKURRENS
Rent allmänt anses Norden stå sig starkt vad gäller radioteknik i 
synnerhet och Bluetooth® specifikt. Det finns gott om lågpriskon-
kurrens från till exempel kinesiska tillverkare även om de segment 
Free2move befinner sig i, så kallade class 1 och class 2 radio, har 
mindre konkurrens samtidigt som antalet applikationer som kräver 
dessa radioklasser växer snabbt.

Konkurrens finns även i närområdet från avsevärt större finländska 
BlueGiga och svenska ConnectBlue med mångmiljonomsättningar. 
Bolagen har liknande erbjudanden med olika radiostandards som del 
av produktportföljen. Dock upplevs dessa och andra likt dem inte som 
direkta konkurrenter av Free2move av följande skäl.

Free2moves produkter erbjuder bättre prestanda till ett fördelaktigt 
pris och erbjuder enklare kundanpassning. Med en satsning på att 
flytta fram positionen i tekniskt avseende med senaste standard som 
bas och senaste teknikplattform i kombination med bästa möjliga 
radioteknik skapar den mindre organisationen ett svårslaget erbju-
dande.

Marknadsföringsmässigt skiljer också bolagen sig något genom att till 
exempel Connect Blue har en kundkrets som till del även är delägare 
i företaget, vilket kan försvåra vid nya projekt eller applikationer. Blue 
Gigas organisation inbegriper en kostsam säljande funktion med 
direkt försäljning till slutkunder. Free2move har valt att hålla fast vid 
försäljning via distributörer i Europa, Asien och USA av ekonomiska 
skäl. I satsningen på nya produkter och marknadsgeografier skapas 
på så sätt utrymme för mer aktivitet på marknaden. 

Bolaget noterar hur intresset ökar redan med en relativt liten insats. 
Bolaget har tagit fram en road-map med alla planerade produkter, 
nya som uppgraderade, och kommunicerat denna till existerande och 
presumtiva kunder. Intresset har varit mycket stort, vilket lovar gott 
inför marknadssatsningen som förestår. Free2moves position skulle 
därför idag kunna beskrivas som en fördelaktig ”underdog”-position 
med en bedömd andel om någon eller några få procent, med av 
kunderna indikerad potential på betydligt större andel. I synnerhet 
som Bolaget är förvissat om att dess befintliga produkter står sig väl i 
en teknisk och prismässig jämförelse.
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FLAGGSKEPPSPRODUKTER

G-serien cirka 36 månader framåt (softwareuppdatering) 4 produkter bred marknad

P-serien  utvärderas i kundprojekt 2-3 produkter projektkunder

N-serien från årsskiftet och cirka 60 månader framåt 3-4 produkter bred marknad

W-serien från Q1/Q2 2015 och cirka 60 månader framåt 1-2 produkter projektkunder

RFIDS™-serien 5-7 produkter bred marknad

6C-serien 2-3 produkter projektkunder

G-serien
Free2moves mest sålda modul som bygger 
på en av världens erkänt bästa Bluetooth® 
chip, Blue Core 4 från CSR (Cambridge Silicon 
Research). En uppgraderad version med 
radioprestanda som slår samtliga konkur-
renterna i en pris/prestanda jämförelse och 
i år även uppgraderas mjukvarumässigt. 
Bluetooth® Classic i två versioner med stora 
möjligheter att utveckla applikationer inom 
industriella tillämpningar såväl som hälso- 
och sjukvård och är beprövad inom olika 
former av betalsystem.

P-serien
En utvecklad version av Bluetooth®-moduler 
med funktioner som gör denna till en multi-
medial kommunikationsradio med egen 
CODEC för audio och möjlighet att ansluta till 
exempel mobiltelefon och annan utrustning. 
Wireless Audio™ från Free2move möjliggör 
kontrollen över funktioner som individuella 
anrop och prioritering av källa. Det är egent-
ligen bara att ansluta spänning, kontroller, 
display, mikrofon och högtalare så sköter 
programvaran resten med användbar räck-
vidd på upp till mer än 400 meter beroende 
på omgivning. Även datatrafik hanteras 
enkelt av programvaran Wireless Audio.

Produkten är i färd med att färdigställas i 
samverkan med intresserade projektkunder, 
ett arbete som breddar Bolagets erbjudande.

N-serien
Ny produktserie som ansluter till den 
senaste utvecklingen av standarder för 
Bluetooth®, såsom Bluetooth Smart®, en 
standard som tillåter samexistens av Blue-
tooth Low Energy® och Bluetooth Classic®, 
samt att modulen har support för NFC® (Near 

Field Communication) för enklare inlogg-
ning med mera. N-serien är en möjlighet 
för Free2moves kunder att få funktioner i 
den tekniska framkanten av utvecklingen 
i kombination med Bolagets traditionellt 
högpresterande radiosida. Produktserien 
är under utveckling och riktar sig mot den 
bransch som använder Bluetooth® som 
säker och stabil kommunikation. Modulen 
kommer att vara användbar i så skilda appli-
kationer som handhållna apparater liksom 
centrala enheter med såväl både batterispa-
rande funktion som möjlighet till krävande 
kommunikation med lång räckvidd när så 
behövs. Samtidigt blir uppkopplingen enkel. 
Produktserien ger Bolaget även insikter i den 
flora av nya ”Internet of Things” utvecklingar 
som sker inom produktområdet. Lansering 
vinter 2014.

W-serien
Även denna är en ny produktserie under 
utveckling. Serien kommer att ha samma 
funktioner som N-serien men rikta sig till en 
mer projektorienterad marknad genom att 
WiFi-gränsnitt tillförs produkten och därmed 
liknar en mobiltelefon i datakommunikatio-
nens uppkopplingsmöjligheter – utan vare 
sig GSM eller 3G/4G. 

Bolaget ser en växande marknad i att olika 
hälsovårdsrelaterade och säkerhetsrelate-
rade applikationer kräver fler kommunika-
tionsformer. Lansering våren 2015.

RFIDS™-serien
Rfids™ är SensMasters produktfamilj för 
trådlösa sensorer och aktiv rfid. En modulär 
designfilosofi gör det möjligt att produ-
cera från de enklaste ID-taggar till de mest 

avancerade sensor-taggar utifrån samma 
teknologiplattform. Plattformen är oerhört 
energisnål och kompakt med en standar-
dräckvidd om 80 meter trots endast 1 mW 
uteffekt. Plattformen är vidare expanderbar 
med realtidsklocka, kryptering, loggnings-
minne, användargränssnitt, aktuatorer, samt 
sensorer för rörelsedetektion, vinkel, acce-
leration, vibration, tryck, ljus, temperatur, 
position, fuktighet, avstånd m.fl. rfids™ 
stödjer idag SensMasters FRAP-proto-
koll för frekvensband från 180 MHz till 2.4 
GHz, och har vidare möjlighet att stödja 
Bluetooth Smart®. rfids™-serien innefattar 
idag läsarna/accesspunkterna Celebes, 
Reunion och Capri med Ethernet LAN, RS485, 
WiFi, USB och Bluetooth™ kommunikation, 
samt sensor-taggarna Samui, Boyard, Edam, 
Tristan, Pharos och Isön. De mer avancerade 
sensor-taggarna in RFIDS™ familjen utgör 
en mycket viktig inkörsport till det starkt 
växande Internet of Things, och sådana 
applikationer håller redan på att byggas till 
exempel med fuktighetsmätartaggen Isön.

6C-serien
6C-serien är SensMasters produktfamilj 
baserad på den mycket populära rfid-stan-
darden EPC Class 1 Generation 2 (EPC Gen2) 
som har fått ISO beteckningen ISO 18000-6c 
och ISO 18000-63. Produktfamiljen utgörs 
av rfid-läsare från den lilla Gemia-läsaren 
avsedd för mobilt bruk till kommande 
högprestandaläsare som Tioman och Lang-
kawi. De senare är bland annat avsedda för 
produktionsövervakning och vägtullsbe-
talningar. I samarbete med partners håller 
SensMaster också på att utveckla avance-
rade 6C taggar för betaltjänster via Mifare 
och NFC.
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INDUSTRIAPPLIKATIONER

Lång räckvidd lämpar sig väl för trådlös 
övervakning och styrning av maskiner i 
fabriksmiljöer.

KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR

Integrerade kommunikationslösningar i 
hörselkåpor.

BUTIKSAPPLIKATIONER

Trådlösa betalningssystem del i ett 
integrerat system av andra radioteknologier 
för applikationer som till exempel 
lagerövervakning och produktspecifik 
rabattering.

TRANSPORTLÖSNINGAR

Trådlösa läsare för snabbare och säkrare 
registrering av passagerare.

MEDICINSKA APPLIKATIONER

Övervakning av patienter på distans. 
Medicinska hjälpmedel kommunicerar med 
accesspunkt till en central med professionell 
sjukvårdsbevakning.

