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Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet har inte godkänts eller granskats 
av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om 
prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 
nyemission som memorandumet avser. Grunden för 
undantaget är att det belopp som sammanlagt har 
betalats av investerarna under en tid av tolv månad-
er inte överstiger 2,5 miljoner euro.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av innehållet i detta memorandum eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Eyeonids hem-
sida www.eyeonid.com samt på Tecknaemissions 
hemsida www.tecknaemission.se.

Distributionsområde

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagan-
de förutsätter ytterligare memorandum, registrerin-
gar eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsnin-
gar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memo-
randumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land 
där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt 
föregående mening eller strider mot regler i sådant 
land. 

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller uttalanden om fram-
tidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och 
som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, 
verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är 
välgrundade och genomarbetade, men läsaren 
av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger 
uttryck för subjektiva bedömningar och därmed 
är förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Risk-
faktorer” återges en beskrivning över de faktorer 
som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid 
bedömning av Bolaget och den bransch som Bo-
laget är verksamt inom.

Friskrivning

Memorandumet innehåller information som har 
hämtats från utomstående källor. All sådan informa-
tion har återgivits korrekt. Även om Eyeonid anser 
att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullstän-
digheten i informationen inte kan garanteras. 
Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för 
avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera 
korrekt.

Revisors granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och 
rapporter införlivade genom hänvisning har ingen 
information i memorandumet reviderats av Bolagets 
revisor. 

Definitioner
Med ”Eyeonid”, ”EOID” eller ”Bolaget” avses koncernen med moderbolaget Eyeonid Group 
AB (publ) med organisationsnummer 559005-9415. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden 
AB med organisationsnummer 556112-8074. 
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Teckningstid: 16 juni 2016 – 30 juni 2016

Teckningskurs 2,50 kronor per aktie

Aktiens kortnamn EOID MTF

Teckningspost Minsta teckningspost är 2 000 aktier, därefter i poster om 1 000 aktier

Emissionsgarantier: Eyeonid har erhållit teckningsförbindelser om 4 miljoner kronor och 
garantiåtaganden om 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av 
emissionslikviden.

Emissionsbelopp vid full teckning: Erbjudandet omfattar högst 3 800 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs 
Bolaget 9 500 000 kronor före emissionskostnader Bolagets styrelse har 
möjlighet att utnyttja en Övertilldelningsoption omfattande högst 1 000 000 
nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 2,50 SEK motsvarande 2,5 MSEK

Notering på NGM Nordic MTF: Eyeonids styrelse har ansökt om att uppta bolagets aktie till handel på NGM 
Nordic MTF. En listning bedöms kunna äga rum under augusti 2016.

Antal aktier innan emission: 37 774 503 aktier

Teckningsberättigade: Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma allmänheten och institutionella investerare

Eyeonids värdering: 94 Mkr (innan förevarande emission)

Lock-up avtal: Grundare och tidiga aktieägare har ingått avtal om s.k. lock-up. Detta innebär 
begränsningar i deras rätt att försälja aktier i bolaget under 1 år. 

ISIN-kod för Eyeonids aktie: SE0007280482

Erbjudandet i 
sammandrag

Emissionsmemorandum Juni 20164 Eyeonid Group AB (publ)



Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för din eller 
ditt företags digitala identitet, ett skydd som 
aktiveras och varskor dig när Eyeonid upptäcker 
att din bevakade information har hamnat i fel 
händer innan det blir stora problem.
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Eyeonid i korthet
Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av den mer 
detaljerade informationen i detta memorandum. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds 
i enlighet med memorandumet skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet och 
således inte på endast denna sammanfattning. 

av integration flexibel för partners, men även för 
integrering för andra typer av applikationer. För B2C 
tillhandahåller Eyeonid en kundportal med flertalet 
prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på 
hur många känsliga uppgifter som användaren önskar 
att skydda, debiteringscykel samt valuta. Det går att 
ändra prenumerationsmodell efter behov samt att köpa 
tilläggsprodukter.

För att använda kundportalen registrerar sig den blivande 
användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan 
välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid 
behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att 
skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, 
betalkortsnummer och emailadress som exempelvis 
används vid inloggning och identifikation. Registrering och 
administration av tjänsten kan ske antingen via webben 
eller en mobilapplikation.

När uppgifter lagts till av användaren så påbörjar systemet 
kontinuerlig sökning av dessa uppgifter. Det flödet 
genomförs av Eyeonid’s flera olika moduler varvid mängder 
av data bearbetas och processas. Om systemet hittar 
känslig data som tillhör någon av Eyeonid’s registrerade 
kunder på ställen där den inte bör finnas, då sker en så 
kallad matchning. När matchningen har identifierats och 
kategoriserats kontaktas kunden av Eyeonid enligt kundens 
valda sätt. Systemet genererar en varning via exempelvis 
email och/eller SMS med rekommendationer på hur den 
specifika läckan bör hanteras av kunden.

Tjänsten lanseras kommersiellt hösten 2016.

Eyeonid Group AB är ett publikt aktiebolag som fram 
till och med maj 2016 ägde 100 procent av aktierna i 
dotterbolaget Eyeonid Technology AB vilket verksamt inom 
IT-säkerhet. Bolaget skall bedriva, utveckla, äga och sälja 
IT-relaterade produkter och tjänster. 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan start utvecklat 
en teknisk komplex och avancerad plattform gällande 
proaktiva ID-Skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och 
varnar kunder när deras känsliga privat digital information 
som inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer samt 
personnummer finns tillgängligt Internet innan eventuell 
skada kan ske. 

Affärsidé

Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för din eller ditt 
företags digitala identitet, ett skydd som varskor dig när vi 
upptäcker att din bevakade information har hamnat i fel 
händer innan det blir stora problem. 

Verksamheten

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när 
privat och känslig information som påverkar det verkliga 
livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt 
på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster 
och komponenter. Dels för att möjliggöra integration för 
B2B, dels för att gå ut mot B2C. För B2C finns möjligheter 
att anpassa specifika funktioner från plattformen efter 
kundens behov och önskemål samt frihetsgrader för 
att utveckla specifik funktionalitet då kundens typ av 
integrationsplattform kan variera. 
Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt 
för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen 
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Målgrupp

Eyeonids produkter och tjänster är skapade för en global 
marknad på ett globalt problem. Bolaget har delat upp 
kunderna i tre kategorier; Samarbetspartner, Privatkund 
och Företagskund.

I första hand riktar sig Eyeonid mot olika 
samarbetspartners. Det handlar då om 

a) företag som integrerar in Eyonids tjänst i sitt redan 
befintliga produktutbud
b) företag med större kunddatabaser som vill bredda sitt 
nuvarande erbjudande 
c) företag som agerar återförsäljare av Eyeonids tjänst till 
befintliga kunder och nätverk.

Motiv till notering

Motiven för Eyeonids notering är att: 

•  Ökad kännedom om bolaget och dess produkter.
•  Skapar de finansiella resurser som krävs för att etablera 

Eyeonid internationellt.
•  Möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram vilket 

förbättrar rekryteringsmöjligheterna.
•  Möjlighet att använda egna aktier vid eventuella 

förvärv.

Framtidsutsikter och stragegier

Bolagets styrka ligger i kompetens inom teknisk utveckling, 
stort nätverk av potentiella kunder, starkt team med 
kompletterande erfarenheter samt erfarenhet av att starta 
upp och driva internationella bolag. Bolagets strategi är 
att bygga stor volymstock av betalande prenumeranter 
via samarbetspartners som samtidigt hjälper bolaget att 
snabbare nå en global expansion.

Finansiella och verksamhetsmål

Målet för Eyeonid är att vara det självklara valet för företag 
som vill integrera en proaktiv ID-Skyddstjänst. Bolaget 
målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka 
antalet användare de närmaste två åren. Framförallt ska 
bolaget ha nått lönsamhet.

I det korta perspektivet är målet kommersiell lansering med 
samarbetspartner hösten 2016. 

Bolagets mål inom de närmsta två åren är:

• Kommersiella lanseringar i minst fem länder
•  Ha uppnått lönsamhet
• Ha etablerat sig som ett företag dit kompetenta 

människor söker sig till 
• Lanserat ytterligare tjänster baserade på bolagets 

tekniska plattform
• Finnas representerade med kontor i ytterligare minst 

ett land
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Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Eyeonid. Det är därför av stor vikt att beakta 
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de aktier som genom 
detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan an-
språk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad 
utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har 
gjorts.

Bolagslista risker

Produkter och tjänster
Bolagets huvudsysselsättning är utveckling av IT-tjänster 
och bevakning för ID-intrång. Det kan vara svårt att 
utvärdera Eyeonids försäljningspotential och det finns en 
risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget 
inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och 
tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta 
marginaler och vinst.

Eyeonids värde är till stor del beroende av eventuella 
framgångar för Bolagets IT-tjänster. Bolagets 
marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas 
negativt av en motgång för dessa.

Operativa risker
Eyeonid har skapat en proaktiv ID-Skyddstjänst som 
erbjuds via prenumeration. Plattformen bakom tjänsten 
är utvecklad under cirka två års tid. Det finns alltid risk 
för buggar i systemet även om de med tiden blir färre då 
de kontinuerligt korrigeras. Buggar kan i värsta fall göra 
att data för kunder försvinner eller blir felaktig. Dessa 
risker upplyses kunderna om och de finns reglerade i alla 
abonnemangsavtal med kunderna. Det finns risker att 
hårdvara kraschar och att leverans av tjänsten blir påverkad. 
Eyeonid har byggt en molnbaserad tjänst för att minska 
risken för driftstopp. Även detta upplyses kunderna om och 
det finns reglerade i alla avtal med kunderna.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Eyeonids utveckling av IT-tjänster innebär ökande kostnader 
för Bolaget. Eventuella förseningar i produktutvecklingen 
kan komma att innebära att kassaflöde genereras senare 
än planerat. Bolaget kan, beroende på verksamhetens 

utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital 
för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla 
tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor.  Om 
Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan 
omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket 
i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin 
framtidsplan.

Målsättningar
Det finns risk att Eyeonids målsättningar inte kommer att 
uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta 
längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget 
fastställt vilket kan påverka Eyeonids verksamhet negativt.

