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ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

Styrelsen i 24Money Group AB (publ) inbjuder härmed till teckning av A-aktier under perioden 5 maj - 1 juni 2014. Vid en bedömning 
av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning och 
värdering av effekten av dessa risker. Mer information om 24Money och koncernen hittar du på www.24money.se.

SKICKAS TILL

Adress:  24Money Group AB (publ) 
Box 3060 
169 03 Solna

E-post:  nyemission@24money.se 
(inscannad anmälningssedel) 

UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM SAMT MEDGER ATT:

•	 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

•	 24Money Group AB (publ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som 
framgår av erbjudandet utgivet 2014 av styrelsen i 24Money Group AB (publ).

•	 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.

•	 Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 24Money Group AB 
(publ) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra 
företag som 24Money Group AB (publ) samarbetar med.

UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Antal aktier: st. aktier i 24Money Group AB (publ) till ovan angiven teck-
ningskurs. Minsta teckning är 210 st. A-aktier. 
Tilldelning kan inte garanteras.

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:

För- och efternamn / Firmanamn: Person- / Organisationsnummer:

Postadress:

Postnummer: Ort: Telefon dagtid / mobiltelefon:

E-postadress:

SIGNATUR

Underskrift (i förekommande fall behörig firmatecknare  
eller förmyndare):

Ort och datum:

Utnyttja ditt investerar- avdrag 2014!

ERBJUDANDET 

Teckningstid:  5 maj - 1 juni 2014

Teckningskurs: 95,00 SEK  / A-aktie

Betalning:  Avräkningsnotor är beräknade att 
skickas ut snarast efter avslutad 
teckningstid och betalning skall ske 
senast tre bankdagar därefter.
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24MONEY GROUP AB (PUBL)
VILLKOR NYEMISSION (PRIVATE PLACEMENT AV A-AKTIER) | MAJ - JUNI 2014

24Money Group AB (publ) är ett svenskt aktiebolag (organisationsnummer 556887-2344) med verksamhet 
i Sverige härefter angivet som ”Bolaget” som avser att emittera 65 000 st. aktier av serie A. Nedan anges 
villkoren för teckning av aktier i emissionen som ska avslutas under juni 2014.

GENERELLA VILLKOR FÖR EMISSIONEN

Totalt emissionsbelopp: 6 175 000 SEK

Totalt antal befintliga aktier: 504 900 aktier i serie A

Antal nyemitterade aktier: 65 000 aktier i serie A

Teckningskurs: 95 SEK per aktie

Teckningsperiod: 5 maj - 1 juni 2014

Senaste likviddag: 5 juni 2014

Utdelning: Med aktierna följer rätt till utdelning

Rösträtt: Med varje A-aktie följer 10 röster

Hembud: Inget hembud eller aktieägaravtal föreligger

Överteckning: Vid överteckning är styrelsen bemyndigad att emittera ytterligare aktier

Investeraravdrag: Investering är avdragsgill i enlighet med investeraravdraget

SYFTET MED EMISSIONEN

Vid bolagstämma har styrelsen för 24Money Group AB (publ) bemyndigats att genom nyemission emittera  
65 000 st. aktier av serie A i Bolaget under ovan angivna period. Aktiekapitalet ökas med 65 000 SEK vid full 
teckning från 504 900 SEK till 569 900 SEK.

Syftet med emissionen är att färdigställa och markdsnadsföra vårt franchisekoncept, förstärka organisationen som 
franchisegivare och etablera franchisetagare i Stockholm och övriga delar av landet. En del av emissionslikviditeten 
är även avsedd att användas till förvärv av bolag för att stärka varumärket samt till finansieringsrörelsen. 

24Money tillhandahåller traditionella banktjänster som valutaväxling, betalningar, kontanthantering, sparkonton 
och lån. I våra konceptbutiker kan privatpersoner och företag uträtta sina vardagsekonomiska ärenden över disk 
och ta ut kontanter i uttagsautomat – allt under ett och samma tak. Våra tjänster är tillgängliga i våra butiker 
i Stockholm, Uppsala och Malmö, hos ombud, på nätet och i mobilen. Vi har över 20 års erfarenhet inom 
branschen och över en kvarts miljon kunder. För mer information besök www.24money.se.



