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VIKTIG INFORMATION 

Detta Informationsmemorandum (”IM”) har 
upprättats av Realtid Media AB (publ). Med 
”Realtid Media” och ”Bolaget” avses Realtid 
Media AB (publ) med org.nr 556872-9916. 
Med ”Styrelsen” avses styrelsen för Realtid 
Media. Med ”Eminova” avses Eminova 
Fondkommission AB med org.nr 556889-7887. 
 
Erbjudandet riktar sig ej till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare IM, 
registreringar eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. IM:et och erbjudandet får 
inte distribueras till eller inom land, bland annat 
USA, Kanada, Australien, Hongkong och 
Japan, där distributionen eller erbjudandet 
kräver åtgärder enligt föregående mening eller 
strider mot lagar och regler i sådant land. 
Svensk rätt är exklusivt tillämplig på 
erbjudandet. Tvist skall avgöras enligt svensk 
lag och av svensk domstol. 
  
IM:et skall läsas tillsammans med fullständiga 
årsredovisningar. Årsredovisningarna finns 
tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.realtidmedia.se. 
 
Uttalanden om framtiden  
Uttalanden om framtiden och övriga framtida 
förhållanden i IM:et återspeglar Styrelsens 
nuvarande syn avseende framtida händelser 
och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar 
och antaganden som Styrelsen gör vid 
tidpunkten för IM:et. Läsaren uppmärksammas 

på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, 
är förenade med osäkerhet. 
 
Styrelsens försäkran  
IM:et har upprättats av Styrelsen med 
anledning av förestående företrädesemission. 
Styrelsen har vidtagit rimliga åtgärder för att 
säkerställa att den information som lämnas 
enligt dess uppfattning överensstämmer med 
fakta och att ingenting utelämnats som med 
sannolikhet kan påverka bedömningen av 
Bolaget. 
 
Undantag från prospektskyldighet 
Detta IM har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. IM:et är undantaget från 
prospektskyldighet enligt lagen ”Lag om handel 
med finansiella instrument - Undantag 
avseende erbjudandet till allmänheten”. 
Grunden för undantaget är att det 
sammanlagda värdet av erbjudandet av 
finansiella instrument understiger 2,5 MEUR 
under en tolvmånadersperiod. 
 
Koncernförhållanden 
Realtid Media utgör koncern tillsammans med 
det helägda dotterbolaget Alternativ Media 
Stockholm AB med org.nr 556652-9466.  
 
Förenat med risk 
Styrelsen uppmärksammar aktieägarna och 
andra intressenter att all form av investering i 
aktier är förknippad med risk. 
 

 



 

MOTIV TILL TECKNING AV AKTIER 
 
� Realtid Media har gjort avgörande framsteg under 2014. Bland annat tillträdde en ny styrelse, en 

erfaren försäljningsdirektör rekryterades, struktur på säljarbetet implementerades, 
balansräkningen förstärktes och viss produktutveckling utfördes. 

� Med två nyckelrekryteringar genomförda i inledningen på 2015 är Bolaget fullt bemannat enligt 
liggande affärsplan och kostnadsmassan under kontroll. 

� Förlusten minskade radikalt i förhållande till 2013, och med en stark inledning på 2015 är 
målsättningen att den mycket skalbara verksamheten skall uppnå break-even under våren 2015. 

� Verksamheten har sedan starten präglats av ansträngd likviditet, vilket har haft en hämmande 
påverkan på utvecklingen. Med ett tillfredsställande resultat av förestående företrädesemission 
skulle Bolaget komma till rätta med den situationen. 

� Det skulle också möjliggöra kritisk produktutveckling, frigöra tid och resurser för ledningsgruppen 
och minska finansieringskostnaden. 

� Slutligen skulle arbetet med listningen av Bolaget på AktieTorget kunna fortskrida enligt plan, och 
det skulle möjliggöra ytterligare förstärkningar av styrelsen. 

� Styrelsens bedömning är att en framgångsrik emission skulle vara ett avgörande steg i Realtid 
Medias utveckling.  

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Teckningskurs 2,00 SEK per aktie, samma som vid tidigare 

emissioner. 

Teckningsrätter En (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per 
avstämningsdagen. Det krävs fem (5) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 

Avstämningsdag 16 februari 2015. 

Antal nyemitterade aktier Högst 1 934 980 stycken. 

Emissionsbelopp Högst 3 869 960 SEK före emissionskostnader. 

Teckning med företräde Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske 
18 februari 2015 till och med den 4 mars 2015 
genom samtidig betalning. 

Teckning utan företräde Teckning utan företräde skall ske 18 februari 
2015 till och med den 4 mars 2015. 

Bolagsvärde före emissionen 19 349 800 SEK. 

Teckningsförbindelser 1 254 200 SEK, motsvarande 32 procent av en 
fullt tecknad emission. 