Garantiteckning
Bolaget har skriftligen avtalat om garantiteckning (se 
avsnittet ”Garantiteckning”) i förestående emission. 
Denna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, 
bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som 
lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen avtalat 
åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt.

Leverantörer och tillverkare
Eyeonid har eller har för avsikt att inleda samarbeten 
med flera olika leverantörer och kunder. Det föreligger 
en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt 
samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ 
inverkan på verksamheten. Det finns även en risk att 
Eyeonids leverantörer och kunder inte till fullo uppfyller de 
kvalitetskrav och förhoppningar som Bolaget ställer. Likaså 
kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer 
kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Riskfaktorer
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Historik
Eyeonid har kort verksamhetshistorik då Bolaget grundades 
2014. Detta ska beaktas vid investering i aktien.

Nyckelpersoner och medarbetare
Eyeonid är ett litet och kunskapsintensivt företag 
och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har 
behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom 
Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka 
framtida lanseringar av IT-tjänster och därmed även 
Bolagets resultat. 

Sekretess
Eyeonid är beroende av att även sådana 
företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra 
immaterialrätter kan skyddas, bland annat information om 
uppfinningar som ännu inte patentsökts. Även om Eyeonids 
befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas 
av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har 

tillgång till företagshemligheter sprider eller använder 
informationen på ett sätt som kan skada Eyeonid, vilket i sin 
tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat negativt. 

Begränsade resurser
Eyeonid är ett mindre företag med begränsade resurser vad 
gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget 
ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda 
resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det 
finns en risk att Eyeonid misslyckas med att kanalisera 
resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella 
problem.

Övriga risker
Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat 
brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt 
låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets 
rörelsekostnader, handelsvolymer och aktievärdering. 
Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli 
påverkade av dessa och andra faktorer som står utom 
Bolagets kontroll.

Konkurrenter
Branschen för utveckling av nya IT-tjänster är hårt 
konkurrensutsatt. Källkoden är inte skyddad, och det finns 
en risk att det är fritt för andra aktörer att utveckla liknande 
IT-plattformer.
 
Utvecklingskostnader
Eyeonid kommer fortsättningsvis att nyutveckla och 
vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. 
Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan 
vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta 
medför risk att en planerad produktutveckling blir mer 
kostnadskrävande än planerat.
 

Politiska risker
Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika 
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, 
skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska 
bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska 
osäkerhetsfaktorer i andra länder. Ovanstående kan 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och resultat. 

Risker associerade med företagsförvärv
Eyeonid kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. 
Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som 
förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant 
utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka 
negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning 
och likviditet. 

Marknads- och branschrelaterade risker
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Aktierelaterade risker

Ingen tidigare offentlig handel med aktien
Eyeonids utgivna värdepapper har inte varit föremål för 
handel på en handelsplattform tidigare. Det är därför 
svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som 
aktien kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter 
för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att 
marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta 
erbjudande.

Ägare med betydande inflytande
I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal 
av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig 
andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa 
aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att 
utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver 
ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen 
och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella 
förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av 
samtliga eller i stort sett alla Eyeonids tillgångar samt 
andra företagstransaktioner. Denna koncentration av 
företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare 
med andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan 
dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv 
eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga 
aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen 
påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta 
ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark 
ägandekoncentration.

Likviditetsbrist i marknaden för Eyeonid aktien
Likviditeten i Eyeonids aktie kan bli begränsad. Det är inte 
möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera. Om 
en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära 
svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, 
utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. 
Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en 
positiv utveckling. 

Utdelning
Till dags dato har Eyeonid beslutat att samtliga 
aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av 
ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande 
ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I 
övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen 
att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, 
omfattning samt risker ställer på storleken av det egna 
kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 
eventuell avkastning på investeringen genereras genom 
en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktiekapital 
och ägarförhållanden, Utdelningspolicy och överlåtelse av 
aktien”.

NGM Nordic MTF 
Aktier som är noterade på NGM Nordic MTF omfattas inte 
av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna 
till handel på reglerade marknader. NGM Nordic MTF har 
ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och 
tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. 

Som en följd av skillnader i de olika regelverkens 
omfattning, kan en placering i aktier som handlas på NGM 
Nordic MTF vara mer riskfylld än en placering i aktier som 
handlas på en reglerad marknad, då aktier som är noterade 
på NGM Nordic MTF inte omfattas av lika omfattande 
regelverk som de aktier som är upptagna till handel på 
reglerade marknader.

Fluktuationer i aktiekursen för Eyeonid aktien
Aktiekursen för Eyeonid kan i framtiden komma att 
fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga 
resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och 
förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. 
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med 
extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är 
relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet 
hos enskilda bolag. 
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VD har ordet
Allt finns på internet, även det 
som inte borde finnas där

Idag lever vi i två världar, den analoga och den digitala. 
Dessa två börjar nu flyta ihop och det vi en gång ansåg 
var naturligt att göra i den analoga världen som att gå till 
banken och handla i butik sker nu via internet i den digitala 
världen. 

Det som kan upplevas som säkert för dig som användare 
är i själva verket många gånger tillgängligt för den som 
utför kriminella handlingar i form av exempelvis ”hacking”. 
Samhället förändras och brottsligheten med den. Idag är 
id-stölder Nordens snabbast växande brottslighet och vi ser 
inga tecken på en minskning, snarare tvärt om.

Om oturen är framme och någon stjäl din plånbok vet 
du vad du ska göra i form av att spärra dina kreditkort, 
polisanmäla händelsen osv. Du vet när stölden inträffade 
och har ganska god koll på vad du blev av med. I den 
digitala världen fungerar det inte på samma sätt och 
framförallt är din plånbok oftast väldigt mycket större. 
Din digitala plånbok består bland annat av kreditkort, 
personnummer, passuppgifter, inloggningsuppgifter till 
banker, Facebook, Uber, LinkedIn, Snapchat, mailkonton, 
dagstidningar och allt som du någon gång i ditt liv har 
registrerat på internet. Listan utökas löpande och i takt med 
att ”Internet of Things” (digitalisering av saker som t ex bil, 
belysning och prylar i hemmet) kraftigt ökar, skapas nya 
utmaningar.

I den digitala världen sker löpande stölder av känslig 
information precis som i den analoga världen med en 
väsentlig skillnad, i den analoga världen är du oftast 
medveten om när du har blivit bestulen. I den digitala 
världen kan det ta lång tid innan den eller de kriminella 
utnyttjar stölden av ett kreditkort eller inloggningsuppgifter 
och du upptäcker det oftast inte förrän skadan redan är 
skedd. 

Hur kan du undvika att drabbas 
av det nya samhällsproblemet?

Bortser du liksom jag från kravet på oss själva som digital 
användare? Vi är många gånger bekväma och använder 
samma login och/eller lösenord för flera olika tjänster. 

Detta medför en stor säkerhetsrisk då det kan räcka med 
att dina login-uppgifter stjäls för en tjänst för att få tillgång 
till i princip hela din digitala identitet. Eyeonid är svaret på 
ett samhällsproblem och samtidigt en innovation bortom 
befintliga tjänster för id-kapning. Vi kan erbjuda något så 
unikt som ett förebyggande skydd, en möjlighet att slippa 
bekymmer i framtiden med privat information i fel händer. 

Idag finns framförallt reaktiva erbjudanden på marknaden i 
form av försäkringar, bankernas garantier och rättsväsendet. 
Ingen av dessa förhindrar att du drabbas utan fokuserar 
på att ersätta de faktiska problemen när skadan väl är ett 
faktum. En kapad identitet blir i praktiken betydligt mer 
kostsamt än vad dagens försäkringar kan täcka. Eyeonid 
erbjuder istället en förebyggande tjänst för dig som inte vill 
drabbas. Istället för att lägga tid och pengar på att reda upp 
vad som har hänt, betalar du istället för att slippa att något 
ska hända. Eyeonid är ett stöldlarm på internet för din 
identitet, ett skydd som aktiveras och förvarnar dig så att du 
kan agera innan det är för sent.

Som VD för Eyeonid är min främsta uppgift att skapa 
värden för våra aktieägare. Detta ska ske genom att vi, 
Eyeonid skapar marknadens bästa och mest innovativa 
plattformen för ett proaktivt ID-Skydd. Ur vår plattform tar 
vi fram tjänster och lösningar på ett globalt problem för en 
global marknad. Våra tjänster skall bli en naturlig del av de 
befintliga ID-Skydd som idag erbjuds, finnas integrerade 
mot företag som behandlar kreditkort och personuppgifter 
men framförallt en del av en lösning på något som håller på 
att bli ett samhällsproblem.

Välkommen som aktieägare i Eyeonid Group AB (publ) – 
Tillsammans skapar vi lösningar på ett globalt problem.

Stockholm i juni 2016
Daniel Söderberg 
VD Eyeonid Group AB (publ)
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Garantiteckning
Emissionsgarantier med ersättning

Eyeonid har skriftligen ingått avtal om garantiåtagande om 9 500 000 kronor, vilket är fördelat på 4 000 000 kronor (42,1 
procent) av teckningsförbindelser samt 5 500 000 kronor (57,9 procent) genom emissionsgarantier, vilket motsvarar 100 
procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp som betalas kontant. 

Eyeonid har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Teckningen medför ingen rätt att få tilldelning i emissionen, utan endast en 
skyldighet att teckna aktier i mån av behov. Tilldelning sker först efter att tilldelning skett i det publika Erbjudandet. 

Garantitecknare Datum för avtal Garanterat  belopp (SEK) Äger sedan tidigare antal aktier i 
Eyeonid

Fastighets AB Vikdalen 2016-06-13 5 500 000 1 340 000

Summa 5 500 000 1 340 000
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Aktiebok
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare 
VPC AB), Box 191, 101 23  Stockholm. Aktieägare i Bolaget 
erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med 
Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga 
banker och värdepappersförvaltare.

Handel på NGM Nordic MTF
Bolagets styrelse har ansökt att uppta aktierna i Eyeonid till
handel på NGM Nordic MTF.
Målsättningen är handeln skall kunna påbörjas
under augusti 2016. Handeln kommer att ske under
handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod
SE0007280482.