REN KABELERSÄTTNING

Rena konsumentprodukter för ersättning av 
kablage.
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PRODUKT OCH UTVECKLING

Free2move har sedan starten utvecklat produkter i modulform för kunders räkning. 
Under årens lopp har de mest attraktiva modulerna paketerats och sålts färdiga för 
integration i kundernas system. Det är ett brett utbud med FCC- och CE-certifierade och 
fullt Bluetooth® kvalificerade moduler som kan användas tillsammans med någon av 
Bolagets inbyggbara programvaror, Bluetooth® standard firmwares, allt beroende på 
vad kunden önskar av sin slutprodukt. Tillsammans med Free2moves utvärderings-kit 
förenklas kundens produktutveckling ytterligare.

BLUETOOTH®-MODULER
Följande modulsystem erbjuds:

GLA  - En lågenergi Bluetooth® v2.0, 2.1+EDR-modul med inbyggd 
högprestanda antenn. Modulen är helt förenlig med Bluetooth® data- 
och röstkommunikation. Hög uteffekt kombinerat med låg energikon-
sumtion gör modulen lämpad i samband med handhållna applika-
tioner och andra batteridrivna apparater.

GXA  – Toppklass Bluetooth® v2.0, 2.1+EDR moduler med exceptio-
nella egenskaper inom trådlös kommunikation. Lämpade för mycket 
krävande applikationer och helt förenliga med Bluetooth® för data- 
och röstkommunikation. 

PLA  - Helt integrerad Bluetooth® 2.1+EDR, class-2 modul avsedd för 
applikationer med höga prestandakrav inom audio och data. Med 
en integrerad DSP och stöd för flera olika Bluetooth® profiler är PLA 
lämpad för utvecklare som vill ha en kort och problemfri process fram 
till marknadslansering.

PXA  – modulserie P är avsedd för högprestanda audio applikationer. 
DSP är inkluderat för avancerade lösningar, vilket sätter audio appli-
kationen i fokus.

Modulerna står för den överväldigande majoriteten av Bolagets 
omsättning.

UNCORD™
Uncord™ ersätter seriella kablar med en kommunikationslänk baserad 
på trådlös Bluetooth®-teknik. Genom att ansluta Uncord™-enheten 
möjliggörs upprättande av en säker och tillförlitlig kommunikations-
länk över långa avstånd genom en trådlös anslutning till en Blue-
tooth®-värd. Uncord™ är utvecklad av Free2move och kommunicerar 
med utrustning som stödjer trådlös Bluetooth®-teknik med Serial Port 
Profile (SPP), fjärranslutning (DUN), till exempel bärbara datorer, PDA 
och mobiltelefoner.

GLA

GLX

PLA

PX
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RFID-MODULER
Celebes
Celebes är en egenutvecklad sändmotta-
gare för integrerade nät inom rfids™ (Radio 
Frequency Identification and Sensing) för 
fast montage. Celebes kan både fungera 
som en avancerad aktiv rfid-läsare med 
kapacitet att hantera 1000-tals taggar och 
sensorer samtidigt, samt en access-punkt för 
sensornätverk. Den har både trådbundna, 
samt trådlösa anslutningsmöjligheter 
till systemkontroll och internet. Celebes 
används idag i flera applikationer som 
säkerhet, sensor-läsning, resursövervakning 
och närvarokontroll. I de flesta tillämpningar 
använder Celebes SensMasters egna optime-
rade FRAP-protokoll i kommunikation med 
taggar och sensorer. Emellertid tillåter arki-
tekturen att mjuk varumässigt växla mellan 
FRAP och Bluetooth Smart® för tillämpningar 
som kräver öppna protokoll. Drivrutiner för 
Bluetooth Smart® är planerade under senare 
delen av 2014. Därmed kan Celebes också 
utnyttjas som en Bluetooth Smart® acces-
spunkt för kompatibla sensorer, mobiltele-
foner och medicinsk utrusting, till exempel 
sådana som använder Free2moves N-serie 
(se sid 22).

Capri
Capri är en lillebror till Celebes avsedd 
för enklare tillämpningar, samt hand-
hållna läsare. Den erbjuder endast usb och 
serie-gränssnitt.  

Gemia
Gemia är en liten och lätt batteri eller 
usb-driven passiv allt-i-ett rfid-läsare för 
portabla applikationer. Via tillbehör kan den 
användas med handhållen terminal, hängas 
från bälte eller fästas på en Point-of-Sale-
bänk. Den kan kommunicera via usb eller 
Bluetooth®. 

Läsare såsom Capri och Gemia har vidare 
integrerats med handhållna terminaler från 
Honeywell och Motorola. En sådan produkt 
är Reunion. 

Samui
Samui är SensMasters standardtagg för 
övervakning och säkerhetstillämpningar. 
Den används idag i flygplatser, varuhus, 
laboratorier, skolor och kontor för att säkra 
och bevaka värdefull utrusting. Samui har en 
inbyggd rörelsedetektor som kan upptäcka 
om ett föremål rörs utan tillåtelse; samt kan 
sätta taggen i batterisparläge när den inte 
har rörts på länge.  

Boyard
Boyard är en säkerhetstagg som är storebror 
till Samui. Vid sidan av rörelsedetektor har 
den också en proximity-detektor som kan 
avgöra om någon försöker avlägsna taggen 
från det föremål den bevakar. Den kan också 
upptäcka om en containerdörr eller ett 
säkerhetsvalv har öppnats. Boyard har sålts 
till företag som sysslar med vapenlager, samt 
skolor med öppna datorrum.  

Edam och Tristan
Edam och Tristan är avsedda för att övervaka 
personal. Edam hängs i ett halsband, medan 
Tristan är ett klockliknande armband. De är 
försedda med rörelsedektor och finns också 
med meddelandelampa, ljudsummer och 
tryckknapp.

Isön
Isön är en avancerad fuktighets- och tempe-
raturlogger. Sensorn kan självständigt lagra 
temperatur, fuktighet och tidpunkt i sitt 
minne för senare utläsning via rfids™-läsare 
som till exempel Celebes. Från dessa värden 
kan gastryck och daggpunkt beräknas. Upp 
till 10 000 loggpunkter med valbart tidsin-
tervall kan lagras i Isöns minne. Dagens Isön-
kunder finns inom matproduktion, "cold-
chain", samt glass- och chokladproduktion. 
Ett tysk-kanadensiskt företag som sysslar 
med översyn av takläckage och förebyg-
gande av rötskador i hus har börjat använda 
Isön. I samarbete med SensMaster byggs nu 
ett komplett servicesystem för detta. Isön 
stödjer idag SensMasters FRAP men kommer 
senare under 2014 också att stödja Blue-
tooth Smart®.

SAMUI

BOYARD

EDAM OCH 
TRISTAN

ISÖN

CAPRI
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PATENT
Bolaget har inga patent. Produktskydd bedöms bättre kunna 
uppnås genom certifieringsförvarande hos Bluetooth® SIG (Special  
Interest Group).

PRODUKTION
Free2move har som grundkoncept att all tillverkning ska 
vara outsourcad till asiatiska partners. I dagsläget görs alla 
Bluetooth®-moduler i Penang, Malaysia i samarbete med Stride 
Electronics, en av Malaysias främsta legotillverkare. Free2move har 
byggt upp ett kvalitetssäkringssystem som tillåter Bolaget att styra 
produktionen i realtid.
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FRAMTID OCH MÅL MED VERKSAMHETEN

Närmast är Bolaget i färd med att göra en offensiv satsning för 2014 
som ska resultera i ekonomisk tillväxt och vinst på koncernnivå under 
2015. För detta måste Bolaget investera såväl i teknikutveckling som 
i försäljningsinsatser. Vid slutet av året ska därför en ny generation 
produkter vara klara. På kort sikt kommer detta höja kostnadsnivån 
från en burn-rate på cirka 500-600 Tkr/mån till cirka 800 Tkr/mån, men 
å andra sidan till viss del kompenseras genom förbättrad cash flow 
på cirka 500 Tkr/året efter uppgörelsen med en större fordringsägare. 
Satsningen ska finansieras med föreliggande emission och förväntas 
förläna trovärdighet till Bolaget som seriös aktör på marknaden och 
ytterst förstärka försäljningen av existerande produkter tills nästa 
generation kan lanseras. Bolaget har ambitionen att genomföra en 
omvänd split och att omlista Bolaget från NGM Nordic MTF till Aktie-
torget eller nasdaq omx First North under andra hälften av 2014.