 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 

Härmed inbjuds aktieägarna i Realtid Media 
AB (publ) att för fem (5) per avstämningsdagen 
innehavda aktier, teckna en (1) nyemitterad 
aktie till ett pris om 2,00 SEK per aktie i 
enlighet med villkoren i detta IM. 
Teckningskursen är densamma som vid 
tidigare emissioner. 
 
Styrelsen beslutade den 2 februari 2015, 
utifrån bemyndigande från bolagsstämman den 
24 april 2014, om en nyemission med företräde 
för Bolagets aktieägare. Emissionen kommer 
att öka Bolagets aktiekapital med högst 
193 498,00 SEK från nuvarande 967 490,00 
SEK till högst 1 160 988,00 SEK genom 
nyteckning av högst 1 934 980 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 
Emissionskursen har fastställts till 2,00 SEK 
per aktie, vilket innebär att emissionen 
sammanlagt tillför Bolaget högst 3 869 960 
SEK före emissionskostnader. Dessa beräknas 

uppgå till ca 50 000 SEK, resulterande i ett 
kapitaltillskott på ca 3 800 000 SEK. 

De aktier som erbjudandet avser kommer att 
representera 16,7 procent av kapitalet och 
rösterna vid fulltecknad emission. 
 
Styrelsen, bestående av styrelseordförande 
Thomas Vinell samt styrelseledamöter Ingmar 
Rentzhog och Jonas Wiwen-Nilsson, ansvarar 
för detta IM och försäkrar att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa 
att uppgifterna i IM:et överensstämmer med de 
faktiska förhållandena och att inget är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd. I det fall information har inhämtats 
från tredje man har informationen återgivits 
korrekt och ingen information har utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande.  

 

Stockholm den 17 februari 2015 
 
Realtid Media AB (publ) 

Thomas Vinell, Ingmar Rentzhog och Jonas Wiwen-Nilsson 



 

BAKGRUND OCH MOTIV 

Sedan starten 2012 har Bolagets verksamhet 
präglats av ansträngd likviditet. Därför lade den 
dåvarande styrelsen i juni 2013 fram en 
handlingsplan med syfte att tillförsäkra en sund 
kapitalstruktur och god likviditet i Bolaget, en 
avgörande faktor för att kunna genomföra 
affärsplanen. Arbetet har fortgått under hela 
2014, och resultatet är uppnått förutsatt ett 
tillfredsställande utfall i förestående 
företrädesemission. 
  
Under 2014 har ett antal viktiga faktorer fallit 
på plats: 
 
� Ny styrelse tillträdde på årsstämman i 

april. 
� Ny försäljningsdirektör påbörjade sin 

anställning i augusti.  
� Struktur för säljarbete och –process 

implementerades under hösten. 
� Två nyckelmedarbetare, en på 

säljavdelningen och en på redaktionen, 
påbörjade sin anställning i januari 2015.  

� Omfattande förstärkning av 
balansräkningen genomfördes, bland 
annat konvertering av konvertibel (1,8 
MSEK), kontantemissioner (2,0 MSEK) 
och en kvittningsemission (0,7 MSEK). 

� Viss produktutveckling genomfördes; 
implementeringen av annonsnätverk på 
Realtid.se samt lanseringen av 
Branschnytt (publicering av 
pressmeddelanden mot ersättning) . 

 
Trenden med kraftigt minskad förlust 2014 
jämfört med 2013 håller i sig. Efter en stark 
inledning på 2015 är målsättningen att 

verksamheten skall uppnå break-even under 
våren.  
 
En framgångsrik emission skulle ha en mycket 
positiv inverkan på verksamheten. Bland annat 
skulle det:  
 
� Möjliggöra kritisk produktutveckling. 
� Frigöra resurser från ledningsgruppen, 

huvudsakligen vd. 
� Medföra lägre finansieringskostnader. 
� Tillförsäkra god likviditet. 
� Förstärka balansräkningen. 
 
Vidare skulle arbetet med Bolagets listning på 
AktieTorget fortskrida enligt plan, samt 
ytterligare förstärkning av styrelsen 
möjliggöras, då två personer har villkorat sitt 
tillträde med en förstärkt balansräkningen. 
Tillträdet förutsätter naturligtvis bifall av 
årsstämman. 
 
Trots att Bolaget på många sätt verkat i en 
ansträngande miljö har avgörande steg tagits 
2014. Skulle detta krönas med en 
framgångsrik emission blir förutsättningarna 
radikalt förändrade till det bättre, vilket skulle 
gagna Realtid Medias alla intressenter.   
 
Emissionen är garanterad via tecknings-
förbindelser till 1 254 KSEK eller 32 procent. 
Samtliga styrelseledamöter deltar i 
emissionen. 