Styrelsens försäkran
Memorandumet är upprättat av styrelsen i Eyeonid inför 
den i memorandumet beskrivna nyemissionen. Styrelsen 

för Eyeonid är ansvarig för innehållet i memorandumet.

Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna 
påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas 
angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på 
en bedömning av memorandumet i sin helhet.

Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av 
memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för 
översättning av memorandumet.

Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa 
tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

Stockholm i juni 2016
Styrelsen i Eyeonid Group AB

Inbjudan till teckning av aktier
Styrelsen för Eyeonid beslutade den29 april 2016 att ansöka 
om att ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på 
NGM Nordic MTF. Per den 2016-05-31 fanns det 37 774 503 
aktier med ett kvotvärde om 0,025 kronor.  

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella 
investerare. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att bredda ägarbasen och därmed 
ytterligare öka spridningen av Bolagets aktier bland 
allmänheten och institutionella investerare.

Vid full teckning i emissionen ges Eyeonid ett tillskott 
på 9 500 000 kronor före emissionskostnader. Under 
förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de 
totala emissions- och garantikostnaderna uppgå till cirka 
1 200 000 kronor.

Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 
944 362,58 kronor till 1 039 362,58 kronor samtidigt som 
antalet aktier kommer att öka från 37 774 503 aktier till 
41 574 503 aktier. 

Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en 

Övertilldelningsoption omfattande högst 1 000 000 
nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 2,50 SEK 
motsvarande 2,5 MSEK. Övertilldelningsoptionen, kan i 
händelse av att Erbjudandet fulltecknas, användas för att 
ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom 
ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i 
enlighet med fastställda tilldelningsprinciper som redogörs 
för under avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Sammantaget 
kan Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen tillföra 
Bolaget 12,0 MSEK efter emissionskostnader vilka beräknas 
uppgå till cirka 1,2 MSEK.

Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer 
att vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en 
maximal utspädning om cirka 12,71 procent av kapital- 
och röstandelen i Bolaget motsvarande totalt 4 800 
000 aktier beräknat som antalet aktier i Erbjudandet 
och Övertilldelningsoptionen dividerat med antalet 
utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet och 
Övertilldelningsoptionen.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta 
memorandum, att teckna aktier i Eyeonid till en kurs om 
2,50 kronor per aktie.
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Rörelsekapital, nyemission och framtida kapi-
talanskaffningsbehov
Eyeonid befinner sig i ett expansionsläge och behöver ett 
kapitaltillskott för att utveckla Bolaget vidare. Styrelsen 
bedömer att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande 
emission täcker rörelsekapitalbehovet minst tolv månader.  

Planen för 2016 är att i kommersiell omfattning påbörja 
försäljningen av den egna produkten. En detaljerad plan 
och tidslinje för de olika utvecklingsstegen förbereds 
i dagsläget. Bolagets planerade utveckling redovisas 
nedan och dessa utvecklingsstadier tjänar som viktiga 
värdehöjande steg för Bolaget.

Verksamhetsmål
2016

• Kommersiell lansering hösten 2016
• Avtal med flertalet samarbetspartners som 

representerar Eyeonids tjänst
• Kapitalanskaffning om 9,5 MSEK

2017

• Bolaget har som mål att nå lönsamhet.
• Lanserat ytterligare tjänster baserade på bolagets 

tekniska plattform
• Utveckling av produkten och lansering på minst fem 

geografiska marknader till

Emissionslikvidens användande
Genom den förestående emissionen tillförs Eyeonid cirka 
9,5 MSEK före emissionskostnader. Bolagets styrelse anser 
att detta belopp väl täcker kostnaderna för Eyeonids drift 
under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen 
skall främst finansiera internationaliseringen av Eyeonid 

med nya kunder och nya samarbetspartners. Nedan 
presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer 
specifierat:

• Säkerställa fortsatt utveckling av plattformen och där 
med tjänsten

• Utökad drift och hosting av plattformen
• Kraftig acceleration av PR, marknadsföring och 

försäljning
• Legala utredningar (PUL och Datalagstiftningar i länder 

för expansion)
•  Kostnader kopplade till notering av Bolaget

Motiv till notering i punktform
• Ökad kännedom om bolaget och dess produkter.
• Skapar de finansiella resurser som krävs för att etablera 

Eyeonid internationellt.
•  Möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram vilket 

förbättrar rekryteringsmöjligheterna.
•  Möjlighet att använda egna aktier vid eventuella 

förvärv

Prissättning av aktien
Eyeonid värderas till cirka 94 Mkr före emissionen. Det finns 
inga vedertagna modeller för att fastställa en värdering 
för bolag såsom Eyeonid. Styrelsen i Bolaget har fastställt 
prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd 
bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och 
samarbeten, den potentiella marknad som Eyeonid 
adresserar, investerat kapital i kombination med Bolagets 
relativt korta historik och snabba framsteg.

Verksamhet

Bolaget utvecklar en i tiden rätt tjänst i form av ett proaktivt 
digitalt ID-Skydd för såväl privatperson som företag. Ett 

Motiv för emission
Emissionen, som beskrivs i förevarande memorandum, genomförs för att göra det möjligt för Eyeonids 
verksamhet att utvecklas i önskvärd takt. Eyeonids största tillgång är en komplex plattform vars syfte är 
tjänster som larmar användare när deras känsliga digitala ID relaterade uppgifter har hamnat i fel händer 
som Bolaget har utvecklat. 

Ett viktigt motiv för förevarande emission är att Eyeonid ska uppfylla NGM Nordic MTFs krav på ägarsprid-
ning och därefter noteras på handelsplattformen.
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digitalt stöldlarm som varnar kunden när tjänsten funnit 
att dennes känsliga digitala uppgifter finns tillgängligt på 
nätet.

Marknadspotential

Marknaden för cyber security hade en omsättning på 
77 miljarder dollar 2015, varav 16 miljarder dollar, cirka 
20 procent, avsåg identitetsbedrägerier (2015 Identify 
Fraud Report, Javelin).Enligt TechSci Research kommer 
kostnaderna för detta att stiga till 170 miljarder USD år 2020.

Investeringar och nyemissioner

Hittills har det investerats omkring 16 miljoner kronor 
i Eyeonids verksamhet. Under det första halvåret 2016 
genomfördes kapitalanskaffningar som tillförde Bolaget 
drygt 9,5 Mkr, till värderingar upp till 54 miljoner kronor 
(pre-money) i syfte att stärka Bolagets ställning inför 
börsnotering. Den riktade nyemissionen vände sig 
till en begränsad krets investerare inklusive samtliga 
befintliga aktieägare i Bolaget. Det som motiverade en 
lägre värdering i den riktade nyemissionen jämfört med 
nu aktuell listningsemission var bland annat den ökade 
inlåsningsrisken (risken att ingen organiserad handel blir 
av) och att ägarna som gick in i nyemissionen investerade 
i ett bolag som inte med säkerhet hade kapital för att 
finansiera sin verksamhet i åtminstone tolv månader framåt. 
Sammantaget var det en större risk att investera i Bolaget i 
den riktade emissionen. 

Notering på NGM Nordic MTF
Bolagets styrelse har ansökt om att uppta aktierna i Eyeonid 
till handel på NGM Nordic MTF. 

Målsättningen är handeln skall kunna påbörjas 
under augusti 2016. Handeln kommer att ske under 
handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod 
SE0007280482.

Att uppta Eyeonid-aktien till handel på en MTF som 
NMG Nordic MTF bedöms av Eyeonids styrelse öka 
uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, 
media, kapitalmarknaden och allmänheten. Att vara 
noterad bedöms öka intresset för Bolagets aktie från 
såväl institutionella investerare som allmänheten. Eyeonid 
bedömer även att noteringen stärker Bolaget i dess 
befintliga och nya relationer till kunder, leverantörer, 
samarbetspartners och andra intressenter samt att 
det blir lättare att attrahera, behålla och motivera 
nyckelmedarbetare till Bolaget.
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Styrelsen i Eyeonid Group AB har den 29 april 2016 beslutat, 
med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman 
den 7 april 2016, om att genomföra en nyemission av 
högst 3 800 000 nya aktier utan företräde för befintliga 
aktieägare. Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 
högst 9 500 000,00 kronor före emissionskostnader.

Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en 
Övertilldelningsoption omfattande högst 1 000 000 
nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 2,50 SEK 
motsvarande 2,5 MSEK. Övertilldelningsoptionen, kan i 
händelse av att Erbjudandet fulltecknas, användas för att 
ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom 
ramen för Erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
Styrelsen i Eyeonid Group AB har den 29 april 2016 beslutat, 
med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman 
den 7 april 2016, om att genomföra en nyemission av 
högst 3 800 000 nya aktier utan företräde för befintliga 
aktieägare. Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 
högst 9 500 000,00 kronor före emissionskostnader.

Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en 
Övertilldelningsoption omfattande högst 1 000 000 
nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 2,50 SEK 
motsvarande 2,5 MSEK. Övertilldelningsoptionen, kan i 
händelse av att Erbjudandet fulltecknas, användas för att 
ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom 
ramen för Erbjudandet.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 2,50 kronor per 
aktie. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar 
sig på en bedömning utifrån Bolagets affärsmässiga 
potential och framtidsutsikter. 

Antal aktier i erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 3 800 000 aktier, samtliga med 
samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till 
Bolagets vinst. I det fall övertilldelningsoptionen utnyttjas 
emitteras ytterligare högst 1 000 000 aktier.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under 

perioden 16 juni 2016 till och med den 30 juni 2016, med rätt 
för styrelsen att förlänga teckningstiden. 

Betalning och leverans av aktier
Betalning skall ske enligt instruktion från Eminova 
Fondkommission AB efter besked om tilldelning. Efter 
genomförd emission kommer aktierna att registreras hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske under juli 2016, varefter 
leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. 
Euroclear sänder ut en VP-avi med specificering av antalet 
aktier som registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering 
till investerare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer 
att ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 
Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, kommer inte att 
utges.

Teckningspost
Aktier tecknas i poster om 2 000 aktier motsvarande 
5 000,00 kronor.

Anmälningssedel
Anmälningssedel kan beställas från/laddas ned från www.
eyeonid.com samt www.tecknaemission.se. Anmälan 
insändes till

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se 

Anmälningssedel måste vara Eminova tillhanda senast 
klockan 15:00 den 30 juni 2016.