På medellång sikt har Bolaget ett tydligt mål att fokusera på Asien. 
Under denna period förväntas en stor del av tillväxten i världen 
fortsätta komma härifrån. Ett led i denna fokusering var det nyligen 
genomförda förvärvet av SensMaster Sdn Bhd i Malaysia. Syftet med 
förvärvet var dels att säkra resurser för en framgångsrik bearbetning 

I ett längre perspektiv ska Free2move-gruppens moderbolag bli ett rent 
ägar- och ledningsbolag. Den strategiska inriktningen är att genom förvärv 
bygga upp en internationell teknikkoncern bestående av företag aktiva 
inom besläktade områden till rfid och Bluetooth®-teknologi.

av den asiatiska marknaden, dels att förvärva en kompletterande 
produktportfölj, bestående av läsare och taggar för såväl passiv som 
aktiv rfid. Trots att det finns vissa skillnader i form av kommunika-
tionsprotokoll och uppbyggnaden av själva kommunikationslänken 
utgår både Bluetooth® och rfid från radioteknik. Det är ambitionen 
att utnyttja denna gemensamma kompetens hos dotterbolagen i 
fruktbara samarbeten, närmast inom Bluetooth® Low Energy.

Ytterligare ett bolag under arbetsnamnet Twixt Technologies kommer 
att sättas upp i Malaysia för att ta det primära ansvaret för Bolagets 
Bluetooth®-produkter och därmed skapa full ekonomisk transparens 
gentemot rfid-produkterna vad gäller den operativa styrningen. 
Twixt Technologies kommer att få ansvaret för de utvecklingskit som 
är under slutförhandling med en av världens största kontraktstill-
verkare. Free2move kommer här att få tillgång till ett mycket spritt 
test- och utvecklingskort, kallat Raspberry Pi. Detta möjliggör att 
ingenjörer världen över kan testa Free2moves radiomoduler och köra 
simuleringar inför in-design lösningar, vilket är själva inkörsporten till 
volymaffärer. Twixt Technologies kommer även att ansvara för färdig-
ställandet av UXA:n, efterföljaren till kabelersättaren SXA.
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FINANSIELL INFORMATION

KONCERNRESULTATRÄKNING

2014-01-01– 
2014-03-31

2013-01-01– 
2013-03-31 2013 2012 2011

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 338 468 3 136 628 10 628 147 12 922 975 9 664 221

Övriga rörelseintäkter 25 173 23 038 1 171 071 1 374 970 2 873 260

Summa omsättning 1 363 641 3 159 666 11 799 218 14 297 945 12 537 481

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -711 915 -1 773 060 -6 398 930 -8 395 970 -7 260 318

Övriga externa kostnader -1 289 438 -971 587 -6 951 610 -4 802 837 -4 013 711

Personalkostnader -428 766 -767 302 -2 983 524 -5 542 598 -4 545 970

Av- och nedskrivningar -138 974 -146 409 -564 288 -2 634 796 -2 835 725

Nedskrivning balanserade kostnader - - - -7 213 093 -

Övriga rörelsekostnader - - - - -

Summa rörelsens kostnader -2 569 093 -3 658 358 -16 898 352 -28 589 294 -18 655 724

RÖRELSERESULTAT -1 205 452 -498 692 -5 099 134 -14 291 349 -6 118 243

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Intäkt försäljning andel intresseföretag - - - - -

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster

- - - - -

Resultat från andelar i koncernföretag - - - 1 851 120 -1 084 241

Resultat från övriga värdepapper och ford-
ringar som är anläggningstillgångar

- - - - -1 056 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster

2 170 250 - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -117 827 -172 928 -916 150 -1 570 378 -624 877

Summa resultat från finansiella poster 2 052 423 -172 928 -916 150 280 742 -2 765 118

Resultat efter finansiella poster 846 971 -671 620 -6 015 284 -14 010 607 -8 883 361

Uppskjuten skatt -186 504 145 893 1 317 712 -1 616 388 1 772 370

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 660 467 -525 727 -4 697 572 -15 626 995 -7 110 991
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KONCERNBALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 3 891 742 4 417 049 4 023 069 4 555 492 10 997 151

Goodwill 6 700 420 6 700 420 6 700 420 6 700 420 6 700 420

Summa immateriella anläggningstillgångar 10 592 162 11 117 469 10 723 489 11 255 912 17 697 571

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar - 957 - 1 275 2 550

Teknisk utrustning 47 811 78 400 - - -

Inventarier, verktyg och installationer - - 55 458 86 048 118 325

Summa materiella anläggningstillgångar 47 811 79 357 55 458 87 323 120 875

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långsiktiga värdepappersinnehav 406 722 406 722 406 722 406 722 406 722

Uppskjuten skattefordran 3 467 208 2 481 893 3 653 712 2 336 000 4 724 901

Summa finansiella anläggningstillgångar 3 873 930 2 888 615 4 060 434 2 742 722 5 131 623

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14 513 903 14 085 441 14 839 381 14 085 957 22 950 069

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 1 565 804 1 264 536 1 759 567 1 001 887 2 029 935

Förskott till leverantör 165 535 466 450 39 104 335 789 53 724

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 568 172 1 509 055 1 674 978 949 983 485 610

Aktuella skattefordringar 156 116 179 760 141 240 141 240 118 415

Övriga kortfristiga fordringar 161 680 362 251 238 126 238 860 197 165

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 97 232 146 956 108 729 181 454 180 011

Summa kortfristiga fordringar 983 200 2 198 022 2 163 073 1 511 537 981 201

Kassa och bank 977 550 1 459 022 53 593 70 478 23 474

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 692 089 5 388 030 4 015 537 2 919 691 3 088 334

SUMMA TILLGÅNGAR 18 205 992 19 473 471 18 854 718 17 005 648 26 038 403
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KONCERNBALANSRÄKNING FORTS.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9 928 115 1 355 655 9 928 115 7 336 244 3 765 380

Pågående nyemission - 4 006 460 - - 79 500

Övrigt tillskjutet kapital 39 536 39 536 - 39 536 28 000

Fritt eget kapital

Fria reserver 51 921 174 30 695 612 30 674 641 21 206 023 20 726 278

Balanserad vinst eller förlust -54 208 289 -28 224 647 -28 224 647 -12 597 652 -4 714 149

Periodens/årets resultat 660 467 -525 727 -4 697 572 -15 626 995 -7 110 991

SUMMA EGET KAPITAL 8 341 003 7 346 889 7 680 537 357 156 12 774 018

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Checkräkning 4 031 277 3 833 146 3 938 579 3 473 060 3 517 963

Övriga skulder kreditinstitut - 3 124 027 3 124 027 2 582 467 3 134 866

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 4 031 277 6 957 173 7 062 606 6 055 527 6 652 829

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder kreditinstitut - - - 781 549 801 564

Kortfristigt lån 3 034 850 174 988 1 000 000 6 509 000 -

Leverantörsskulder 1 768 926 3 126 810 2 218 649 1 807 044 2 144 364

Övriga kortfristiga skulder 157 326 1 374 660 107 073 288 400 3 130 720

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

872 610 492 951 785 853 1 206 972 534 908

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 5 833 712 5 169 409 4 111 573 10 592 965 6 611 556

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 205 992 19 473 471 18 854 718 17 005 648 26 038 403

Ställda säkerheter 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -5 099 134 -14 291 349

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 564 290 9 847 889

Erhållen ränta - -

Erlagd ränta -916 150 -1 570 378

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 450 996 -6 013 838

Ökning/minskning varulager -757 680 1 028 048

Ökning/minskning kundfordringar -724 995 -464 373

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 370 146 -348 028

Ökning/minskning leverantörsskulder 411 605 -337 320

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -602 448 -319 136

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 754 368 -6 454 647

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -2 662 223

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -710 455

Förvärv av dotterföretag - -

Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav - -

Försäljning av immateriella tillgångar - -

Försäljning av dotterföretag - -

Försäljning av intresseföretag - -

Försäljning av långfristiga värdepappersinnehav - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -3 372 678

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 12 020 953 3 971 111

Pågående nyemission - -

Teckning av optioner - 11 536

Upptagande av lån 465 519 6 509 000

Amortering av skuld -5 748 989 -617 318

Amortering av lån genom kvittningsemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 737 483 9 874 329

ÅRETS KASSAFLÖDE -16 885 47 004

Omräkningsdifferens

Likvida medel vid periodens början 70 478 23 474

Likvida medel vid periodens slut 53 593 70 478

Beviljad checkkredit 4 000 000 4 000 000

Utnyttjad checkkredit -3 938 579 -3 473 060

Disponibelt 115 014 597 418
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Resultat
2014 kvartal 1, jämfört med samma period 2013
Nettoomsättningen för första kvartalet 2014 minskade med 57 procent 
till 1 338 Tkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsere-
sultatet för första kvartalet försämrades till -1 205 Tkr från -499 Tkr 
jämfört med föregående år. Utfallet är en direkt följd av en förskjut-
ning av leveranser till andra kvartalet, ytterligare personalreduktioner, 
samt fortsatt höga marknads- och utvecklingskostnader. Som nämnt 
tidigare i memorandumet är Bolaget att betrakta som en start-up i 
intensiv lanseringsfas och den beräknade burnraten om 500-600 Tkr/
mån ökar i detta skede till 800 Tkr/mån.