 

EMISSIONSLIKVIDEN 
 
Emissionslikviden avser Bolaget att fördela enligt nedanstående tabell (SEK): 
  
Emissionlikvid efter emissionskostnader 3 800 000 

Återbetalning lån 1 300 000 

Betalning leverantörsfakturor 750 000 

Utveckling ny sajt 400 000 

Amortering förvärvslikvid Alternativ Media 500 000 

Kassa 850 000 

 

TECKNINGSFÖRBINDELSER 

Realtid Media har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 254 KSEK motsvarande 32 procent av 
emissionsvolymen. I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser. Ingen 
premieersättning utgår för dessa åtaganden. 

Tecknare Tecknat belopp (SEK) Befintligt ägande (antal aktie r) 

Life Science Sweden AB 1 000 000 250 000 

Thomas Vinell med familj 161 600 404 000 

Jonas Wiwen-Nilsson 50 000 1 173 263 

Ingmar Rentzhog, privat och via bolag 42 600 106 500 

 

 

 

 

 



 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Företrädesemission i Realtid Media AB 
(publ) 
Den 2 februari 2015 beslutade styrelsen i 
Realtid Media AB (publ) (org.nr 556872-9916) 
(nedan kallat Realtid eller Bolaget), med stöd 
av bemyndigande från årsstämman den 24 
april 2014 att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Emissionen omfattar högst 1 934 980 aktier 
och kan inbringa bolaget 3 869 960,00 kronor 
vid full teckning. 

Avstämningsdag  

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear”) för fastställande av vem som ska 
erhålla teckningsrätter i emissionen är den 16 
februari 2015.  

Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från 
och med den 18 februari 2015 till och med den 
4 mars 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga 
teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att 
avbryta emissionen efter det att teckningstiden 
har påbörjats. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie. 
Inget courtage kommer att tas ut. 

Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) 
teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det 
krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en 
(1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
kommer att bokas bort från VP-kontot utan 
särskild avisering från Euroclear. 

Handel med teckningsrätter 
Ingen organiserad handel i teckningsrätter 
kommer att ske. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av BTA skett på 
VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till 
dess att nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket.  

Handel med BTA samt omvandling till 
aktier 
Ingen organiserad handel i BTA kommer att 
ske. Omvandlingen från BTA till aktier sker när 
emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
Ingen särskild avisering skickas ut från 
Euroclear i samband med omvandlingen. 

Handel med aktien 
Bolagets aktie är inte upptagen till handel på 
någon marknadsplats. 

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 16 
februari 2015 är registrerad som aktieägare i 
Bolaget äger företrädesrätt att för fem (5) 
befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. 

Direktregistrerade aktieägare, innehav på 
VP-konto 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på avstämningsdagen är registrerade i 
den av Euroclear förda aktieboken, erhåller 
förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi, särskild 
anmälningssedel samt anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter och vd-
brev. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.  

Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken förda förteckningen över 
panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat. 

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav 
på depå 
Aktieägare vars innehav är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. 
Teckning och betalning ska istället ske enligt 
instruktioner från förvaltaren. 

Teckning med stöd av teckningsrätter, 
direktregistrerade aktieägare 
Teckning ska ske genom betalning till angivet 
bankgiro senast den 4 mars 2015 i enlighet 
med något av följande två alternativ.  

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 

Används om samtliga erhållna teckningsrätter 
ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning 



 

 

av den förtryckta bankgiroavin. Observera att 
ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och 
att teckningen är bindande. 

2) Särskild anmälningssedel  

Används om ett annat antal teckningsrätter än 
vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska utnyttjas. 
Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit 
till Eminova Fondkommission. Referens vid 
inbetalning är anmälningssedelns nummer. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Observera att teckningen är 
bindande. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Eminova Fondkommission AB, Barnhusgatan 
16, 4tr. 111 23 Stockholm. Tfn 08-684 211 00, 
fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.    

Teckningsberättigade direktregistrerade 
aktieägare bosatta utanför Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade 
aktieägare som inte är bosatta i Sverige och 
som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan 
betala i svenska kronor via SWIFT enligt 
nedan. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit 
till Eminova Fondkommission. 

Eminova Fondkommission AB 
Barnhusgatan 16, 4 tr. 
SE-111 23 Stockholm, Sverige 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE0730000000032731703067 

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade 
jurisdiktioner 
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande 
i nyemissionen helt eller delvis är föremål för 
legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i 
nyemissionen (exempelvis Australien, Hong 
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare 
kommer inte att erhålla teckningsrätter, 
emissionsredovisning eller någon annan 
information om nyemissionen. 

 
 

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt 
tilldelning 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med 
stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta 
om tilldelning av återstående aktier. 

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på 
anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter” som finns att ladda 
ned från www.eminova.se. Om fler än en 
anmälningssedel insänds kommer endast den 
först erhållna att beaktas. Någon inbetalning 
ska ej göras i samband med anmälan. 
Observera att anmälan är bindande. 

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 
15 000 EUR ( ca: 140 000,00 kr) eller mer, ska 
en kopia på giltig legitimation medfölja 
anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk 
person ska utöver legitimation även ett giltigt 
registreringsbevis som visar behöriga 
firmatecknare medfölja anmälningssedeln. 