Anmälan är bindande
Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas 
och i det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den senaste att registreras. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta 
texten på anmälningssedeln.

Tilldelning
Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en 
enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för 
nyemissionen. Beslut om tilldelning av aktier till tecknare 
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fattas av styrelsen i Bolaget i samråd med Eminova 
Fondkommission AB, varefter investerare kommer 
meddelas eventuell tilldelning per post genom utskick 
av avräkningsnota. Meddelande utgår endast till dem 
som erhållit tilldelning. Om anmälan har skett direkt via 
förvaltare, delges information om tilldelning av förvaltaren 
i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Det primära 
målet vid tilldelningen är att uppnå en bred spridning av 
ägandet i Bolaget. I händelse av överteckning i Erbjudandet 
kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal 
aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning kan komma 
att ske helt eller delvis genom slumpmässigt urval. Teckning 
av aktier sker utan företräde för nuvarande aktieägare, men 
följande principer kommer vara vägledande:

1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det 
är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 2000 
aktier.

2. Att skapa investeringsutrymme för ev. parter som, 
enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med 
strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock 
maximalt tio procent av emissionsbeloppet. 

3. Tilldelningen är inte beroende av när under 
teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant 
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara 
Eminova tillhanda senast tre bankdagar efter utsändandet 
av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan part. Om betalning från 
en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt 
erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av 
den person som ursprungligen tilldelades aktierna. 

Erhållandet av aktier
När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas 
aktierna ut på angivet VP/depåkonto. Registrering hos 
Bolagsverket beräknas ske under juli 2016. 

Ofentliggörande av resultat
Styrelsen kommer genom pressmeddelande att 
offentliggöra resultatet av emissionen efter det att beslut 
om tilldelning skett.

Rätt till utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för 
den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella 
nyemissionens registrering. Utbetalning av eventuell 
utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, 
avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan 
nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler 
om preskription. Det föreligger inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear 
(eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk 
kupongskatt.

Övrig information
Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller föregående 
räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av 
Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. 
Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. 
Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av 
Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på 
sidan 50 i detta memorandum.

Eminova Fondkommission AB är ett så kallat 
emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa 
tjänster i samband med Erbjudandet. Detta innebär 
inte att den som accepterar Erbjudandet (“deltagare”) 
betraktas som kund hos Eminova Fondkommission AB. Vid 
accept av Erbjudandet betraktas deltagaren endast som 
kund om Eminova Fondkommission AB har lämnat råd till 
deltagaren eller annars har kontaktat deltagaren individuellt 
angående Erbjudandet. Att deltagaren inte betraktas 
som kund medför att reglerna om skydd för investerare 
i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas på 
Erbjudandet. Detta innebär bland annat att varken så kallad 
kundkategorisering eller så kallad passandebedömning 
kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren 
ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är 
förenade med Erbjudandet.
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Eyeonid Group AB (publ)
Beskrivning av bolaget

Bakgrund
High-tech utvecklingen och internet är gränslöst, komplicerat men ändå lättillgängligt och fullt av möjligheter, allt från 
ändlösa världar och spel till frihet och demokrati, men i denna gränslöshet finns också hot – dolda och lömska och 
uppenbara som vi behöver känna till och skydda oss mot. Vi behöver någon som spanar åt oss, guidar oss rätt. Någon som 
håller koll på buset. Eyeonid vill vara den som vakar över de som vill, en tjänst som alla behöver och har råd med. Eyeonid 
skall vara det självklara valet för privatpersoner och företag som vill veta att någon söker efter eventuella läckor och varnar i 
tid. Eyeonid skall också vara en trovärdig partner som bryr sig och skyddar dig och din privata data.

dag lever människan i två världar, den analoga och den digitala. I den vanliga värld, den analoga finns olika funktioner och 
produkter som skyddar från olika risker. Alltifrån försäkringar och olika larm till skyddsutrustningar och verktyg. Det finns 
också omfattande lagstiftning, skrivna och oskrivna regler som man vet och förhåller sig till. Dessa har vuxit fram under 
lång tid och fungerar relativt bra i stora delar av världen. Att skydda sig mot andra människors onda uppsåt är en viktig och 
nödvändig del av vår verklighet, mot stöld, skadegörelse och ID-kapning. Ofta kan man minska detta genom att använda 
olika larm, skydd och kontroller. Och när skadan ändå varit framme kan man se den och åtgärda den.

I den digitala världen är mycket fortfarande oreglerat och skydden är svaga. Ofta är det svårt att veta vad man skall skydda 
sig mot eller ens om du blivit bestulen.

Stölder av personliga värdehandlingar, som används för inloggning, inköp, identifiering m.fl. ökar i omfattning. Uppgifter 
som dessa om de kommer i fel händer riskerar inte bara ekonomiska risker, men även stora intrång i den personliga 
integriteten.

Verksamhet

Verksamheten i Eyeonid påbörjades 2014 och har sedan start arbetat med att skapa en komplex plattform vars syfte är 
tjänster som larmar användare när deras känsliga digitala ID relaterade uppgifter har hamnat i fel händer. Med ID relaterade 
uppgifter menas bland annat personnummer, social security numbers, kreditkortsinformation, inloggningsuppgifter, 
passuppgifter mm.

Grundarna och personerna bakom Eyeonid har genom åren byggt upp en erfarenhet som sträcker sig från signalspaning, 
Internetbaserade brottsutredningar, identifiering och infiltration av brottsorgan till teknisk utveckling och entreprenörskap i 
såväl Sverige som flertalet andra länder i världen.

I sina arbeten observerades att enorma mängder personlig information tillgängliggjordes på Internet med kriminellt uppsåt. 
Sådan annan personlig information var t.ex. kreditkortsinformation, personuppgifter och inloggningsuppgifter. Värst av 
allt var att de som blev exponerade inte hade en aning om det utan först när ett brott skett kunde den drabbade i bästa 
fall bli varse om det genom att t ex banken skickade ut ett nytt kreditkort och återställde likviden på bankkontot. Då vi som 
användare dessutom har en förmåga att inte ändra våra inloggningsuppgifter kontinuerligt innebär detta att förövaren ges 
möjlighet att utnyttja ”läckta” uppgifter under lång tid.

Ur denna insikt och kunskap så växte affärsidén fram, att skapa ett proaktivt larm som ger bättre förutsättningar än vad som 
i övrigt erbjuds på marknaden idag; att varna när ens personliga och privata uppgifter finns på platser där de inte ska finnas 
och därmed gjorts tillgängliga för kriminella att missbruka.
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Idag säljs hela databaser med personlig och privat 
information i bulk till ett lågt pris på nätet. De stjäls utan 
att lämna några spår genom att publiceras på diverse 
olika kända och okända ställen på Internet. Problemet 
ökar lavinartat och många är inte medvetna om att det 
finns en hotbild. Många företag, som till exempel banker 
är medvetna om problemet och att det ökar och avsätter 
därför stora mängder pengar för att ersätta de kunder som 
drabbas. De vill emellertid ogärna belysa problemen av oro 
att framstå som att de inte har säkra system. En stor del av 
problemet är att det idag ännu inte finns tillräckligt smarta 
lösningar att tillgå.

Var finns den känsliga 
informationen?

En av de vanligaste frågorna som ofta uppkommer är var 
all denna känsliga information finns. Det enkla svaret är 
överallt. Det handlar om att vi söker av stora mängder data 
från olika källor. Källorna finner vi bland annat från publika 
Internet, Deepwebb, Darknet, IRC, forum, olika databaser 
med mera som processas genom vår plattform med ett 
enda syfte, finn våra kunders känsliga information och 
larma i det fall den upptäcks.

Säkerhetslösningarna har blivit 
bättre men så även bedragarna

Förr talades det mycket om skimning av kreditkort 
som var det vanligaste sättet förövarna kom över 
kreditkortsuppgifter. Det är en dyr och riskfylld metod 
som dock än idag används men är då mer vanligt i mindre 
utvecklade länder. Ett ännu mindre sofistikerat sätt att stjäla 
kortuppgifter är att t ex servitören när du reser utomlands 
fotograferar ditt korts fram och baksida i samband med 
betalning. 

Vad gäller inloggningsuppgifter användes förr men även 
idag främst metoder som ”Brute force” ett sätt att finna 
lösenord genom att använda en större datorkapacitet som 
vanligtvis prövar stora lösenordslistor mot den attackerade 
datorn/servern för att tillslut hitta rätt lösenord.

Idag sker nästan all stöld av känslig personlig data digitalt. 
Metoderna är mer sofistikerade och kunskapen hos dem 
som utför attackerna är väldigt god. Färdiga mjukvaror 
finns att tillgå för att hjälpa dem som vill utföra olika 
former av attacker etc. Via olika såväl öppna som stängda 

nätverk utbyts information och kunskap om hur du kan gå 
tillväga för att komma åt det du är ute efter. Detta är inget 
nytt fenomen men den stora skillnaden är att idag sker 
dialogerna digitalt, globalt i realtid och inte i någon mörk 
källare av ett gäng tonåringar. 
Det handlar främst om två typer av förövare a)personer eller 
ligor med kriminellt uppsåt b) personer som är ute efter 
status eller bevisa att det gick att ”hacka” ett företag eller 
en tjänst..

Kategori ”a” växer stadigt främst på grund av att det 
handlar om väldigt stora pengar. Talar vi om hela 
skadeverkan för dessa former av bedrägerier talar vi om 
miljardbelopp. De kriminella har råd att betala för kunskap 
vilket tydligt bekräftas i form av att trenden ökade digitala 
bedrägerier stadigt ökar.

Märk väl att kategori ”b” inte har som syfte att tjäna 
pengar i första hand utan snarare bevisa att de kommit 
åt informationen och som bekräftelse läcker de ut 
uppgifterna. Detta ger ofta många gånger även status i 
dessa kretsar.

Sist men inte minst handlar det om att marknaden för att 
köpa stulen information har förändrats. Idag annonseras 
stulen information ut precis som vilken annan produkt 
eller tjänst som helst men då främst i nätverk som t ex Tor 
eller I2P. Det handlar inte om att du som förr köper 100 
kreditkortuppgifter eller 1 000 inloggningsuppgifter utan 
snarar möjlighet till att köpa tusentals kreditkortuppgifter 
och många gånger miljontals inloggningsuppgifter. För 
att göra affären lite bättre garanterar dessutom försäljarna 
ibland att korten inte är spärrade och skulle de vara det får 
du pengarna tillbaka.