2013 jämfört med 2012
Nettoomsättningen för koncernen visar en minskning med 
17,8 procent från 12 923 tkr till 10 628 tkr under 2013. Rörelseresul-
tatet förbättrades i sin tur från -14,3 Mkr till -4,7 Mkr. Försämringen 
i omsättningen härrörs av den förändrade strategiska inriktningen 
som påskyndade utfasningen av gamla produkter och lanseringen av 
ersättningsprodukter. Förbättringen i resultat går direkt att härleda 
till personalreduktionen och att 2012 års resultat påverkades av kost-
nader av engångskaraktär.

2012 jämfört med 2011
Nettoomsättningen för koncernen ökade från 9 664 tkr till 12 923 under 
2012, en ökning med 33,7 procent och rörelseresultatet försämrades 
från -6 118 tkr med 133,6 procent till –14 291 tkr. Det var i november 
2012 företagsledningen byttes ut och den nya inriktningen fastslogs. 
De raskt ökande kostnaderna var till största delen hänförliga till 
utvecklingskostnaderna av HIOD Sports och en för stor personal-
styrka relativt den då kommersialiserbara produktportföljen. Bolaget 
såg sig tvungen att skriva ned 7,2 Mkr för året.

Koncernbalansräkning för 2013 och första kvartalet 2014
Bolagets tillgångssida består huvudsakligen av immateriella anlägg-
ningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och goodwill, samt finansiella anläggningstillgångar i form av en 
större skattefordran. Bolaget hade en checkräkningskredit på 3,9 Mkr 
och en skuld till en större kreditgivare på 3,1 Mkr vid utgången 2013. 
Den senare skulden skrevs av mot en kontantersättning på 1 Mkr efter 
uppgörelse under första kvartalet 2014 finansierat av ett brygglån. 
Brygglånet är på 2 Mkr och ska återbetalas av den föreliggande emis-
sionen genom kvittning mot långivarnas teckningsförbindelser. Detta 
skifte från långfristiga till en högre andel kortfristiga skulder utgör 
tillsammans med större likviditet, de största förändringarna i balans-
räkningen sedan årsskiftet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar per den 31 december 2013 (inom 
parentes per den 31 mars 2014) uppgick till 55 Tkr (48 Tkr). Bolagets 
materiella anläggningstillgångar omfattar i huvudsak kontorsinventa-
rier och verktyg. Avskrivningstiden sker linjärt över fem år.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget hade balanserade kostnader för utvecklingsarbeten vid 
årsskiftet 2013 på 4 023 Tkr (3 892 Tkr) och goodwill om 6 700 Tkr 
(samma) som immateriella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2013 
till 4,1 Mkr (3,9 Mkr) och bestod till 3,7 Mkr (3,5 Mkr) av uppskjuten 
skattefordran.

Varulager
Bolagets varulager består av handelsvaror, det vill säga färdiga 
produkter och inköpt material. Per den 31 december 2013 uppgick 
varulagret till 1,8 Mkr (1,6 Mkr).

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar uppgick per den 31 december 2013 till 2,2 Mkr 
(983 Tkr).

Likvida medel och kortfristiga placeringar
Bolagets likvida medel uppgick till 54 Tkr per 31 december 2013 
(978 Tkr). Se vidare Rörelsekapitalavsnittet sid 33.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2013 till 7,7 Mkr (8,3 Mkr). 
Under året hade företrädesemissioner i januari, april och september 
2013 tillfört sammanlagt 12,1 Mkr i nytt kapital. Soliditeten per 
31 december 2013 var 40,7 procent (45,8 procent 31 mars 2014, 
netto likvida medel 48,4 procent), att jämföras med en soliditet om 
2,1 procent årsskiftet 2012. 

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder har bestått av leverantörsskulder och upplupna 
driftskostnader, samt ett aktieägarlån på 1 Mkr. Vid årets slut den 31 
december 2013 uppgick de kortfristiga skulderna till 4,1 Mkr (5,8 Mkr 
till följd av bryggfinansiering på 2,0 Mkr under första kvartalet 2014).
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Kassaflöde
Bolagets kassaflöde för koncernen under perioden 1 januari 2013 till 
31 december 2013 uppgick till -17 Tkr. En nyemission under året bidrog 
med 12 Mkr. Den löpande verksamheten påverkade utfallet med 
-6,8 Mkr. Inga investeringar gjordes. 

Bolagets kassaflöde under perioden 1 januari 2012 till 31 december 
2012 uppgick till 47 Tkr. Nyemissioner under året bidrog med 4,0 Mkr. 
Den löpande verksamheten påverkade utfallet med -6,5 Mkr och 
investeringar med -3,4 Mkr.

Rörelsekapital
Med rörelsekapital avses här Bolagets tillgängliga likvida medel och 
dess möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betal-
ningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Efter uppgörelsen 
med en större fordringsägare, varigenom andelen räntekostnader och 
amorteringar kan hållas ned, bedömer Bolaget att emissionslikviden 
ska räcka för att tillse att vinst uppstår under 2015. 

Åtagande om investeringar
Bolaget har utöver vad som beskrivs i Memorandumet inga pågående 
investeringar och har heller inte ingått några andra åtaganden om 
framtida investeringar.

Tendenser
Free2move känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, 
förutom vad som beskrivits i stycket ”Riskfaktorer”, som kan förväntas 
ha en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under innevarande år. 
Bolaget känner heller inte till några offentliga, ekonomiska, skatte-
politiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt 
eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet.

Bud på Bolagets värdepapper
De aktuella värdepapperen är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden. 
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FREE2MOVE HOLDING AB

HIOD SPORTS ABFREE2MOVE AB TWIXT
TECHNOLOGIES

SENSMASTER SDN 
BHD, MALAYSIA

SALES OFFICE
USA

ORGANISATION

SensMaster Sdn Bhd 
Bolaget förvärvade nyligen SensMaster i Malaysia. Detta dotterbolag 
som ovan beskrivits verkar inom produktutveckling av rfid-produkter 
och försäljning. Förvärvet ska ses som en viktig del i genomförandet 
av Bolagets nya expansiva strategi. Förvärvet finansierades genom en 
avtalad apportemission.

Twixt Technologies
I samband med ovan förvärv grundade Bolaget Twixt Technologies 
avsett att ansvara för all Bluetooth®-verksamhet men även avtalet 
kring Rasberry Pi, samt färdigutvecklandet av kabelersättaren UXA:n.

Bolaget förväntas öka antalet medarbetare från 14 till 20 under 
2014. Dessa är fördelade som följer: 
Free2move Halmstad (4 tillsvidareanställda + 4 konsulter), Malaysia 
försäljningskontor (6 inklusive ekonomi/administration), SensMaster 
(+3), samt ytterligare säljrepresentanter (+3).

Free2move Holding AB
Free2move Holding AB har verkat som ett holdingbolag men är under 
omvandling till ett fullt operationellt koncernbolag.

Free2move AB
Free2move AB, baserat i Halmstad är ägare och leverantör av Blue-
tooth® radioteknologin. Företaget har hela tillverkningskedjan från 
produktutveckling, ordermottagning, produktionsledning, inköp, 
försäljning och support.

HIOD Sports AB
För tillfället vilande. Formellt ägare till HIOD produktfamiljen, en 
serie produkter riktade mot cykelmarknaden, som möjliggör hands-
free kommunikation med andra cyklister likaväl som med mobilen. 
Free2move söker aktivt efter köpare eller samarbetspartners för att 
utveckla detta dotterbolag då konsumentelektronik inte ligger inom 
Bolagets kärnverksamhet. Se www.hiodsports.com 

Försäljningskontor
Finns i New York. Free2move har valt partners som företräder Bolaget 
i sin helhet och även saluför hela produktportföljen. Ett helägt försälj-
ningskontor är baserat i Stockholm.

HISTORIK

2000 Free2move AB grundas. Bolaget är en spinoff från Halmstads Tekniska Högskola (HIT) med fokus på Bluetooth® radioteknik.

2004 Teknikportföljen breddas till att inkludera rfid teknik.

2006 Free2move Holding AB (publ) grundas.

2007 Free2move Holding blir listat på Stockholmsbörsen och utvecklar teknik för audiella applikationer.

2010 Det delägda rfid dotterbolaget i Malaysia blir helägt. Free2move utvecklar en Bluetooth®-baserad cykelkommunikator.

2012 Nya investerare inför en ny företagsstrategi med fokus på radiomoduler. Företagsledningen byts ut och Bolaget tillförs 
nytt kapital.

2013 En roadmap för nya produkter lanseras. Verksamheten och support i Asien återupptas.

2014 Det malaysiska företaget SensMaster förvärvas med inriktning på rfid produkter. Bolaget grundar dotterbolaget Twixt 
Technologies i Malaysia med ansvar för Bluetooth®-produkterna.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

MARIE-LOUISE GEFWERT
 
Född: 1952
Titel: Senior Consultant
Styrelsemedlem sedan: 2013
Antal aktier: 4 000 000

STYRELSE

MATS LINDOFF
 
 
Född: 1963
Titel: Senior Consultant och grundare av EMA 
Technology AB
Styrelsemedlem sedan: 2011
Antal aktier: 10 869 120

Kort historik
Började utveckla NMT-telefoner 1985 för 
Ericsson och är en av pionjärerna inom 
mobiltelefoniutvecklingen med en mängd 
chefsbefattningar de senaste 25 åren, bland 
annat CTO för Sony-Ericsson, 2003-2009. 
Mats är även tidigare VD för det noterade 
bolaget C Technology (idag Anoto) 2000-
2002, samt Hedersdoktor vid Lund Institute 
of Technology 2007.