NYEMISSION 2014
Memorandum 24Money Group AB (publ)
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Om nyemissionen

24Money tillhandahåller traditionella banktjänster som valutaväxling, betalningar, 
kontanthantering, sparkonton och lån till kunder i butik, på nätet och i mobilen. I våra 
konceptbutiker kan kunder uträtta sina vardagsekonomiska ärenden över disk och ta 
ut kontanter i uttagsautomat – allt under ett och samma tak. 

24MONEY EXPANDERAR GENOM FRANCHISING

Tillgången på fysiska banktjänster runtom i landet har minskat drastiskt i samband 
med bland annat bankernas beslut att lägga ned bankkontor och avveckla sin 
kontanthantering. Samtidigt kvarstår behovet och efterfrågan ökar stadigt. Det 
koncept och de tjänster 24Money tillhandahåller efterlyses aktivt på lokal och nationell 
nivå. I och med att branschen är kraftigt reglerad och kostnader för till exempel 
tillstånd, compliance och säkerhet är höga, är konkurrensen om marknaden dock 
fortsatt låg.

På förfrågan och efter att ha företagit en mycket lovande utredning i samarbete 
med en av Sveriges ledande experter, påbörjade 24Money 2014 arbetet med att ta 
fram ett franchisekoncept. Intresset har varit överväldigande positivt. Förutom ett 
färdigt varumärke och butikskoncept, kan vi erbjuda våra franchisetagare avsevärda 
skalfördelar vad gäller tillstånd, compliance och riskkontroll, upprättande av riktlinjer 
och policys samt rutiner, utbildning, säkerhet, larm och övervakning, IT-support 
och systemstöd, backoffice, ekonomi och redovisning samt marknadsföring. För 
24Moneys del innebär franchisesatsningen att vi kan expandera mycket snabbare till 
lägre kostnad och risk och samtidigt göra stora förtjänster som grossist av exempelvis 
valuta och funktioner som compliance och riskkontroll, ekonomi, utbildning och 
marknadsföring för ett rikstäckande butiksnätverk. 

Vi ger nu dig möjlighet att bli delägare i 24Money och hjälpa oss värna om 
företagssverige samtidigt som du investerar i en växande marknad. 

Bli delägare i 24Money och investera i 
en växande marknad.

MOTIV

Emissionslikviditeten är avsedd att användas 
till färdigställande och marknadsföring 

av vårt franchisekoncept, förstärkande av 
organisationen som franchisegivare samt förvärv 
av bolag. En del av emissionslikviditeten är även 

avsedd att användas till finansieringsrörelsen. 
24Money beräknar att kunna färdigställa och 
marknadsföra franchisekonceptet och etablera 
den första franchisetagaren i Stockholm under 

första halvåret 2014. Etablering av fler 
franchisetagare är planerad till andra 

halvåret 2014. 

EMISSION

Styrelsen i 24Money Group AB (publ) 
beslutade den 23 april 2014, med stöd 
av årsstämmans bemyndigande, om 

företrädesemission av högst 65 000 aktier. Vid full 
teckning ger emissionen 24Money ett tillskott på 
cirka 6 175 000 kronor före emissionskostnader. I 

händelse av överteckning är styrelsen bemyndigad 
att emittera ytterligare aktier.
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VD:n har ordet
24Money startade som ett butikskoncept, ett 
finansiellt varuhus på hörnet av gatan där privat- 
och företagskunder kan uträtta de flesta av sina 
vardagsekonomiska ärenden över disk under ett och 
samma tak. I takt med att efterfrågan på vårt koncept 
ökar och i och med förfrågningar från potentiella 
franchisetagare, känns beslutet att återskapa konceptet 
för franchising som ett naturligt steg i rätt riktning. 