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom 
översändande av en avräkningsnota. Betalning 
ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på 
avräkningsnotan och dras aldrig från angivet 
VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till 
annan. Inget meddelande skickas ut till dem 
som ej erhållit tilldelning. 

Anställda i Eminova kan ansöka om att teckna 
aktier i emissionen på samma villkor som 
andra redan befintliga aktieägare eller 
allmänheten. 

Tilldelning ska ske enligt följande: 

I första hand ska tilldelning ske till Bolagets 
befintliga aktieägare som på anmälningssedeln 
angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen 
den 16 februari 2015. Vid överteckning sker 
tilldelningen pro rata i förhållande till antal 
innehavda aktier per avstämningsdagen och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning ske till övriga 
personer som anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. Vid överteckning sker 
tilldelningen pro rata i förhållande till antal 
anmälda aktier och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. 



 

 

Övrigt 
Teckning av aktier med eller utan 
teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren 
kan inte upphäva sin teckning. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Offentliggörande av utfallet i emissionen 
kommer att ske genom ett pressmeddelande 
från Bolaget så snart detta är möjligt efter 
teckningstidens utgång.  

Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till utdelning från 
och med för räkenskapsåret 2015, under 
förutsättning att de nya aktierna blivit 
registrerade och införda i den av Euroclear 
förda aktieboken före avstämningsdagen för 
utdelning. 

Aktiebok 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm. 

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

Aktieägares rättigheter avseende 
vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid 
nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på 
Bolagets hemsida och dels av 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Viktig information 
Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) 
(556889-7887) är ett värdepappersbolag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. 
Eminova har tillstånd att bedriva 
värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) 
om värdepappersmarknaden. 

Finansiella instrument som erbjudandet avser 
har inte och kommer inte att registreras i något 
annat land än Sverige. De kommer därför inte 
att erbjudas till försäljning i något annat land 
där deltagande skulle förutsätta ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
som följer av svensk rätt eller strider mot lag, 
förordning eller annan bestämmelse i sådant 
land. 

Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel befullmäktigar Eminova att 

för undertecknads räkning sälja, köpa eller 
teckna sig för finansiella instrument enligt 
villkoren som utformats för erbjudandet.  

Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel omfattas inte av den 
ångerrätt som följer av distans- och 
hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och 
teckningsperiod framgår av den information 
som utgivits i samband med erbjudandet. 

Genom anmälan i detta erbjudande blir 
undertecknad inte kund hos Eminova. 
Eminova kommer därför inte att 
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt 
erbjudandet. Eminova gör inte heller en 
passandeprövning enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden avseende teckning 
av värdepapper i erbjudandet.  

Den som avser teckna finansiella instrument i 
enlighet med detta erbjudande uppmanas att 
noga läsa igenom den information som 
utgivits. Priset för de finansiella instrument 
som avses framgår av den information som 
utgivits i samband med erbjudandet.  

Kostnader utöver vad som angivits ovan, 
såsom skatter eller courtage, som kan komma 
att uppstå i samband med de finansiella 
instrument som erbjudandet avser, varken 
påföres av eller erläggs av Eminova. 

Personuppgifter som tecknaren lämnar i 
samband med anmälan behandlas av Eminova 
enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Behandling av personuppgifter kan även ske 
hos andra företag som Eminova eller 
emittenten samarbetar med. 

Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i 
telekommunikations- eller posthantering i 
samband med teckning genom betalning eller 
inlämnande av anmälningssedel. 

VP-konto eller depå måste vara öppnat vid 
tillfället för anmälan. 

Klagomål med anledning av Eminovas 
hantering av order genom undertecknad 
anmälningssedel kan insändas per post till 
Eminovas klagomålsansvarige på adress 
Eminova Fondkommission AB, Att: 
Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 
Stockholm. 



 

 

Vid en eventuell reklamation mot Eminovas 
utförande av order ska detta ske inom skälig 
tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra 
andra påföljder kan annars gå förlorad. 

Vid en eventuell tvist med Eminova kan 
konsumenter vända sig till Allmänna 

reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 
Stockholm, telefon 08-508 860 00, 
www.arn.se. 

Eminova följer svensk lag och materiell rätt 
tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. 
Allmän domstol är behörig domstol. 

 
BOLAGET OCH VERKSAMHETEN 
 
”Realtid Media är Sveriges ledande mediebolag för finansbranschen. Genom vår 
integrerade modell erbjuder vi produkter riktade mot i första hand yrkesverksamma i 
finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer 
med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.” 
 
Realtid Media AB (publ) är ett publikt 
aktiebolag med cirka 130 aktieägare.  

Verksamheten är idag en utpräglad 
medieverksamhet mot målgruppen 
finansbranschen och består enbart av sajten 
Realtid.se (www.realtid.se).  