MAGNUS KARNSUND
ORDFÖRANDE
 
Född: 1961
Titel: Private Investor
Styrelsemedlem sedan: 2011
Antal aktier: 48 210 809

Kort historik
Associate McKinsey & Co, Senior Vice Presi-
dent Ericsson, President Emerson Energy 
Systems. Uppdrag utöver Free2move för ett 
mindre antal små och mellanstora företag.

MATS KÖHLMARK
 
 
Född: 1948
Titel: Senior Advisor
Styrelsemedlem sedan: 2013
Antal aktier: 0

Kort historik
Ericsson: Projektuppdrag; vice president 
Ericsson Portfolio Strategy team; vice presi-
dent End-to-End; Executive Vice President/
Key Account Manager för Vodafone i Japan, 
Executive Vice President Market Support 
Division i Japan; chef Business Unit WCDMA; 
chef Business Unit Mobile Telephone 
Systems PDC; direktör TDMA Base Station 
Development; projektledare för Ericssons 
första PDC release (Japan); projektledare för 
utvecklingen av Ericssons första GSM release 
Auto Tank: direktör för Product Management, 
direktör för R&D.

Kort historik
Lång och gedigen internationell erfarenhet 
från teknikintensiv verksamhet inom telekom 
och IT på VD-nivå och som styrelseledamot. 
Hon grundade och var VD för inkubatorn 
Auxema med uppdrag att finna och  utveckla 
snabbväxande IT-bolag. Marie-Louise har 
bland annat haft följande uppdrag: 

General Manager, Ericsson Telecom AB; 
business unit manager, Ericsson Micro 
Electronics AB; President, Auxema AB; vice 
president, Vattenfall Data AB; President, 
Dataföreningen Certifiering AB; grundare av 
Gefwert Development AB.
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CATHARINA KRIBORG
CFO
 
 
Catharina har tidigare arbetat som godkänd 
revisor på E&Y AB, kommer senast från 
Retlog AB där hon varit ekonomi- och perso-
nalchef.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ANDERS JOHAN JOHANSSON
VD
 
 
Antal aktier (genom juridisk person): 7 000 000

Före detta sjöofficer och projektledare vid 
FMV som läst Handelsrätt vid Stockholms 
Universitet. AJ har mångårig erfarenhet 
av att leda försäljning, teknikorganisa-
tioner och förändringsarbete, med inter-
nationella kopplingar och goda resultat. 
Senaste uppdrag var som interims-VD på 
Tagmaster AB.

MARTIN HARNEVIE
VD SENSMASTER OCH TWIXT TECH-
NOLOGIES,  ASIENANSVARIG
 
Chalmers: MSc Elektroteknik. Göteborgs 
universitet: Ekonomi. Celsius/Nobel: projekt-
ledare för stridsfordon och spaningsutrust-
ning. Philips: projektledare Stril 2000, samt 
post- och banksystem. Digital Equipment 
Corporation (DEC): projektledare bank-
system i Sverige, USA, Belgien, Frankrike, 
Singapore, Malaysia. Marknadsansvarig 
för Sydostasien. Digital Air: VD, telemati-
kverksamheten såldes till Ericsson Business 
Consulting. ConnectTel: Chief Operating 
Officer. Malaysia Venture Capital (MAVCAP) 
och Malaysia Debt Ventures (MDV): teknik-
chef. AIAK adviser technology placements 
och styrelseledamot. Free2move Asia: VD. 
TagMaster AB: marknadsansvarig logistik.

REVISOR

JAN CARLSSON
REVISOR,  MEDLEM I  FAR
Baker Tilly Halmstad KB
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

BOLAGET
Bolagets firma är Free2move Holding AB 
(publ). Free2move är ett publikt aktiebolag 
som är bildat och registrerat i Sverige enligt 
svensk rätt med säte i Halmstad, Hallands 
län. Bolaget bildades och registrerades av 
Bolagsverket 2000. Bolagets associations-
form regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Free2moves organisationsnummer är 
556705-0157. 

Som framgår av bolagsordningen skall 
Bolagets verksamhet bestå i att direkt eller 
indirekt genom dotter- och intressebolag, 
dels bedriva utveckling och försäljning av 
kommunikationslösningar på trådlös teknik, 
samt därmed förenlig verksamhet, samt dels 
att äga aktier och värdepapper ävensom idka 
därmed förenlig verksamhet.

Bolagets postadress är Free2move Holding 
AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad.

LEGAL STRUKTUR
Koncernen består av det operativa ägarbo-
laget Free2move Holding AB, samt dotter-
bolagen Free2move AB, SensMaster, Twixt 
technologies och HIOD Sports AB (vilande).

VÄSENTLIGA AVTAL
I samband med förvärvet av SensMaster Sdn 
Bhd i april/maj 2014 förband sig Free2move 
Holding AB att emittera 10 000 000 aktier till 
förmån för säljaren Martin Harnevie. Detta 
kommer effektueras under juni månad 2014 
och resultera i att Martin Harnevie blir en av 
de större ägarna i Free2move Holding AB. 
I tillägg har Bolaget förbundit sig att emit-
tera ytterligare 5 000 000 aktier till Martin 
Harnevie ifall SensMasters försäljning under 
återstoden av 2014 når 1 Mkr.

I juni 2013 beslutade bolagsstämman att 
styrelseledamöterna skulle arvoderas med 
2 000 000 aktier vardera för styrelsearbetet. 
Detta kommer effektueras under juni månad 
2014 och resultera i att ytterligare 8 000 000 
aktier emitteras för att kvitta mot styrelse-
medlemmarnas fordran.

Bolaget har en skuld till en före detta anställd 
som kommer att kvittas mot en riktad emis-
sion till dennes förmån på 900 000 aktier. 
Även detta kommer att ske under juni 2014.

TVISTER
Det finns inga pågående rättsliga processer 
eller skiljeförfaranden som har haft eller kan 
antas komma att få icke oväsentlig ekono-
misk betydelse för Free2move. Styrelsen 
känner ej heller till omständigheter som 
skulle kunna tyda på att rättsliga processer 
mot Bolaget är under uppsegling.

FÖRSÄKRING
Styrelsen bedömer att Bolaget har tillfreds-
ställande försäkringsskydd för verksam-
heten.

TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE
Free2move har inte lämnat lån, garantier 
eller borgensförbindelser till eller till förmån 
för några styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare eller revisorer i Bolaget. Ingen av 
ovan nämnda personer har haft någon affär-
stransaktion med Free2move som är eller var 
ovanlig till sin karaktär under innevarande 
eller föregående räkenskapsår.

Handlingar som införlivas genom hänvisning 
och hålls tillgängliga för inspektion under 
Memorandumets giltighetstid i pappersform 
på Bolagets kontor på Sperlingsgatan 7, 
302 48 Halmstad, är Free2moves bolagsord-
ning, samt de reviderade årsredovisningarna 
avseende verksamhetsåren 2011 och 2012. 
Ovanstående rapporter, samt ytterligare 
information om Bolaget finns även tillgänglig 
på Bolagets hemsida www.free2move.se .

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslu-
tande organ. Årsstämma ska hållas inom sex 
månader från räkenskapsårets utgång. På 
årsstämman fastställs balans- och resulta-
träkningar, beslutas om disposition av Bola-
gets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, 
väljs styrelse och i förekommande fall revi-
sorer och fastställs deras respektive arvoden, 
samt behandlas andra lagstadgade ärenden. 

Free2move offentliggör tid och plats för 
årsstämman så snart styrelsen fattat beslut 
därom. Aktieägare som är införd i eget namn 
i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC 
AB) förda aktieboken på avstämningsdagen 
och som har anmält deltagande i tid har rätt 
att delta i bolagsstämma och rösta för sitt 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2013: 
2014-02-20

KVARTALSRAPPORT JAN –  MAR: 
2014-04-24

HALVÅRSRAPPORT JAN –  JUN: 
2014-08-14

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP: 
2014-10-23

aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och 
extra bolagsstämma skall ske genom kungö-
relse i Post- och Inrikes Tidningar, samt på 
Bolagets hemsida. Meddelande om att 
kallelse utfärdas skall dessutom annonseras 
i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma 
eller extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan årsstämma eller extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman.