24Money vänder sig till konsumenter och företag. Vi 
erbjuder grundläggande finansiella tjänster paketerade 
i ett unikt koncept utformat enligt principen att behålla 
kunder i 24Money genom att erbjuda de tjänster 
kunder efterlyser på de sätt som passar dem bäst. Vi 
arbetar med lösningar som är enkla och därför skalbara. 
Tjänster kan anpassas 
efter kundernas behovsbild och kostnader. Vi har över 
20 års erfarenhet inom branschen och över en kvarts 
miljon kunder.

Vi kan erbjuda franchisetagare ett genomarbetat 
koncept och en organisation med skalfördelar som 
innebär att de i sin tur kan ta stora andelar på en 
marknad där konkurrensen är låg och efterfrågan 
ständigt ökar. Som franchisegivare kan vi expandera 
snabbare och mångfaldiga bolagets lönsamhet 
som grossist för ett växande butiksnätverk och 
varumärke. Avsikten med den aktuella emissionen 
är att skapa tillräckligt rörelsekapital för att kunna 
utnyttja det försprång vi just nu har till att stärka 
vårt franchisekoncept och hjälpa franchisetagare för 
24Money etablera sig i hela landet.  

Med investeraravdraget som infördes 2013, har du 
som intressent möjlighet att bli delägare i Sveriges 
finansvaruhus på hörnet och samtidigt dra nytta av 
skattelättnader. Välkommen till 24Money!

Christopher Clewehielm, VD

STÄRKA VARUMÄRKET GENOM FÖRVÄRV

24Money kommer innan första halvårets slut 2014 
förvärva en valutaväxlingsrörelse i centrala Stockholm med 
hög omsättning och en trogen och stor kundbas. Syftet 
med förvärvet är att expandera och ta marknadsandelar i 
Stockholm och på så vis stärka vårt varumärke. 

FINANSIERINGSRÖRELSEN

24Moneys dotterbolag, 24Money Payments AB, har 
under 2013 ingått avtal med ett av Sveriges mest 
innovativa telekomföretag avseende finansiering 
av hårdvara som säljs till kund. Potentialen för hög 
avkastning är lovande och avtalet innebär också en bättre 
riskspridning för 24Money. Finansieringsrörelsen visar på 
en mycket god utveckling på investerat kapital.

INVESTERARAVDRAGET
Visste du att om du som privatperson investerar i 
24Money är investeringen avdragsgill i enlighet med det 
så kallade investeraravdraget? 

Investeraravdraget infördes från och med den 1 december 
2013. Avdraget innebär att privatpersoner som köper 
andelar i ett småbolag antingen när det bildas eller vid en 
nyemission får göra avdrag i deklarationen i inkomstslaget 
Kapital för hälften av sina investeringar upp till 1,3 
miljoner kronor. Avdraget, som högst får vara 650 000 
kronor, blir alltså en skattelättnad på 195 000 kronor per 
år. Investeraravdraget tillämpas på investeringar gjorda 
efter den 30 november 2013. 

Mer information om investeraravdraget och vad som gäller 
finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

MÅLSÄTTNING

Det är 24Moneys målsättning att 
under 2014 färdigställa och lansera vårt 

franchisekoncept. Vår tidsplan är enligt följande:

Q2 2014:  Färdigställande/marknadsföring av 
franchisekoncept   
Förvärv av bolag 
Etablering av franchisetagare i 
Stockholm

Q3 2014:  Etablering av franchisetagare i 
övriga delar av landet



24
M

O
N

EY
 G

R
O

U
P 

A
B

 | 
N

YE
M

IS
SI

O
N

 2
01

4

4

Växla, spara, låna 
och betala - som 
banken fast bättre. 
Välkommen till 
24Money!