Då Bolagets startade 2012 fanns tre 
verksamhetsben, sajten Realtid.se, magasinet 
Industrirapport samt organisationen av event.  

Ett av de första besluten den nya styrelsen, 
som tillträdda på årsstämman 2014, fattade 
var att fokusera på sajten Realtid.se och 
därigenom uppnå lönsamhet. Industrirapport 
och eventverksamheten ligger således i träda. 

Bolagets har uppvisat negativt resultat under 
sina tre första verksamhetsår, 2012 (-2,9 
MSEK), 2013 (-4,8 MSEK) och 2014* (-2,7 
MSEK). I augusti 2014 anställdes en 
försäljningschef; i och med det lades en 
plattform för försäljningsarbetet. Även om 
omsättningen minskar något 2014* (2,5 
MSEK) i förhållande till 2013 (2,6 MSEK) skall 
det noteras att i 2013 års försäljningssiffror 
ligger såväl utgåvan av ett magasin som event, 
vilket innebär att försäljningen hänförlig till 
Realtid.se de facto ökat 2014. (* Ej reviderad 
siffra).  

I januari 2015 sålde bolaget för drygt 400 
KSEK varför målsättningen är att uppnå break-
even under våren. Med de två rekryteringar 
som gjordes i inledningen av 2015 är Bolaget 
fullt bemannat enligt liggande affärsplan, och 

kostnaden per månad är i storleksordningen 
550 KSEK. 

Sammanlagt arbetar därmed åtta personer i 
Bolaget, varav fyra på redaktionen och fyra, 
inklusive vd, på sälj/administration.  

SKALBAR VERKSAMHET 
Styrelsen gör bedömningen att Realtid Medias 
verksamhet är mycket skalbar, både vad gäller 
sajten Realtid.se och utvecklingen därefter.  

Exempel på Realtid.ses skalbarhet är: 

� Ökad utförsäljningsgrad (fler annonser per 
tidsenhet). 

� Ökad läsartrafik (ger högre prisbild och 
intäkter). 

� Utvecklingen av mobilsajt och så kallad 
app, vilket idag saknas. 

� Fortsatt fokus på karriär/employer 
branding. 

� Nyhetsflashar som prenumerationstjänst 
(via e-post eller sms). 

� Vertikal kommersialisering och utökade 
bevakningsområden. 

� Införande av betalvägg. 
� Rörlig bild. 
� Etc. 
 
I nästa steg är tanken att utnyttja närheten till 
målgruppen och den styrka som Realtid.se 
innebär i form av varumärke och kännedom, 
kunskaper och kontaktytor, och inte minst som 
en distributions- och marknadsföringskanal till 
att utveckla en fullvärdig financial-services-
modell bestående av produkter och 
verksamhetsområden som tillgodoser behov 
hos målgruppen samtidigt som den flyttar upp 



 

 

Realtid Media i värdeskalan och tillför 
kompletterande intäktsströmmar med hög 
marginal, god stabilitet och förutsägbarhet. 

Exempel på sådana verksamhetsområden och 
produkter är: 

� Konferenser och seminarier. 
� Nischade nyhetsbrev (betaltjänst). 
� Nischade magasin (prenumeration). 
� Databaser. 
� Analys/research. 
� Index. 
� Rankingar. 
� Utbildning/karriär/employer branding. 
� PR/IR. 
� Uppdragsmedia. 
 
Även geografisk expansion till övriga nordiska 
länder och en aktiv förvärvsstrategi ligger i 
affärsplanen. 
 
NÄSTA STEG 
Förutsatt en framgångsrik emission skulle 
omedelbart följande aktiviteter inledas: 

A) Utveckling av ny sajt 

Realtid.se är som teknisk, publicistisk plattform 
kraftigt eftersatt. Senaste uppgraderingen 
skedde 2010/11, och en nylansering bedöms 
ha en positiv inverkan på verksamheten på fler 
plan. 

Bland annat skulle det medföra: 

� Ökade intäkter från moderna bannerformat 
och placeringar. 

� Möjlighet till optimering av sajten utifrån 
såväl ett kommersiellt som ett användar 
(läsar-)perspektiv. 

� Utveckling och lansering av responsiv 
mobilsajt, idag en avgörande 
strategiskkomponent i digitala 
verksamheter och intäktsbringande. 

� Utveckling och lansering av en så kallad 
app. 

� Viktigt symbolvärde då sajten grafiskt skall 
anpassas till den redaktionella produkt den 
är idag, med positiv påverkan på 
varumärket. 

� Effektivisera arbetet på redaktionen som 
idag arbetar i ett föråldrat 
publiceringsverktyg. 

 
B) Realtid Medias långsiktiga strategi 
 
En strategisk process kommer att inledas för 
att formulera och kvantifiera Realtid Medias 
långsiktiga målsättning inklusive specificerade, 
tidplanerade delmål. Detta innefattar såväl det 
mediala benet som utvecklingen av en 
financial-services-modell, inklusive geografisk 
expansion och förvärv. Arbetet kommer att 
ledas av en arbetsgrupp bestående av i 
huvudsak styrelse och ledningsgrupp och skall 
pågå hela våren med målsättning att avslutas 
innan sommaren 2015. 