Hur stort är problemet

Information stjäls utan att förövaren lämnar några spår efter 
sig. Informationen som har stulits kommer inte alltid ut 
direkt utan ibland kan det ta år innan informationen släpps 
vilket skapar ett stort mörkertal över hur stort problemet 
egentligen är. Bara i Sverige ökade antalet anmälda 
kortbedrägerier med 100 procent under första kvartalet 
2016 jämfört med föregående år enligt polisens nationella 
bedrägericenter. 

Vad gäller det totala antalet känsliga personliga uppgifter 
(allt från inloggningsuppgifter till kreditkort) som finns 
tillgängligt talas det om siffror på uppemot en miljard 
uppgifter. Eftersom det finns ett stort mörkertal i form av 

Eyeonid Group AB (publ) 21Emissionsmemorandum Juni 2016



uppgifter som ännu ej ”läckt” ut samt frågan om hur långt 
bak i tiden beräkningarna skall ske ifrån kommer det alltid 
vara svårt att göra en total beräkning. Vad som dock är 
av vikt att veta är att kortbedrägerier och annan form av 
ID-bedrägeri numera är den största formen av bedrägeri i 
Norden och den fortsätter att öka. Trenden ser likadan ut på 
global nivå och än så länge finns inget tekniskt system som 
kan stoppa denna form av bedrägeri.

Nya regler och lagar som är på intåg handlar bland annat 
om att företag som har blivit utsatta och bestulna på 
kunders personuppgifter omedelbart måste rapportera 
detta. Eyeonids styrelse tror att många kommer bli 
förvånade över antalet företag och tjänster som faktiskt har 
blivit ”hackade” på känsliga personuppgifter. Mörkertalet 
beror ofta på att dessa företag väljer att ej gå ut med 
informationen då det skulle förstöra trovärdigheten för 
företaget och/eller tjänsten.

I takt med att allt digitaliseras och att det skall gå fort 
hamnar tyvärr säkerheten många gånger i andra hand vilket 
öppnar upp för ytterligare säkerhetshål. Den nya trenden 
”Internet of things” är nästa steg av orosmoment då 
förövarna kommer kunna komma åt din och styra saker som 
din gräsklippare, bil, belysning i hemmet osv.

Vem bär ansvaret

Om vi använder kredit- och bankkort som exempel finns 
det idag ingen klar rollfördelning om vem som egentligen 
bär ansvaret. Är det konsumenten, kreditkortsutgivaren 
(bank, butik etcetera), kreditkortsbolaget (Visa, Mastercard 
etcetera), försäkringsbolaget eller företaget som blev 
”hackad” och bestulen på uppgifterna. Detta skapar 
problem och var och en av dem skapar egna lösningar 
och regler för hur de skall hantera problemet. Ingen av 
aktörerna önskar tala om problemet då det medför dålig 
publicitet samt i bankernas fall problem med idén om 
att skapa ett kontantlöst samhälle som för dem innebär 
enorma besparingar. Detta har lett till att i nuläget tar 
bankerna största ansvaret genom att i de flesta fall återställa 
kontot samt skicka ut ett nytt kort. 

I takt med att volymerna ökar och beloppen blir större 
kommer större krav att ställas på samtliga aktörer och 
indirekt kommer konsumenten drabbas i form av höjda 
avgifter etc.

Affärsidé

Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för din eller ditt 
företags digitala identitet, ett skydd som aktiveras och 
varskor dig när Eyeonid upptäcker att din bevakade 
information har hamnat i fel händer innan det blir stora 
problem.

Vision

Vara en naturlig del av den tekniska säkerhetslösningen för 
alla företag som har någon form av inloggningsuppgifter 
eller digital handel. 

Affärsstrategi och affärsmodell

ID-kapning i dess olika former är fortfarande tämligen nytt 
för den gemene konsumenten, lyckligt omedveten om att 
de själva kan ha blivit drabbade. Marknaden för olika former 
av ID-Skyddslösningar börjar nu sakta men säkert ta form 
i Norden samt Europa medan USA ligger i framkant och 
har kommit längre. Bara i Sverige har medieexponeringen 
av denna form av tjänster ökat markant under senaste 6 
månaderna.  

Trenden är densamma som i USA som är föregångare med 

a) renodlade ID-Skyddsbolag som är snarlika 
försäkringsbolag i sitt erbjudande 
b) banker som erbjuder ID-Skyddstjänster 
c) Säkerhetsbolag som främst erbjuder produkter till 
konsumentmarknaden och som vill utöka produkt och 
tjänsteutbudet 
d) Telekom- och Bredbandsleverantörer som utökar sitt 
tjänsteutbud 
e) Övriga företag med större kunddatabaser som ser 
nya intäktsmöjligheter.

Vad som är gemensamt för de flesta erbjudanden i Europa 
är att erbjudandet i första hand är ett reaktivt skydd., med 
andra ord tjänster hjälper eller varnar den drabbade först 
när olyckan varit framme. Att leda och hjälpa en drabbad 
är extremt viktigt och kan Eyeonids tjänst komplettera 
redan befintliga tjänster genom att även finnas med som 
ett proaktivt larm som varnar, om Eyeonid finner deras 
uppgifter i fel händer skapas ett mer heltäckande skydd.

Det är viktigt att vara medveten om att de flesta bolag som 
erbjuder ID-Skydd i själva verket är distributörer av en eller 
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flera andra företags tjänster.

Eyeonid arbetar med teknisk utveckling av en avancerad 
komplex plattform som Bolaget skapar sina tjänster ifrån. 
Eyeonids ambition är att bli bäst på det Bolaget gör och inte 
att vara en distributör av andras tjänster. 

Eyeonid arbetar med ett globalt problem vilket också 
ger oss en global marknad. Olika länder har olika regler 
och lagar som Bolaget måste förhålla sig till vilket gör att 
Eyeonids tjänster löpande kommer lanseras land för land. 
Eyeonids tjänster kan och kommer lanseras såväl under eget 
varumärke som tillsammans med olika samarbetspartners. 
Till att börja med kommer bolaget fokusera på 
samarbetspartners och i takt med att marknaderna mognar 
är planen att lansera under eget varumärke. Utifrån den 
respons tjänsten har fått när Eyeonid talat med potentiella 
samarbetspartners ser styrelsen det som den naturliga 
vägen att gå för att uppnå volym.

Eyeonid har valt att dela in sina potentiella kunder i tre 
kategorier:

Privatpersoner
Privatpersoner kommer att kunna registrera sig och de 
uppgifter de önskar att Bolaget bevakar på Eyeonids 
hemsida, mobila hemsida eller App. I första hand erbjuder 
Bolaget bevakning av inloggningsuppgifter (mail), 
kreditkort samt personnummer. Privatpersoner kommer 
erbjudas att pröva tjänsten gratis för att sedan ges 
möjlighet skapa en prenumeration till ett rimligt pris.

Företag
Företag kommer erbjudas att kunna bevaka inloggningsup-
pgifter (mail), sin domän samt kreditkort. 

Samarbetspartners
Eyeonids fokus kommer vara samarbetspartners och 
därför lägger Bolaget extra fokus på just dem. Eyeonids 
erbjudande till dessa är:
- Erbjuda Eyeonids tjänst till sina kunder via 
voucherupplägg (enklaste formen)
- Integration av Eyeonid’s tjänst i partnerns redan befintliga 
utbud
- White label lösning
Nyckeln i alla erbjudanden är volym, då Bolagets 
bruttomarginal är god. Detta kommer också reflekteras 
av det pris för tjänsten som Eyeonid erbjuder såväl sina 
samarbetspartners som slutkunder.  

Produkten samt hur fungerar 
tjänsten

Grunden i Eyeonid är den egenutvecklade plattformen. 
Syftet med plattformen är att finna, filtrera, värdera och 
selektera stora mängder data från mängder av källor. Med 
källor menar vi information från bl.a. publika Internet, 
Dark net, forum, chat-nätverk, Deep web mm. I nästa 
steg matchar plattformen relevant känslig information 
mot bevakad information i kundportalen. För det fall en 
träff sker skickar systemet via gateway ut en notifikation 
till kund via mail eller SMS om att Eyeonids funnit dennes 
information i fel forum.  

I utvecklingen av plattformen används algoritmer, 
textanalys, regelverk tillsammans med machine learning. 

Plattformen är inte begränsad till data av specifik typ utan 
byggd för att kunna köra likartade processer för olika 
sökkriterier. Detta då Eyeonid idag söker efter en viss typ 
av information och i framtiden kanske en annan. Vidare ser 
känslig personlig digitala uppgifter olika ut för olika länder. 
Som exempel på detta har vi personnummer i Sverige och 
SSN (Social Security Number) i USA. 

I den enklaste formen vid en modulindelning ser 
plattformen ut enligt följande:

• Sökmoduler (söker efter olika former av källor)
• Insamlingsmoduler (läser av information som systemet 

funnit eller inmatats)
• Värderingsmoduler (värderar avläst information, vilken 

känslighetsgrad har informationen)
• Selekteringmodul (styckar upp informationen till 

avläsningsbar information) 
• Matchningsmodul (matchar mot bevakade uppgifter)
• Kundportal (portal där kunder administrerar de 

uppgifter de önskar bevaka)
• Gatewaymodul (modul för utskick av mail och SMS 

notifieringar)

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när 
privat och känslig information som påverkar det verkliga 
livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt 
på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster 
och komponenter. Dels för att möjliggöra integration för 
B2B, dels för att gå ut mot B2C. För B2C finns möjligheter 
att anpassa specifika funktioner från plattformen efter 
kundens behov och önskemål samt frihetsgrader för 
att utveckla specifik funktionalitet då kundens typ av 
integrationsplattform kan variera. 
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Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt 
för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen 
av integration flexibel för partners, men även för 
integrering för andra typer av applikationer. För B2C 
tillhandahåller Eyeonid en kundportal med flertalet 
prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på 
hur många känsliga uppgifter som användaren önskar 
att skydda, debiteringscykel samt valuta. Det går att 
ändra prenumerationsmodell efter behov samt att köpa 
tilläggsprodukter.