UTDELNING, 
UTDELNINGSPOLICY
Rätt till utdelning tillfaller den som på 
avstämningsdagen för beslutande bolags-
stämma är registrerade som aktieägare i 
Bolaget. Det föreligger inga restriktioner 
för utdelning eller särskilda förfaranden för 
aktieägare bosatta utanför Sverige och utbe-
talning av eventuell vinstutdelning är avsedd 
att ske via Euroclear Sweden AB på samma 
sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. 
Fordran på vinstutdelning preskriberas 
efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter 
preskription.

Bolaget har ännu inte fastställt någon utdel-
ningspolicy då uppbyggnad av verksam-
heten har prioritet fram tills högre lönsamhet 
uppnås, då det är styrelsens ambition att 
föreslå en lämplig utdelningspolicy vid påföl-
jande ordinarie bolagsstämma.

RAPPORTTILLFÄLLEN 2014
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

HÄNDELSE DATUM ÖKNING AV AKTIER
ÖKNING AV 

AKTIEKAPITAL

TOTALT 
AKTIEKAPITAL 

EFTER EMISSION
TOTALT ANTAL 

AKTIER

2006

Bolagsbildning 2006-05-31 4 603 800 1 841 520 1 841 520 4 603 800
Nyemission 2006-11-23 418 500 167 400 2 008 920 5 022 300

2007

Nyemission 2007-03-07 125 391 50 156,50 2 059 076,50 5 147 691
Nyemission 2007-03-08 1 166 000  466 400 2 525 476,50 6 313 691

2009

Nyemission 2009-04-17 100 000 40 000 2 565 476,50 6 413 691

2010

Nyemission 2010-03-22  100 000  40 000  2 605 476,50  6 513 691 
Nyemission 2010-07-14  569 759  227 903,60  2 833 380  7 083 450 
Nyemission 2010-07-14  100 000  40 000  2 873 380  7 183 450 

2011

Nyemission 2011-03-17  630 000  252 000 3 125 380  7 813 450 
Nyemission 2011-12-06  1 600 000  640 000  3 765 380  9 413 450 

2012

Nyemission 2012-01-11  53 000  21 200  3 786 580  9 466 450 
Nyemission 2012-03-16  7 998 160  3 199 264  6 985 844  17 464 610 
Nyemission 2012-06-04  876 000  350 400  7 336 244  18 340 610 

2013

Minskning AK 2013-01-25 -6 419 214  917 030,50 
Nyemission 2013-01-25  8 772 500  438 625  1 355 655,50  27 113 110 
Nyemission 2013-04-19  81 339 330  4 066 967  5 422 622  108 452 440 
Nyemission 2013-10-10  90 109 860 4 505 493 9 928 115 198 562 300 

AKTIEN
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i 
svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd 
på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL
Bolaget har 198 562 300 stycken aktier. Kvotvärdet per aktie är 5 öre 
och aktiekapitalet uppgår till 9 928 115 kr.

TECKNINGSOPTIONER
Förutom de teckningsoptioner som utgör en del av detta erbjudande 
föreligger inga utestående teckningsoptioner som erbjudits allmän-
heten, ledande befattningshavare eller personal. 

För fullständiga villkor avseende de teckningsoptioner som utgör en 
del av detta erbjudande, se sidan 40.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan 
Free2move Holdings bildande.
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HANDEL MED FREE2MOVE-AKTIEN
Free2move Holding AB (publ) är listat på NGM Nordic MTF sedan 2007. 
Bolaget har cirka 300 aktieägare. Vid nuvarande börskurs om cirka 
0,10 kr är bolagsvärdet cirka 19,8 Mkr. Bolaget har ambition att genom-
föra en omvänd split och att omlista Bolaget från NGM Nordic MTF till 
Aktietorget eller nasdaq omx First North under andra hälften av 2014.

BEMYNDIGANDEN
Vid den extra bolagsstämman den 28 april 2014 bemyndigades 
styrelsen att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör 
nyemittera aktier och teckningsoptioner, både med och utan företrä-
desrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt skall emissionen 
genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall 
i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan 
fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta 
för Bolaget. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Förelig-
gande nyemission genomförs i kraft av detta bemyndigande. 

STÖRRE AKTIEÄGARE
Bolaget har cirka 300 aktieägare. I samband med förvärvet av Sens-
Master Sdn Bhd i april/maj 2014 förband sig Free2move Holding AB 
att emittera 10 000 000 aktier till förmån för säljaren Martin Harnevie. 
Detta kommer effektueras under juni månad 2014 och resultera i att 
Martin Harnevie blir en av de större ägarna i Free2move Holding AB. 
I tillägg har Bolaget förbundit sig att emittera ytterligare 5 000 000 

aktier till Martin Harnevie ifall SensMasters försäljning under åter-
stoden av 2014 når 1 Mkr. Därutöver kommer, enligt bolagsstämmo-
beslut från i juni 2013, styrelseledamöterna arvoderas med 2 000 000 
aktier vardera. Inget av dessa åtaganden, eller andra överenskom-
melser som Styrelsen känner till, kommer i sig att förändra kontrollen 
över Bolaget.

Per den 30 december 2013 och enligt för Styrelsen därefter kända 
förändringar fördelades ägandet enligt nedanstående lista. 

EMISSIONSGARANTI OCH 
TECKNINGSFÖRBINDELSER
Denna nyemission är garanterad upp till cirka 10 Mkr. Detta har 
uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om totalt cirka 4 Mkr 
från Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare, samt dels av ett 
konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner 
vilka förbundit sig att teckna för upp till cirka 6,0 Mkr av den del av 
emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befint-
liga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbin-
delser har säkerställts genom panter eller deposition av medel.

Garantikonsortiet har arrangerats av G&W Fondkommission, Kungs-
gatan 3, Stockholm. Till deltagarna i garantikonsortiet utgår en ersätt-
ning om 10 procent av garanterat belopp. Samtliga garanter kan nås 
via G&W Fondkommission.

ÄGARE ANTAL AKTIER PROCENT AV KAPITAL OCH RÖSTER

Magnus Karnsund 48 210 809 24,28 %

P-A Bendt AB 44 500 861 22,41 %

Soffloch Advice AB 21 499 940 10,83 %

Eva Karnsund 20 364 666 10,26 %

Mats Lindoff 10 869 120 5,47 %

A J Johansson (genom bolag) 7 000 000 3,53 %

Rolf Gidlund 6 920 000 3,49 %

Avanza Pension 4 912 199 2,47 %

Gefwert Development AB 4 000 000 2,01 %

Göran Sax 2 114 946 1,07 %

Övriga 28 167 600 14,18 %

TOTALT 198 562 300 100 %

39EMISSIONSMEMORANDUM FREE2MOVE MAJ/JUNI 2014



§ 1 DEFINITIONER
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som 
anges nedan:

Aktie
Stamaktie i Bolaget.

Banken
Det kontoförande institut vilket även har tillstånd att agera emissions-
institut och som Bolaget vid var tid utsett att handha administration 
av optionsrätterna enligt dessa villkor.

Bankdag
Dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller 
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän 
helgdag i Sverige.

Bolaget
Free2move Holding AB (publ), org nr; 556705-0157.

Kontoförande institut
Bank eller annan som medgetts rätt att vara kontoförande institut 
enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och 
hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto avseende optionsrätt

Optionsrätt
Teckningsoption, det vill säga rätt att teckna nya stamaktier i Bolaget 
mot betalning i pengar enligt dessa villkor

Teckning
Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, som avses i 14 kap aktiebo-
lagslagen

Teckningskurs
Den kurs till vilken teckning av nya stamaktier med utnyttjande av 
optionsrätt kan ske

Euroclear
Euroclear AB (f.d. VPC AB)

VP-konto
Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument där respektive optionsinne-
havares innehav av optionsrätter eller innehav av aktier förvärvade 
genom optionsrätt är registrerat

§ 2 OPTIONSRÄTTER OCH REGISTRERING
Antalet optionsrätter uppgår till högst 350 000 000 stycken av slaget 
TO1. Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens räkning regist-
reras på VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga 
värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd 
avseende Optionsrätterna skall riktas till Banken eller annat Konto-
förande institut.

§ 3 TECKNING
Serie 1 (TO1)
Två (2) teckningsoptioner av serie 1 medför rätt att under tiden från 
och med den 1 september 2015 t.o.m. 30 september 2015 teckna  
en (1) stamaktie till priset 0,06 kr per aktie.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels teckningskursen, 
dels det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning 
av äga rum.

Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld anmäl-
ningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vidare-
befordran till Banken.

Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, 
upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

Skulle Bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt,  
i beslutet om emissionen anges den senaste dag då anmälan om teck-
ning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan 
om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt § 7 nedan.

§ 4 INFÖRING I AKTIEBOKEN
Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya Aktierna upptas 
på Optionsinnehavares VP-konto såsom interimsaktier. Sedan regist-
rering av Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registreringen av de 
nya Aktierna på VP-konto slutgiltig.

§ 5 FÖRVALTARE OCH 
FÖRVALTARREGISTRERING
Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i 
stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att regist-
reras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som 
Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast 
efter det att teckning verkställts.