C) Listning och finansiering av långsiktig 
strategi 

Arbetet med att lista Bolaget för daglig handel 
på AktieTorget under 2015 kan fortskrida enligt 
plan. I samband med listning genomförs en 
emission med målsättningen att sprida 
ägandet för att tillförsäkra en god likviditet i 
aktien samt att ta in expansionskapital som 
finansierar Bolagets långsiktiga strategi (se 
ovan).   



 

 

STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR
 
Thomas Vinell 
Styrelseordförande sedan 2014 

Född 1955. Lång erfarenhet av att leda 
finansiella företag. Vinell var tidigare 
förvaltningschef på bland annat Gota Bank 
(1992-1993), Hagströmer & Qviberg 
Fondkommission AB (1993-1998) och EFG 
Bank AB (2005-2009), samt VD på 
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A. 
(1998-2001) och Banque Öhman S.A. (2009-
2013). Tidigare styrelseerfarenheter inkluderar 
Gadd Investment Management Ltd. (1998-
2000), H&Q New Technology Networks Fund 
(2000-2001), Gustavia Capital Management 
(2005-2009) och Öhman SICAV 1 (2009-
2013). 

Aktieinnehav i Realtid Media (*): 404 000 aktier 
Avser att teckna i denna emission: 80 800 
aktier, motsvarande 161 600 SEK. 

Anders Ekborg  
Adjungerad ledamot sedan 2014. Kommer att 
föreslås att tillträda styrelsen på årsstämman 
2015 förutsatt en framgångsrik emission. 

Född 1968. Ekborg arbetar idag på Livmedikus 
AB, ett bolag som bedriver konsultverksamhet 
inom juridik, ekonomi och management. 
Tidigare har Ekborg varit VD på bland annat 
Valbay International AB (2011-2012), samt 
Chefsjurist och Venture Manager på AB 
Traction (2004-2011), ett börsnoterat 
investmentbolag med ca 1,5 miljarder kronor i 
eget kapital. Ekborg har tidigare varit 
styrelseordförande på Hifab Group AB (2004-
2011), Ankarsrum Industries AB (2008-2011) 
och Vallentuna Centrum AB (2009-2011) samt 
styrelseledamot på SRAB Shipping AB (2009-
2011) och Nilörngruppen AB (2009-2011). 

Aktieinnehav i Realtid Media (*): 8 000 aktier. 

Ingmar Rentzhog 
Styrelseledamot sedan 2014 

Född 1979. Grundare och VD för den 
finansiella kommunikationskonsulten Laika 
Consulting (2004-pågende). Som konsult  

 

 

arbetar Ingmar som strategisk rådgivare inom 
Investor Relations för flertalet finansbolag och 
börsnoterade företag. Dessförinnan arbetade 
Ingmar med affärsutveckling och 
marknadsföring på Carnegie Investment Bank 
AB (2002-2004).  

Aktieinnehav i Realtid Media (*): 106 500 aktier 
Avser att teckna i denna emission: 21 300 
aktier, motsvarande 42 600 SEK. 

Jonas Wiwen-Nilsson  
Grundare, VD och styrelseledamot sedan 
2012. 

Född 1972. Utbildad civilingenjör i Väg- och 
vattenbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska 
högskola, tog examen 1997. Genomförde 
Analytikerprogrammet på Goldman Sachs 
Investment Banking Division 1998 och blev 
befordrad till Associate 2000 i gruppen 
Communication, Media & Technology. 
Grundade Realtid.se 2004. 

Aktieinnehav i Realtid Media: 1 173 263 aktier. 

Avser att teckna i denna emission: 25 000 
aktier, motsvarande 50 000 SEK. 

Per Agerman  
Chefredaktör Realtid.se sedan 2011 

Född 1974. Yrkesverksam journalist sedan 
1994. Har tidigare bland annat arbetat på 
Affärsvärlden, Ekonomi24.se samt Computer 
Sweden. På Affärsvärlden var han en av 
initiativtagarna till och redaktörerna bakom 
tidningens affärsjuridikbilaga samt 
entreprenörsboken Framgång. Han 
publicerade 2010 boken Insiders tillsammans 
med författarkollegan Annelie Östlund. 
Belönades med priserna Årets 
ekonomijournalist samt Guldspaden 2007.  

Aktieinnehav i Realtid Media: 4 000 aktier. 

 
 
 
 
 
 



 

 

My Holmström 
Försäljningsdirektör sedan augusti 2014 

Född 1965. Lång erfarenhet av att leda 
säljorganisationer inom mediabranschen. 
Senast arbetade My Holmström Vahlne som 
Försäljningsdirektör på The Local (2011-2014). 
Hon har tidigare arbetat som VD på 
annonsnätverket AdLink, varit Global Online 
Director på Metro International samt 
försäljningschef på Expressen och Spray. 