För att använda kundportalen registrerar sig den blivande 
användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan 
välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid 
behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att 
skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, 
betalkortsnummer och emailadress som exempelvis 
används vid inloggning och identifikation. Registrering och 
administration av tjänsten kan ske antingen via webben 
eller en mobilapplikation. 

När uppgifter lagts till av användaren så påbörjar systemet 
kontinuerlig sökning av dessa uppgifter. Det flödet 
genomförs av Eyeonid’s flera olika moduler varvid mängder 
av data betarbetas och processas. Om systemet hittar 
känslig data som tillhör någon av Eyeonid’s registrerade 
kunder på ställen där den inte bör finnas, då sker en så 
kallad matchning. När matchningen har identifierats och 
kategoriserats kontaktas kunden av Eyeonid enligt kundens 
valda sätt. Systemet genererar en varning via exempelvis 
email och/eller SMS med rekommendationer hur den 
specifika läckan bör hanteras av kunden.

Målgrupp

Eyeonids produkter och tjänster är skapade för en global 
marknad på ett globalt problem. 

I första hand riktar sig Eyeonid mot olika 
samarbetspartners. Det handlar då om; 

a) företag som integrerar in Eyonids tjänst i sitt redan 
befintliga produktutbud 
b) företag med större kunddatabaser som vill bredda sitt 
nuvarande erbjudande 
c) företag som agerar återförsäljare av Eyeonids tjänst till 
befintliga kunder och nätverk.

Rent geografiskt startar Eyeonid på hemmaplan vilket 
innebär Norden för att därefter ta sig vidare ut i Europa 

och Baltikum. Det finns inga tekniska hinder idag för att 
lansera Eyeonids tjänst i vilket land som helst bortsett från 
eventuella språkändringar ut mot slutanvändaren. Istället 
handlar det om respektive lands motsvarande PUL och 
Datalagringsregler samt lagstiftningar.  

Vid en lansering i ett nytt land sker följande steg:

• Genomgång av landets lagar och regler gällande PUL 
och Datalagring

• Översättning till landets språk (språkstöd finns i 
plattformen)

• Eventuell prisjustering 

Utifrån den feedback bolaget har fått kan styrelsen 
konstatera att den primära åldersgruppen för Eyeonids 
tjänst är mellan 30-55 år. Främst handlar det om ett 
beteende och viljan att betala för försäkringsliknande 
tjänster. 

Med tiden är styrelsen övertygade om att även en yngre 
åldersgrupp kommer vara mer mottagliga för att betala för 
en tjänst som Eyeonids.

Produkten är en internetbaserad tjänst, som består 
flera delar. Dels en hemsida där användaren kan få all 
information och mata in sina uppgifter, dels en sökmotor 
och dels ett antal stora databaser. Användaren möts av ett 
webgränssnitt där man leds in till Eyeonids hemsida och 
registrerar sig och de uppgifter man vill skydda. Här väljer 
man också vilken produkt man vill ha och hur man vill bli 
kontaktad. 

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden via 
push- notiser i en App som finns direkt i telefonen, via 
SMS eller via e-post när privat och känslig information som 
påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet 
finns tillgängligt på nätet.

Varje månad får användaren också en summering av 
månaden, vilka sökningar som gjorts och viktiga nyheter 
och tips på åtgärder man kan göra. 

Försäljning och kundservice

Försäljning kommer i första hand att ske genom bolagets 
egna nätverk samt kontrakterade samarbetspartners. I 
samband med den kommersiell lansering hösten 2016 
kommer bolaget bygga upp ett internationellt nätverk av 
samarbetspartners som representerar Eyeonids tjänster.
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I strategiskt viktiga länder kommer Eyeionid sätta upp 
egna försäljningskontor. Valet av land kommer till viss del 
att baseras till på den statistik Eyeonid samlar in på sin 
plattform över länder som är mer utsatta av ID-stölder än 
andra. Detta ger Bolaget god insyn över marknaden och bra 
PR underlag i samband med lansering i landet. 

Vidare styrs den geografiska expansionen av bolagets 
kunder som ibland finns representerade i flertalet länder. 
I takt med att antalet kunder växer kommer Eyeonid 
bygga upp en egen säljsupportavdelning som arbetar 
tillsammans med det tekniska implementationsteamet. 
Genom medföljande administrationsgränssnitt kommer 
slutkunderna själva kunna hantera supporten av tjänsten 
vilket reducerar den supportpersonal Eyeonid behöver ha 
anställd. 

Försäljning är en nyckelfråga för bolaget och då 
Eyeonid arbetar utifrån flertalet affärsmodeller kommer 
tillvägagångssättet för att ta en marknad se olika ut i olika 
länder.

Det är emellertid viktigt att poängtera är att Bolaget siktar 
på att nå lönsamhet så snart som möjligt efter lansering av 
produkten hösten 2016, trots att Eyeonid satsar mycket på 
den tekniska utvecklingen.

Framtidsutsikter och strategier

Bolagets styrka ligger i kompetens inom 
mjukvaruutveckling, stort nätverk av kunder, starkt team 
med kompletterande erfarenheter samt stor erfarenhet 
av att starta upp internationella Internetföretag. 
Bolagets strategi är att låta kunderna teckna avtal 
i abonnemangsform och med möjlighet för test-
abonnemang. 

Verksamhetsmål och 
investeringar

Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i dagsläget är 
att lansera sin produkt i kommersiell omfattning i Norden 
vilket beräknas ske under hösten 2016. Bolagets mål inom 
de närmsta åren är:

Det viktigaste målet för bolagets verksamhet i dagsläget 
är kommersiell lansering med kund för att i nästa steg nå 
lönsamhet. Bolagets mål inom de närmsta två åren är:

•  Ha genomfört en kommersiell lansering i minst fem 
olika länder

•  Ha uppnått lönsamhet
•  Ha etablerat sig som ett företag dit kompetenta 

människor söker sig till 
•  Lanserat ytterligare tjänster baserade på bolagets 

tekniska plattform
•  Finnas representerade med kontor i ytterligare minst 

ett land

Målet för Eyeonid är att vara det självklara valet för företag 
som vill integrera en proaktiv ID-Skyddstjänst. Bolaget 
målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka 
antalet användare de närmaste två åren. Framförallt ska 
bolaget ha nått lönsamhet.
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Bolagsinformation 

Firmanamn Eyeonid Group AB

Organisationsnummer 559005-9415

Handelsbeteckning EOID MTF

ISIN-kod för Eyeonids aktie SE0007280482

Säte och hemvist Stockholm kommun, Stockholms län

Datum för bolagsbildning 2015-02-18

Firma registrerad 2015-03-02

Land för bolagsbildning Sverige

Juridisk form Publikt aktiebolag

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress Mailbox 706, 114 11 Stockholm

Telefon + 46 8-408 86 900

E-post ir@eyeonid.com

Hemsida https://www.eyeonid.com

Organisation och personal

Bolaget ser inget självändamål med att ha många anställda utan snarare rätt personal knutna till bolaget. För att inte 
binda för mycket personalkostnader och ha en god kostnadskontroll tar bolaget löpande in konsulter för olika delar av 
verksamheten.  Bolaget är för närvarande mitt inne i en rekryteringsprocess och förväntas efter sommaren bestå av ca 10 
personer.

Bortsett från ledningen består personalen främst av utvecklare inom olika områden. Så kommer även fallet vara framöver 
bortsett från säljsupport mot bolagets återförsäljare och samarbetspartners som representerar Eyeonids tjänster.
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Marknaden

Person- och ID-skydd är en del av den mer omfattande 
Cyber Security marknaden, vilken förväntas växa från en 
omsättning av 77 miljarder USD 2015 till 170 miljarder USD 
2020. Länder i Nordamerika och västra Europa leder helt 
utvecklingen av denna marknad. (TechSci Research). Det är 
framförallt i Stillahavsområdet, Asia Pacific, som marknaden 
växer snabbast, vilket beror på att tillväxten drivs av länder 
som Kina och Indien. Ett ökat spionage och intrång från 
utländska företag är den största katalysatorn.

Då fler länder utvecklar sin digitala infrastruktur blir 
identitetsstöld ett mer globalt problem. Identitetsstöld följs 
ofta av identitetsbedrägeri. Enligt en rapport (2015 Identify 
Fraud Report, Javelin) utsattes 12,7 miljoner konsumenter 
i USA för identitetsbedrägeri under föregående år. 
Beräknade förluster till följd av detta uppskattades till 16 
miljarder dollar. Länder där identitetsstöld förekommer på 
en hög nivå är bland annat Mexiko, USA, Indien och Kina.

I Sverige anmäldes 55 000 kortbedrägerier under 2015, 
en ökning med 70 procent sedan 2014. Under det första 
kvartalet 2016 ökade antalet kortbedrägerier med 100 
procent. De svenska kortbedrägerierna summerade 
under det första kvartalet till cirka 26 000 stycken. Enligt 
en uppskattning i The Nilson report uppgår de totala 
förlusterna på grund av kortbedrägerier globalt 35 miljarder 
USD årligen fram till och med 2020.

Allt större användning av Cloud Computing, virtualisering 
och ökande attacker på data center är några av de 
beteenden som gör att marknaden för identitetsstöld och 
kortbedrägerier ökar. (Markets and Markets)

Det brittiska försäkringsbolaget Lloyd’s uppskattar att så 
kallade cyber attacker kostade så mycket som 400 miljarder 
dollar per år, vilket inkluderar direkta kostnader och 
följdeffekter av attackerna. Andra aktörer anser att detta är 
en för låg siffra och uppskattar istället att skadorna uppgår 
till så mycket som 500 miljarder USD eller mer per år.

Enligt “World Economic Forum (WEF) Global Risks 2015 
Report”, rapporteras inte de flesta cyberbrott då det är få 
företag som vill eller vågar tala om att de har utsatts för 
intrång. Av förklarliga skäl vill de sällan tala om de förluster 
dessa intrång har fört med sig. Orsakerna till tystnaden 
beror på företagens rädsla för att drabbas av ett försämrat 
rykte eller för att utsättas för legala påföljder. Många 
gånger är också intrången svåra att identifiera varför många 
företag inte ens upptäcker att de har utsatts för dem.