§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL
Följande skall gälla beträffande omräkning:

A.  Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan 
om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som till-
kommit på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, 
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de 
inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstäm-
ningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER (TO1)
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Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission 
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal 
aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres 
av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktori-
serat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående tecknings-
kurs x antalet aktier före 

fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal aktier, 
som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna x antalet aktier i Bolaget 
efter fondemissionen

antalet aktier i Bolaget före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal 
aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av Bolaget 
snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men 
tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B.  Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av akti-
erna, skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som 
avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive 
uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.  Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktie-
ägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande 
gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som till-
kommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolags-
stämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den 
senaste dag då aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, 
som tillkommit genom teckning med utnyttjande av options-
rätt, skall medföra rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som 
påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast 
på femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om 
emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräk-
ning enligt detta mom. C. tredje sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras inte-
rimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att 
deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 

Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal aktier, 
som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med det på 

grundval därav framräk-
nade teoretiska värdet 

på teckningsrätten

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien 
vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. 
I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande 
formel:

teckningsrät-
tens värde =

det antal nya 
aktier som högst 
kan komma att 

utges enligt emis-
sionsbeslutet x

aktiens genomsnittskurs – 
emissionskursen för den nya 

aktien

antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teck-
ningsrätter bestämmas till noll. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång 
och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid 
det antal aktier som varje optionsrätt före omräkning berättigar till 
teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Slutlig regist-
rering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. 
Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräkningarna fastställts.
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D.  Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktie-
bolagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen 
för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrätt 
bestämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande 
i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad 

med teckningsrättens värde

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan 
angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teck-
ningsrätterna vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella 
instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 
vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång 
och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmel-
serna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E.  Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan lämna 
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt av Bolaget förvärva 
värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan 
nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller 
rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckning som 
påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till 
deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och 

ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräk-
ningen skall utföras av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den 
i erbjudandet fastställda 

anmälningstiden (aktiens 
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av rätten 

till deltagande i erbjudandet 
(inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan 
angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa 
ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses 
motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmäl-
ningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid handel på börs 
eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering 
av betalkurs skall i ställlet den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan 
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, 
skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt 
som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid 
följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättig-
heter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under 25 handelsdagar från och med första dag för notering fram-
räknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid mark-
nadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av note-
ring avbetalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av tecknings-
kursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar 
anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt 
första stycket ovan i detta mom. E.
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Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds 
aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så 
långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesföränd-
ring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till 
följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid 
aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket 
ovan äga motsvarande tillämpning.

F.  Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. 
aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare av 
optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer 
aktieägarna. Därvid skall varje innehavare av optionsrätter, oaktat 
sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal 
aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om aktie-
teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten 
för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande 
som avses i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga 
motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren 
av optionsrätter skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas 
efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om 
erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätter före-
trädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon 
omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och det 
antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga rum.

G.  Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att 
dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens 
genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före 
den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolags-
stämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning 
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför 
rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teck-
ningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt 
att teckna.

Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdel-
ningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs under 
ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga mark-
nadskurs under en period om 

25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan 
rätt till extraordinär utdelning 

(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med den extraordinära 
utdelningen som utbetalas 

per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats 
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i 
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräk-
ningen. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan 
angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en dag då 
aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas 
vid aktieteckning som verkställs därefter. 

H.  Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning 
till aktieägarna, vilken nedsättning är obligatorisk, tillämpas en 
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 
optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av Bolaget 
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag 
enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en tid av 
25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då aktierna noteras 
utan rätt till återbetalning 
(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med det belopp som 

återbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. angi-
vits.
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Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom inlösen 
av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per 
aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat 
återbetalnings 

belopp per 
aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat 
med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en 

period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien 
noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens 

genomsnittskurs)

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angi-
vits i mom. C. ovan. Den enligt ovan omräknade teckningskursen 
och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter 
utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall 
tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket 
ovan äga motsvarande tillämpning. Om Bolagets aktiekapital skulle 
nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, 
vilken nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets 
bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tekniska utformning 
och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsättning som är obli-
gatorisk, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så 
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

I.  Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebo-
lagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter 
påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvida-
tionsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagen, skall 
de kända innehavarna av optionsrätter genom skriftligt meddelande 
enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I medde-
landet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, 
sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, 
skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs 
om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt att 
påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förut-
satt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före 
den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall 
behandlas.

J.  Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § 
aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får 
aktieteckning ej därefter påkallas. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om 
fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av optionsrätter 
genom skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusi-
onsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det 
huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen, samt skall inne-
havarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får påkallas, 
sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits 
i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall 
innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidi-
gaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla 
aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsav-
sikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte 
vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom 
Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

K.  Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktie-
bolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir 
Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag 
skall följande gälla. 

Äger ett aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets 
styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående 
stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för 
aktieteckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). 
Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans 
med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga 
aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstift-
ning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör 
majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad 
som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämp-
ning. Skulle ny slutdag fastställas i enlighet med denna punkt skall 
Bolaget fastställa en omräknad teckningskurs enligt Black & Scholes 
optionsvärderingsmodell varigenom innehavarna av optionsrätter 
kompenseras ekonomiskt för optionsrätternas förkortade löptid.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta 
mom., skall – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt 
för påkallande av aktieteckning – innehavare av optionsrätter äga rätt 
att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra 
veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända 
innehavarna av optionsrätter om denna rätt, samt att aktieteckning ej 
får påkallas efter slutdagen.
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L.
1. Genomför Bolaget en så kallad partiell delning enligt 24 kap 

aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar 
och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att 
Bolaget upplöses, skall en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier tillämpas. Omräkningen utföres av ett av 
Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat 
revisionsbolag enligt följande formler: 

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga 
kurs under en period om 25 

handelsdagar räknat från 
och med den dag då handeln 
påbörjades i aktien utan rätt 
till delningsvederlag (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det 
delningsvederlag som utbetalas per aktie

 

omräknat 
antal aktier 
som varje 

optionsrätt 
ger rätt att 

teckna

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av X (aktiens genomsnittskurs ökad med 

värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)

aktiens genomsnittskurs

 

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet 
av det för varje handelsdag under ovannämnda period om 25 
handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på 
börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad 
av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs note-
rade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 
sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. För det 
fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värde-
papper som är föremål för notering på börs eller annan aukto-
riserad marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag 
som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I 
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slut-
kurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra 
värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av 
delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av 
den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som 
kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget 
utgivits.

Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teck-

ningsoption berättigar till skall fastställas två bankdagar efter 
utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall 
tillämpas vid teckning som verkställs därefter. 

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C, sista 
stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt 
dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell 
delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebo-
lagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samt-
liga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 
andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får 
anmälan om teckning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga 
om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underr-
rättas om delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Medde-
landet skall innehålla en redogörelse för det huvudsakliga inne-
hållet i den avsedda delningsplanen, samt en erinran om att 
anmälan om teckning inte får ske sedan slutligt beslut fatttats 
om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt 
ovan, skall innehavare – oavsett vad anges i § 3 ovan om den 
tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra 
anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats 
om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast 
femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall 
beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

M.  Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna § 7 ovan och skulle, 
enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräk-
ningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av 
annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompen-
sation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande till 
aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse 
lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teck-
ningskursen och antalet aktier på sätt Bolagets av bolagsstämman 
valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teck-
ningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

N.  Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt 
öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier 
avrundas till två decimaler.
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O.  Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att aktie-
teckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännnande av 
fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion 
eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det 
fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej 
genomförs.

P.  För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteck-
ning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av 
högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd 
som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp 
understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 MEDDELANDEN
Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av 
optionsrätter som meddelat sin postadress till Bolaget.

§ 10 ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrätt villkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så 
kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska 
skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares av options-
rätt rättigheter inte försämras.

§ 11 SEKRETESS
Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift 
om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregistret 
över optionsrätter erhålla uppgifter avseende bland annat namn, 
adress och antal innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed sammanhäng-
ande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid 
sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

§ 13 FORCE MAJEURE
Ifråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna 
gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror 
av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets-
åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott 
och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd. 

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall 
ansvarigt för indirekt skada.

46 EMISSIONSMEMORANDUM FREE2MOVE MAJ/JUNI 2014



BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är Free2move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt genom dotter- 
och intressebolag dels bedriva utveckling och försäljning av kommuni-
kationslösningar på trådlös teknik, samt därmed förenlig verksamhet, 
samt dels att äga och förvalta aktier och värdepapper ävensom idka 
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med eller 
utan suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning, samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller 
utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom 
kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets hemsida på internet. Samtidigt som kallelse 
sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa 
om att kallelse har skett. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där 
styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Anmälan till stämma
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos 
bolaget senast 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

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

§ 11 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets 
utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 
samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse.

7. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
samt, i moderbolag, koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning.