Revisor 
Ulf Strauss, auktoriserad revisor, Ernst & 
Young, Box 7850, 103 99 Stockholm 

Ingen i Bolagets styrelse eller ledning har varit 
inblandade i domar avseende 
bedrägerirelaterade mål, näringsförbud eller 
motsvarande. Det finns heller inga 
intressekonflikter att rapportera om under 
tidsperioden. Det finns inga avtal om förmåner 
efter det att personer ur ledning och styrelse 
avslutat sina uppdrag. 

(*) Privat, i bolag och/eller med familj  



 

 

REALTID MEDIAS AKTIE 
 

 

Aktiekapitalets utveckling 
Bolagets aktiekapital uppgick den 17 februari 
2015 till 967 490 SEK fördelat på 9 674 900 
aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 
SEK, och varje aktie berättigar till en (1) röst. 
Alla aktier äger samma rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinst och till eventuellt överskott 
vid likvidation. Aktiekapitalet skall lägst uppgå 

till 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 5 000 000 aktier och högst 
20 000 000 aktier. Det finns inga aktieägare 
med aktieinnehav som har olika röstvärde.  
 
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets 
historiska utveckling. 

 

Datum Förändring Ändring (SEK)  Aktiekapital (SEK)  Nya aktier  Totalt antal  

2011-11-23 Nybildning 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 

2012-11-06 Nyemission 120 500 620 500 1 205 000 6 205 000 

2012-12-06 Nyemission 32 850 653 350 328 500 6 533 500 

2013-06-18 Nyemission 11 250 664 600 112 500 6 646 000 

2013-09-09 Nyemission 75 775 740 375 757 750 7 403 750 

2014-04-10 Nyemission 34 000 774 375 340 000 7 743 750 

2014-09-02 Nyemission 54 400 828 775 544 000 8 287 750 

2014-10-20 Konvertering 89 815 918 590 898 150 9 185 900 

2014-10-29 Nyemission 5 000 923 590 50 000 9 235 900 

2014-12-29 Nyemission 10 000 933 590 100 000 9 335 900 

2014-12-30 Kvittningsemission 33 900 967 490 339 000 9 674 900 

      

 
Det finns inga optionsprogram utfärdade i 
bolaget vid tiden för innevarande emission. 

 
Realtid Media hade ca 130 aktieägare per den 
17 februari 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANSIELL INFORMATION 
 
Sammanfattande finansiell utveckling  2014-01-01 2013-01-01 2011-11-23 

Ej koncernredovisning. Belopp i SEK.  –2014-12-31 –2013-12-31 –2012-12-31 

     

Omsättning  2 510 895 2 628 293 737 585 

Rörelsens kostnader  -5 194 380 -7 026 793 -3 650 619 

Rörelseresultat  -2 735 909 -4 597 663 -2 913 034 

Resultat efter finansiella poster  -2 663 871 -4 840 091 -2 913 512 

Årets resultat  -2 663 871  -4 840 091 -2 913 512 

     

  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Eget kapital  -782 088 -2 071 103 653 488 

Långfristiga skulder (*)  2 324 668 3 387 855 2 536 921 

Kortfristiga skulder  2 952 705 3 879 850 2 972 312 

(*) Inklusive skuld till dotterbolag Alternativ Media Stockholm AB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS 

Aktiekapitalet i Realtid Media AB uppgår före 
nyemissionen till 967 490 SEK, fördelat på 
9 674 900 aktier. Vid fullt tecknad nyemission 
av 1 934 980 aktier kommer aktiekapitalet att 
uppgå till 1 160 988 SEK. Bolaget kommer då 
att ha 11 609 880 aktier. Enligt den nuvarande 
bolagsordningen kan antalet aktier i Bolaget 
uppgå till högst 20 000 000 aktier.  
 

Alla aktier i Bolaget berättigar till vardera en (1) 
röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning 
och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar 
vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har 
företrädesrätt vid eventuell företrädes-
emission, i proportion och slag, till befintligt 
innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk 
rätt och denominerade i svenska kronor 
(”SEK”).  
 

Utdelning  
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och med 
räkenskapsåret 2015. Eventuell utdelning 
beslutas av ordinarie årsstämma och betalas 
därefter ut. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag 
för preliminär skatt ombesörjs normalt av 
Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.  
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår dennes fordran på 
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid 

preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
Bolaget.  
Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker 
via Euroclear på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare 
som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår dock normal svensk 
kupongskatt. 
 
Utspädningseffekter 
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår 
i den nyemission som Bolaget genomför. Det 
sker därmed ingen försäljning av befintliga 
aktier. För befintliga aktieägare som inte 
tecknar sig i föreliggande emission uppstår en 
utspädningseffekt om totalt 1 934 980 
nyemitterade aktier, vilket motsvarar en 
utspädning om ytterligare 16,7 procent aktier i 
Realtid Media om emissionen fulltecknas.  
 