Den bransch som är mest utsatt är finansbranschen. 
Därefter följer IT & telecom, försvarsindustrin, olje- och 
gasbranschen samt retail. (TechSci Research)

Olika studier, gjorda runt om i världen tyder på att 
problemen ökar med antal användare av Internet och 
olika applikationer och apparater som är uppkopplade. 
Kännedomen och oron för problem ökar också lavinartat. 
Hur stora problemen är eller hur man bäst skyddar sig är 
dock oklart för den stora allmänheten.

Konkurrenter

Den marknad som Eyeonid verkar på är ung och ännu inte 
utvecklad. Av denna orsak finns det konkurrenter med olika 
marknadsdjup. För att beskriva konkurrentsituationen är 
det enklast att dela upp de företag som söker efter läckor av 
känslig information i olika kategorier. 

Non profit organisationer. I USA finns det ett par 
mindre organisationer som söker efter vissa kategorier av 
information med syfte att bistå människor som redan blivit 
drabbade av ID-kapningar eller utsatts för bedrägerier.

Säkerhetsföretag. Detta är den vanligaste kategorin av 
företag som arbetar inom denna sektor. Majoriteten av 
dessa företag finns i USA. Dessa erbjuder i första hand 
en form av slagningstjänst under ett annat varumärke. 
Detta är vanligen ett marknadsföringsverktyg som dessa 
företag erbjuder som ett komplement till sina övriga 
B2B-säkerhetstjänster. Dessa företag erbjuder i huvudsak 
tekniska säkerhetslösningar, företagsskydd eller digitalt 
personskydd. Sökningar efter läckt ID-information används 
huvudsakligen för analyser och i researchsyfte.

ID-Stöldskyddsföretag/ID-Stödskyddsförsäkringsbolag. 
Med ett par undantag återfinns dessa företag i USA. 
Företagen in denna kategori erbjuder i huvudsak en form 
av försäkringslösning. De största konkurrenterna inom detta 
segment är amerikanska Lifelock och Experian samt de 
svenska företagen MySafety och UC, Upplysningscentralen. 
Vidare finns det ett antal bolag som skapat en liknande 
konsumentprodukt som Eyeonid, där kunder kan betala för 
att bevaka i huvudsak login uppgifter.

Fristående aktörer. Det finns även aktörer med intresse att 
hjälpa andra genom att de söker av stora läckor av känslig 
login information som de lägger upp för allmänheten att 
söka mot.
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Invald i april 2016. Utbildad vid IHM Business School i Stockholm. Mer än 25 års erfarenhet inom 
affärsutveckling, ekonomi och försäljning. Tidigare roller innefattar CFO, CEO och affärsutvecklingschef 
inom bolag som ICL/Fujitsu, Modern Times Group, MTG AB (Kinneviksfären) och Swilkenbridge 
Group. Mångårig internationell erfarenhet, både från börsnoterade bolag såväl som privatägda bolag. 
Har haft flertal uppdrag från professionella investeringsfonder, primärt avseende affärsutveckling, 
ledarskap och finansiering.

Nurvarande uppdrag
Styrelseordförande (extern) Foap AB
Styrelsesuppleant Roslagsrederiet AB
Verkställande direktör Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Tidigare uppdrag  ¹
VD Swilkenbridge Group AB 2009-2013
Medgrundare och VD Campadre Scandinavia AB 2008-2009
Ledande befattningar inom Modern Times Group MTG AB 1997-2008
Ekonomichef ICL Sorbus AB 1995-1997

Delägande ² 
Dilamino AB 50%

Aktieinnehav
Innehav i EyeonId Group AB: 1 550 000 privat och 516 667 stycken genom bolag.

Styrelseordförande (född 1969)
Henrik Sundewall

Styrelse

Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor
Nedan följer en beskrivning av Eyeonids styrelseledamöter, ledande befattningshavare och 
revisor. Eyeonids styrelse består av styrelseledamöterna Henrik Sundewall (ordförande), 
Dusyant Patel, Thom Thavenius och Mats Jämterud. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och 
styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma. 
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Styrelseledamot (född 1963)
Dusyant Patel

Invald i april 2016. B.Sc., Economics and Marketing. Studier vid London School of Economics and 
Political Science, U. of London. Master of Business Administration (MBA), National University, San 
Diego USA. Högre studier vid Columbia Business School, USA.
 
Arbetar sedan 2016 som COO på Radio Innovation med ansvar för AsiaPac, Africa and LATAM. Senior 
representative Match-Maker Ventures. Har innehaft ledande befattningar på Catchingo, Parkone, 
Thriump Media, Visualeyes, Cathcngo, MoSync AB, Mobispine AB (publ) samt Ericsson.

Var under 2015 med och etablerade Telia-koncernens egen investeringsverksamhet med inriktning på 
startups , +.Purple

Nurvarande uppdrag
Styrelseledamot Alvista AB
Styrelsesuppleant Springfellow International AB
Styrelsesuppleant Cognosec AB
Styrelsesuppleant JoLa Holding AB

Tidigare uppdrag  ¹
Styrelseledamot Greenlight Project Management AB 2013-2015
Extern VD Visualeyes AB 2013-2014

Delägande ² 
Alvista AB 25 %
Dusyant Patel (enskild firma)

Aktieinnehav
Aktieinnehav i Eyeonid: 50 000 aktier.

Styrelseledamot (född 1973)
Thom Thavenius

IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie Magister Stockholms Universitet 
med inriktning Samhällsvetenskap och internationella relationer. Studerat engelska och Internationella 
relationer vid London City University. Studier i Östeuropakunskap och ryska vid Uppsala Universitet. 
Utbildad vid Flygvapnets underrättelseskola och Flygvapnets Officershögskola. Invald i april 2016. 
Arbetar sedan 2011 som affärsområdeschef på Scandinavian Risk Solutions, SRS. Thom Thavenius har 
tidigare haft befattningar inom Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Utrikesdepartementet, Tullverket 
och Säkerhetspolisen. Han har även arbetat som underrättelseanalytiker åt FN:s krigsförbrytartribunal, 
ICTY, i Haag.

Nurvarande uppdrag
Firma Thom Thavenius

Tidigare uppdrag  ¹
Inga

Delägande ² 
Inga

Aktieinnehav
Aktieinnehav i Eyeonid: Inget innehav innan den i detta memorandum beskrivna nyemissionen
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Mats Jämterud
Styrelseledamot (född 1967)

Invald i april 2016. Entreprenör med över tjugo års erfarenhet av konceptutveckling, försäljning 
och strategisk marknadsföring både i Sverige och internationellt för varumärken som ABSOLUT, 
Disney, Electrolux och Ericsson. Tidigare ägare och VD för tre större kommunikationsbyråer samt en 
av grundarna till fastighetsbolaget Arlandastad Holding. Driver idag egen konsultverksamhet inom 
strategisk marknadsföring och event.

Nurvarande uppdrag
L.O. Smith AB, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
L.O. Smith Holdings AB, Ordinarie ledamot
Arlandastad Holding AB, Ordinarie ledamot
Blue Lemon Consulting AB, Ordinarie ledamot
Airport City Stockholm AB, Suppleant
MFG Publishing & Content AB, Ordinarie ledamot
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Götene Västerby 1:263 AB, Ordinarie ledamot
Spin The Bottle AB, Ordinarie ledamot, VD
Channel One and Only AB, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen Korporalen 9, Ordinarie ledamot
L.O. Smith Sverige AB, Ordinarie ledamot
Gremio Property Development AB, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Cefour International AB, Suppleant
Brf Vinkorken AB, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Mats Jämterud Holding Aktiebolag, Ordinarie ledamot
Liljeblad, Jämterud och Jiffer Invest AB, Ordinarie ledamot
Jämterud Holding AB, Ordinarie ledamot
Jämterud Invest AB, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen NORDIC BUSINESS SUITE, Ordinarie ledamot

Tidigare uppdrag  ¹
VD och medgrundare av JJPartners (numera Isobar) 2009-2012
VD och medgrundare av Arlandastad Holding AB 2006-2009
COO och medgrundare av Octagon Nordic 2005-2006
COO Creator Momentum 2001-2005
Grundare och COO Creator 1991-2001

Delägande ² 
Blue Lemon Consulting AB 100%
MFG Publishing & Content AB 20%
Spin the Bottle AB 33%
Jämterud Holding AB 100 %

Aktieinnehav
Innehav i EyeonId Group AB: 186 000 aktier privat.
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VD (född 1975)
Daniel Söderberg

Bolagets verkställande direktör. Entreprenör med ett förflutet inom en rad olika branscher. 

Daniel Söderberg har bland annat varit med och grundat Front Office Nordic AB som nyligen listades 
på NGM Nordic MTF. Innan dess har han arbetat inom råvarusektorn i USA, främst med fokus på olja 
och naturgas. 

Daniel Söderberg var också med och startade Broaden AB, där han var VD under tiden 2002 till och 
med 2009. Broaden AB arbetade direkt eller indirekt som leverantörer av Mobile Media till medie- och 
telekomföretag som TV3, ZTV, TV4, Kanal 5, SVT, Tele2, Telia och Telenor, Nokia.

Aktieinnehav
Innehav i EyeonId Group AB: 450 000 privat och 166 667 stycken genom bolag.

CFO (född 1983)
Carl-Magnus Jönsson

Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning vid Stockholms Universitet. Har under 
flera års tid drivit eget företag inom revision, bokslut, redovisning och beskattning. 

Aktieinnehav
Aktieinnehav i Eyeonid: Inget innehav innan den i detta memorandum beskrivna nyemissionen

Ledande befattningshavare

1. Tidigare uppdrag i detta avsnitt avser uppdrag avslutade de senaste fem åren.
2. Delägande i detta avsnitt avser bolag i vilka vederbörande under de senaste fem åren ägt över 10 procent av kapitalet eller rösterna.