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisions-
bolag och revisorssuppleant.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av 
honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd 
i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. 
lagen (1989:1479) 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 rättig-
heter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 
28 april 2014.

FÖR FREE2MOVE HOLDING AB (PUBL)
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Kapitalvinst/-förlust
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapital-
vinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas separat 
för varje värdepappersslag, varvid omkostnadsbeloppet för samtliga 
avyttrade värdepapper av samma slag och sort läggs samman och 
beräknas gemensamt med tillämpning av den så kallade genomsnitts-
metoden. Det innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på 
innehavda aktier i Free2move normalt påverkas om teckningsrätter 
utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av samma slag och sort. 
Schablonregeln, som innebär att omkostnadsbeloppet alternativt får 
bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsintäkten, får användas 
vid avyttring av marknadsnoterade aktier. Aktierna i Free2move 
handlas på NGM Nordic MTF och klassificeras därmed ur skatterättslig 
synpunkt som marknadsnoterade. Även teckningsrätterna till förvärv 
av nya aktier avses att marknadsnoteras.

Fysiska personer
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter 
(aktiebeskattade värdepapper, till exempel teckningsrätter och inte-
rimsaktier) är fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på mark-
nadsnoterade eller onoterade aktier och delägarrätter. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet, samt fastighetsskatt. Skat-
tereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som 
inte överstiger 100 Tkr och med 21 procent av resterande del. Under-
skott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt 
på utdelningar med 30 procent.

Juridiska personer
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. För aktie-
bolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier och andra delägar-
rätter som innehas som kapitalplacering endast mot kapitalvinst på 
delägarrätter. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under ett 
visst år, får dras av mot kapitalvinst på delägarrätter under efterföl-
jande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler gäller 
för vissa speciella företagskategorier.

Utnyttjande av erhållen teckningsrätt
Om innehavare av aktier i Free2move utnyttjar erhållna tecknings-
rätter för förvärv av units utlöses ingen beskattning. Anskaffningsut-
giften för units utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av de så 
erhållna aktierna kommer aktieägarens omkostnadsbelopp för samt-
liga aktier av samma slag och sort att läggas samman och beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Interimsaktier, 
så kallade BTA (respektive BTU för anskaffade units) och vanliga aktier 
anses inte vara av samma slag och sort förrän beslutet om nyemission 
har registrerats.

Avyttring av erhållen teckningsrätt
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i 
nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig kapital-
vinst ska då beräknas. För teckningsrätter som grundas på innehav av 
aktier i Bolaget är anskaffningsutgiften noll. Schablonregeln får inte 
användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela 
försäljningsintäkten minskad med utgifter för avyttring ska således 
tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga akti-
erna påverkas inte.

Behandling av förvärvad teckningsrätt med mera
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i 
Free2move utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. Utnytt-
jande av teckningsrätterna för teckning av aktier utlöser ingen 
beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska medräknas 
vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället teck-
ningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet 
för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Scha-
blonregeln får användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för 
marknadsnoterade teckningsrätter som förvärvats på nu angivet sätt.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent på utdel-
ning från marknadsnoterade bolag. Preliminärt skatteavdrag om 30 
procent skall göras av den som betalar ut utdelningen till fysisk person 
eller dödsbo, vilket för Bolagets del är Euroclear Sweden AB. För juri-
diska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 22 procent. För vissa 
juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och ekono-
miska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav under vissa 
förutsättningar skattefri.

Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler är baserad på nu 
gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som allmän information 
för innehavare av aktier och teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige om inte annat anges. Redogörelsen är inte avsedd att vara uttömmande och 
behandlar exempelvis inte situationer där värdepapper innehas som lagertillgång i 
näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda regler 
som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som har varit fåmansföretag. Inte heller 
behandlas de särskilda lättnadsregler som i vissa fall är tillämpliga på utdelningar och 
kapitalvinster på aktier i onoterade bolag. Varje aktieägare bör därför inhämta råd från 
skatteexpertis avseende sin specifika situation.
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Investeringssparkonto
Den 1 januari 2012 infördes möjligheten att direktäga finansiella 
instrument via investeringssparkonto (ISK). På finansiella instrument 
som ägs via ett investeringssparkonto sker ingen beskattning baserat 
på eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Istället sker 
beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar som finns 
på investeringssparkontot, oavsett om tillgångarna ökat eller minskat 
under året. Skatten på ett investeringssparkonto beräknas utifrån ett 
så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är 
en fjärdedel av summan av:

1. Värdet på tillgångarna vid ingången av varje kvartal;

2. Belopp som betalats till investeringssparkontot under året:

3. Värdet på finansiella instrument som förs över till investerings-
sparkontot under året; och

4. Värdet av finansiella instrument som förs över från någon 
annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras ned en räntefaktor, som utgörs 
av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. 
Resultatet blir den beräknade schablonintäkten. Denna kommer att 
förtryckas i deklarationen och tas upp som inkomst av kapital. På 
denna schablonintäkt av kapital uttages skatt på motsvarande en 
skattesats på 30 procent. Det är dock möjligt att kvitta en schablon-
intäkt mot en ränteutgift som redovisas i samma deklaration eller 
mot 70 procent av en kapitalförlust på andra aktier eller värdepapper. 
Observera att investering via investeringssparkonto även kan ge rätt 
att ansöka om det nya investeraravdraget (se nedan).

Kapitalförsäkring
Fysiska personer kan inneha aktier och andra delägarrätter via kapi-
talförsäkring, varvid ett försäkringsbolag står registrerat som ägare 
till de aktuella finansiella instrumenten. De instrument som ägs via 
en kapitalförsäkring blir inte föremål för beskattning baserat på even-
tuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna.

Istället sker beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar 
som finns i kapitalförsäkringen, oavsett om tillgångarna ökat eller 
minskat i värde under året.

Beskattningen av en kapitalförsäkring beräknas utifrån ett så kallat 
kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är summan 
av:

1. Värdet av tillgångarna vid årets ingång;

2. Värdet av inbetalda premier under första halvåret; och

3. Hälften av värdet av inbetalda premier under första halvåret.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som är statslåne-
räntan den 30 november året före beskattningsåret. På det framräk-
nade resultatet betalas avkastningsskatt med 30 procent, vilken inne-
hålls av försäkringsbolaget. Den schablonmässiga avkastningen som 
uppstår i en kapitalförsäkring får inte kvittas mot förluster och utgifter 
i inkomstslaget kapital. Observera att investering via kapitalförsäkring 
inte ger rätt att ansöka om det nya investeraravdraget (se nedan).

Investeraravdrag
Den 1 december 2013 infördes ett investeraravdrag i skattelagstift-
ningen i syfte att stödja kapitalförsörjningen i mindre företag. Inves-
teraravdraget innebär att fysiska personer kan göra avdrag med 
50 procent i inkomstslaget kapital av det investerade beloppet i ett 
företag. För varje enskild fysisk person gäller dock att investerarav-
drag kan ges för upp till högst 1,3 Mkr per år i maximalt investerat 
belopp. Enligt Skatteverkets hemsida är Skatteverkets uppfattning  
den att det kan vara möjligt att erhålla ett investeraravdrag även i det 
fall aktierna ligger på ett investeringssparkonto. 

Totalt för alla fysiska personer i ett visst bolag gäller ett takbelopp 
på högst om 20 Mkr per år i investerat kapital för att ge upphov till 
investeraravdrag. I den mån det sammanlagda investerade beloppet 
av fysiska personer i ett visst företag överstiger 20 Mkr under ett visst 
år, kommer investeraravdraget att reduceras proportionellt för varje 
investerare.

För att kunna erhålla avdraget gäller bland annat:

 » Du ska ha betalat andelarna kontant och inneha dem vid 
utgången av betalningsåret. Om förvärvaren har avlidit gäller 
detsamma för dennes dödsbo.

 » Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag. Du kan även få 
avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast 
driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i en stat med vilken 
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om 
informationsutbyte.

 » Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva 
rörelse. Det kan således inte enbart förvalta värdepapper.

 » Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindu-
strin.

 » Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.

 » Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
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 » Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring, till exempel 
utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebe-
lopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före 
betalningsåret.

 » Företaget får under betalningsåret eller under de två åren 
närmast före betalningsåret inte ha genomfört vissa interna 
förvärv.

 » Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.

 » Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret 
har arbetat i företaget är lägre än 50 och

 » Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balans-
omslutning för samma år, uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Då investeraravdrag är nytt och ännu inte fullt vedertaget så råds varje 
investerare att själv sätta sig in i gällande regler och det senaste som 
kommunicerats av Skatteverket om denna avdragsmöjlighet.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige med mera
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Inneha-
vare av aktier kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid 
avyttring av bl a svenska aktier om de vid något tillfälle under de tio 
kalenderår som närmast föregått det kalenderår då avyttringen ägde 
rum varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 
av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder. För aktieägare som inte är skatte-
rättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt 
på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skat-
tesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. 
Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden AB 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
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