Övrig information om aktierna 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan 
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 
under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt 
i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med 
kvalificerad majoritet. 
 

 

 

 

 



 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Bolagsfakta 
Bolagets firma är Realtid Media AB (publ), 
bildades den 7 oktober 2011 och registrerades 
hos Bolagsverket den 23 november 2011. 
Bolaget är publikt (publ). Den 28 mars 2012 
förvärvade aktieägarna i Alternativ Media 
Stockholm AB bolaget Goldcup 100116 AB 
(publ), 556872-9916, som sedermera 
namnändrades till Realtid Media AB (publ). En 
nyemission genomfördes och bolaget tillfördes 
aktiekapital på 500 000 SEK. 
 
Realtid Media etablerades som ett aktiebolag 
och bedriver verksamheten under denna 
associationsform, vilken regleras av 
Aktiebolagslagen (2005:551). Realtid Medias 
organisationsnummer är 556872-9916, med 
säte i Stockholms län, Stockholm kommun. 
 
Huvudkontorets adress är Realtid Media AB, 
Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm. 
 
Bolaget har upprättats i enlighet med svensk 
jurisdiktion och lagstiftning. 
 
Koncernförhållanden 
Sajten Realtid.se har sedan 2004 drivits av 
bolaget Alternativ Media Stockholm AB med 
org.nr 556652-9466 som under 2011 
genomgick en företagsrekonstruktion. I maj 
2012 förvärvade Realtid Media samtliga IP-
rättigheter hänförliga till namnet 
Realtid/Realtid.se och driften av sajten 
Realtid.se samt rättigheterna till magasinet 
Industrirapport av Alternativ Media. 
Köpeskillingen var 6 MSEK och per 141231 
återstod 1 625 KSEK av förvärvslikviden. 
Likviden kommer i huvudsak att användas för 
att återbetala den skuld som kvarstår sedan 
rekonstruktionen. 2013 förvärvade Realtid 
Media Alternativ Media för en (1) krona per 
aktie, sammanlagt 7 979 kr. Alternativ Media 
är idag ett helägt (100 procent) dotterbolag till 
Realtid Media. 
  

Bolagsstyrning 
Realtid Media AB är ett svenskt publikt 
aktiebolag. Bolaget följer Aktiebolagslagens 
regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar 
och förordningar i Stockholm, där Bolaget har 
sitt säte. 
 
Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion 
Årsredovisningar, bolagsordning och annan 
information (normalt endast på svenska) för 
vissa svenska juridiska personer inges till 
Bolagsverket i enlighet med svenska regler 
och förordningar. Dessa handlingar kan 
beställas via Bolagsverkets hemsida 
(www.bolagsverket.se). Realtid Media AB:s 
bolagsordning, alla rapporter som hänvisas till i 
detta memorandum samt stiftelseurkund finns 
tillgängliga i pappersform hos Bolaget. 
 

Rättsliga förfaranden 
Realtid Media är inte och har inte varit part i 
något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som vid något tillfälle har eller har haft 
betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse 
känner inte heller till några andra 
omständigheter som skulle kunna leda till att 
något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
skulle kunna uppkomma. 
 
Rådgivare i samband med emissionen 
Eminova Fondkommission AB är Bolagets 
samarbetspartner i nyemissionen och mottar 
anmälningssedlar och teckningslikvider samt 
ombesörjer registrering av aktier på tecknares 
värdepapperskonton. Eminova har inga 
ekonomiska intressen i Bolaget annat än just 
detta uppdrag. 

 
 

 
 
 



 

 

BOLAGSORDNING 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Realtid Media AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, 
Stockholms län. 

§ 3 Verksamhet  
Bolaget skall skapa, utveckla, producera, distribuera, 
marknadsföra och sälja massmediala produkter utan 
begränsning i vad avser produktens natur, 
distributionsform eller innehållsmässiga. 

§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier  
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 
20 000 000 stycken. 

§ 6 Styrelse och revisorer  
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 
5 suppleanter. 
Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 
revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som 
kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens 
Industri upplysa om att kallelse har skett. 

§ 8 Öppnande av stämma  
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett 
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingar till 
dess ordförande vid stämman valts. 

§ 9 Årsstämma  
Årsstämma hålles årligen inom 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 dagordning; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad; 
6. Föredragningen av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
7. Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning, samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande direktör när sådan förekommer; 
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden; 
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt 
eventuella revisorssuppleanter; 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231 

§ 11 Avstämningsförbehåll  
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADRESSER 
 

Realtid Media AB (publ) 
Gyllenstiernsgatan 12 

115 26 Stockholm 
www.realtidmedia.se 

 
Eminova Fondkommission AB 

Barnhusgatan 16, 4 tr 
111 23 Stockholm 

www.eminova.se 
 
 
 

 