Erbjudandet i 
sammandrag
NYEMISSION

Totalt emissionsbelopp: 6 175 000 SEK

Totalt antal befintliga aktier: 504 900 aktier i serie A

Antal nyemitterade aktier: 65 000 aktier i serie A

Teckningskurs: 95,00 SEK per aktie

Teckningspost: Minst 210 aktier

Teckningsperiod: 5 maj - 1 juni 2014

Senaste likviddag: 5 juni 2014

UTDELNING

Med aktierna följer rätt till utdelning

RÖSTRÄTT

Med varje A-aktie följer 10 röster

HEMBUD

Inget hembud eller aktieägaravtal föreligger

ÖVERTECKNING

Vid överteckning är styrelsen bemyndigad att 
emittera ytterligare aktier

INVESTERARAVDRAGET

Investering är avdragsgill i enlighet med 
investeraravdraget

BOLAGETS VÄRDERING

Bolaget är värderat till 47,96 MSEK (pre-money)
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Viktig information och anvisningar
Denna information är inte upprättad i enlighet med 
bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. Inte heller är informationen registrerad 
eller godkänd av Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap, 25 och 26 §§ lagen om handel med 
finansiella instrument, då emissionsbeloppet understiger 2,5 
miljoner euro.

INFORMATION TILL INVESTERARE

Erbjudandet riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, 
Kanada, Japan Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien, eller 
i något annat land där deltagande i erbjudandet förutsätter 
ytterligare information/dokumentation, registrerings- eller 
andra åtgärder än enligt svensk rätt.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Informationen kan innehålla uttalanden av framåtriktad karaktär 
som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida 
händelser och finansiell utveckling. Ord som ”förväntar”, 
”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar” 
och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade 
uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som 
återspeglas är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa 
förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid 
tidpunkten för detta erbjudande. Framtida resultat, utveckling 
eller framgång kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets 
förväntningar och prognoser.

TECKNINGSANMÄLAN

Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 5 
maj – 1 juni 2014 genom att använda för ändamålet det 
av Bolaget upprättade ”Teckningsanmälan”. Anmälan är 
bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras av texten på 
Teckningsanmälan.

BESKED OM TILLDELNING

När fördelning av aktier fastställts utsänds avräkningsnotor 
utvisande tilldelning av aktier i Bolaget till de som erhållit 
tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 2 juni 2014.

LIKVID

Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota, med likviddag den  
5 juni 2014. 

ERHÅLLANDE AV AKTIER

Bolaget är anslutet till NVR Nordiska Värdepappersregistret 
som ombesörjer Bolagets aktiebok. NVR är en elektronisk 
aktiebokstjänst, varför inga fysiska aktiebrev kommer att 
utfärdas. När betalning för aktierna mottagits kommer 
aktierna registreras i aktieboken och utdrag skickas till 
respektive innehavare av aktier. Årsbesked om innehavet 
skickas ut i januari månad varje år.

Ovanstående proformaresultaträkning är baserad på de individuella dotterbolagens årsredovisningar och resultatrapporter 
inklusive nyförvärv för att skapa en bild av hur utvecklingen hade sett ut om koncernen varit konsoliderad redan 2013 samt Q1 
2014. Notera dock att första kvartalet brukar vara branschens sämsta. Angivna siffror är inte granskade av bolagets revisor.

KONCERNENS RESULTAT, TSEK (PROFORMA)
2013-01-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-03-31

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

Nettoomsättning 205 496 846 48 406 789

Övriga rörelseintäkter 97 911 859

RÖRELSENS KOSTNADER

Inköp och förnödenheter och förnödenheter -197 316 248 -47 141 423

Övriga externa kostnader -7 494 100 -1 225 686

Personalkostnader -5 556 523 -1 299 937

Avskrivning anläggningstillgångar -858 004 -202 877

RÖRELSERESULTAT -5 630 188 -1 462 275

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter och liknande resultatposter 128 788 57 434

Räntekostnader och liknande resultatposter -707 263 -5 430

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6 208 594 -1 410 271

SKATT FRÅN ÅRETS RESULTAT 0 0

ÅRETS RESULTAT -6 208 594 -1 410 271

Koncernens resultat



Kontakt
Adress:  24Money Group AB (publ) 

Box 3060 
169 03 Solna

Tel: +46(0) 10-150 1600

E-post: info@24money.se

Web: www.24money.se