Allegretto Revision KB med huvudansvarig revisor Anders Ericsson.
Box 38120
100 64 Stockholm.
Tel: 08-644 18 00

Revisor
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Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande 
befattningstagare

Tvångslikvidation och konkurs

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör har under de senaste fem åren inte varit inblandad i 
konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör har under de senaste fem åren inte varit inblandad i 
konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i 
bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, 
likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått 
företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser 
eller sanktioner av myndigheter eller organisation som 
företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt 
reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare 
(förutom styrelsen och ledande befattningshavare i 
moderbolaget) har slutit med Eyeonid eller något av dess 
dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör, har ingått avtal med någon innebärande 
en begränsning för befattningshavaren att överlåta 
värdepapper i Eyeonid, utöver de lock-up avtal som beskrivs 
i detta memorandum.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/
eller ledande befattningshavare i Eyeonid.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den 
adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.
Utöver de lock up-avtal som beskrivs i detta memorandum 
har ingen av Eyeonids styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att 
begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt 
eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt 
förfoga över egna aktier.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör har träffat någon överenskommelse med större 
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 
vilken överenskommelse befattningshavaren valts in 
i styrelsen i Eyeonid eller tillträtt sin anställning som 
verkställande direktör. Det föreligger inte, utöver vad som 
redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om 
förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har 
avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära 
att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för 
befattningshavarna i förhållande till uppdraget i Eyeonid.
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Ersättningar till styrelse
Vid den ordinarie bolagsstämman 2016-04-07 beslutades 
inte om någon ersättning för styrelsen. Det är inte beslutat 
om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar 
styrelseledamot.

Löner och förmåner
Eyeonid erlägger i nuläget för sina anställda inga 
pensionspremier och/eller sjukförsäkringspremier utöver vad 
som inom ramen för de sociala kostnaderna kan betraktas 
som sedvanliga villkor. VD erhåller en fast ersättning om 60 
000 kronor per månad. 

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 
styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 
uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda 
arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 
genom VD-instruktion. 

Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av 
Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas 
efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och 
ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget 
är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har 
heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 

Informationspolicy
Eyeonids externa redovisningsmaterial och 
investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, 
tillgänglighet och snabbhet. 

Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån 
sina kunskaper och sin information bidra till informationens 
kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med 
Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara 
lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav 
som marknadsplatsen kräver. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med 
svenska regler och förordningar. Observera att det inte är 
säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation 
om Eyeonids publicerade resultat i alla avseenden. 

Eyeonid lämnar även årsredovisningar, 
bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information på sin 
hemsida, www.eyeonid.com. 

Årsredovisningar och annan information kan också 
beställas från Bolagets huvudkontor. Adress återfinns 
på sidan 2 av detta memorandum. Eyeonid lämnar 
även årsredovisningar och annan information som 
offentliggörs och kommer synas på NG News.

Tvister
Eyeonid är inte och har inte varit part i rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste tolv 
månaderna. Bolaget känner inte heller till några krav eller 
liknande som kan resultera i tvist. 

Ytterligare uppgifter
Eyeonid Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm kommun, Stockholm län. Bolaget bildades 
2015-02-18, Sverige. Bolaget regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551) och dess organisationsnummer är 556176-1809. 
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 
långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring 
av aktieägarnas rättigheter. Utöver vad som anges i 
avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information” 
under rubriken ”Tvister och rättsliga processer” är inte 
Bolaget, och har under de tolv senaste månaderna 
inte varit, part i något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som nyligen har haft eller kunnat få 
betydande effekter på Eyeonids finansiella ställning eller 
lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om några 
övriga rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som 
kan uppkomma.

Eyeonid är ett till Euroclear Sweden anslutet 
avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga Bolagets 
aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till 
Euroclear Sweden är Box 191, 101 23 Stockholm.
Årsredovisningar, bokslutskommunikéer, 
kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan 
information (normalt endast på svenska) finns, under 
memorandumets hela giltighetstid, tillgängliga på 
Bolagets hemsida www.Eyeonid.com. Handlingarna kan 
också beställas från Bolaget per email: ir@Eyeonid.com. 

Övriga upplysningar
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Aktien

Aktiekapitalet uppgår till 944 362,58 kronor. Aktiekapitalet i 
Eyeonid ska uppgå till lägst 625 000 kronor och högst 
2 400 000 kronor fördelat på lägst 25 000 000 aktier och 
högst 100 000 000 aktier. 

Eyeonids aktier är upprättade enligt svensk rätt och är 
denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda 
på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med 
adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 
Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till 
andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma 
rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga 
aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga 
inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de 
lock-up avtal som beskrivs på sid. 37. 

Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring 
av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. 
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra 

Aktiekapital och ägarförhållanden
bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets 
ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd 
tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna 
skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga 
utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Eyeonids aktie 
är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras 
elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital och dess utveckling

Eyeonids bolagsordning är antagen 2016-04-07. Enligt bo-
lagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 625 000 kronor 
och högst 2 500 000 kronor fördelat på lägst 25 000 000 
aktier och högst 100 000 000 aktier. 

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2016-05-31 till 944 362,58 
kronor, fördelat på 37 774 503 aktier med ett kvotvärde om 
0,025 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapi-
talets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp 
i kronor).
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Eyeonid Group bildades 18 februari 2015 i syfte att agera moderbolag till Eyeonid Technology AB som i sin tur bildades 
2014. Under inledningen av 2016 har verksamheten i Eyeonid Technology AB flyttats över till moderbolaget, vari 
verksamheten sedan dess bedrivs. Vidare ägs dotterbolaget Eyeonid Intressenter AB till 100 procent av Eyeonid Group AB 
som ska bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Aktien

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på 
NGM Nordic MTF. Utöver NGM Nordic MTF noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

• Aktiebolagslagen 
• Lagen om handel med finansiella instrument

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring 
aktiekapital

Förändring antal 
aktier

Kvotvärde Totalt 
aktiekapital

Totalt antal aktier

2015 Nybildning 50 000,00 2 000 000 0,025 50 000,00 2 000 000

2015 Apportemission 116 666,65 4 666 666 0,025 166 666,65 6 666 666

2015 Nyemission 41 666,68 1 666 667 0,025 208 333,33 8 333 333

2015 Företräde-
semission

416 666,68 16 666 667 0,025 625 000,00 25 000 000

2016 Nyemission 208 320,83 8 332 833 0,025 833 320,83 33 332 833

Nyemission 68 541,75 2 741 670 0,025 901 862,58 36 074 503

2016 Nyemission 42 500,00 1 700 000 0,025 944 362,58 37 774 503

2016 Förestående 
nyemission

95 000,00 3 800 000 0,025 1 039 362,58 41 574 503

2016 Övertilldelning-
soption

25 000,00 1 000 000 0,025 1 064 362,58 42 574 503
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Ägarförteckning efter nyemission vid fullteckning

Aktieägare Aktier Andel (%)

Blue Bat Investment AB 3 948 345 9,50%

Bergztrom Consulting LLC 4 099 401 9,86%

Richard Näsström 3 984 552 9,58%

BNY Mellon Sa/nv 3 749 000 9,02%

Almi Invest 2 723 547 6,55%

Peter Gans 2 537 392 6,10%

Christoffer Olsson privat och genom bolag 2 359 799 5,68%

Tommy Sunnesson 1 410 833 3,39%

Fastighets AB Vikdalen 1 340 000 3,22%

Henrik Sundewall 1 550 000 3,73%

Övriga ägare 13 871 634 33,37%

Förestående nyemission 3 800 000 9,14%

Summa 37 774 503 100%

Aktieförteckning innan nyemissionen

Aktieägare Aktier Andel (%)

Blue Bat Investment AB 3 948 345 10,45%

Bergztrom Consulting LLC 4 099 401 10,85%

Richard Näsström 3 984 552 10,55%

BNY Mellon Sa/nv 3 749 000 9,92%

Almi Invest 2 723 547 7,21%

Peter Gans 2 537 392 6,72%

Christoffer Olsson privat och genom bolag 2 359 799 6,25%

Tommy Sunnesson 1 410 833 3,73%

Fastighets AB Vikdalen 1 340 000 3,55%

Henrik Sundewall 1 550 000 4,10%

Övriga ägare 10 071 634 26,66%

Summa 37 774 503 100%
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Lock-up avtal

Grundare och tidiga aktieägare har ingått avtal om s.k. 
lock-up. Detta innebär begränsningar i deras rätt att försälja 
aktier i bolaget under 1 år. 

Utan hinder av ovanstående får avyttring ske om NGM 
Nordic MTF medger undantag förutsatt att det finns 
synnerliga skäl för det.

Utspädning

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet 
aktier i Eyeonid med 3 800 000 aktier plus 1 000 000 stycken 
vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, vilket 
motsvarar en ökning med cirka 12,71 procent. 

Detta innebär en utspädning om cirka 11,27 procentenheter 
för befintliga ägare, varvid med utspädning avses antalet 
nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier 
efter att nyemissionen registrerats. 

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 
2016. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i 
aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och 
vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt 
att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 
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 Sweden på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal 
svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå 
utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon 
fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande. 

Anslutning till Euroclear Sweden

Eyeonid är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall 
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med 
Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 
Stockholm, som central värdepappersförvarare och clear-
ingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska ak-
tiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk 
väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga 
banker och andra värdepappersförvaltare.
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Finansiell översikt
I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende räkenskapsåret 2015. 

Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. Uppgifterna 
som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2015 avser moderbolaget Eyeonid Group AB med org. nr. 559005-
9415 och dotterbolaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447. Koncernens räkenskaper för helåret 2014 och 2015 
är reviderade av Bolagets revisor. Koncernen bildades under 2015.
Årsredovisningen 2014 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendationer. Revisionsberättelser för 2015 har lämnats och följer standardutformningen. 2015 års 
revisionsberättelse lämnades utan anmärkningar.

För ytterligare information, se även ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”

RESULTATRÄKNING KONCERNEN KONCERNEN

TSEK 2016-05-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter och kostnader    

Nettoomsättning 0 253

Aktiverat arbete för egen räkning 0 487

Övriga rörelseintäkter 1 0

SUMMA INTÄKTER 1 740

  0 0

Övriga externa kostnader -1 618 -3 543

Personalkostnader -390 -782

Avskrivningar -80 -132

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 088 -4 458

  0 0

RÖRELSERESULTAT -2 087 -3 717

  0 0

Ränteintäkter och liknande 80 1

Summa finansiella intäkter 80 1

  0 0

Resultat från andelar i koncernföretag -13 732 0

Räntekostnader och liknande -295 -8

Summa finansiella kostnader -14 027 -8

  0 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -16 035 -3 725

  0 0

RESULTAT FÖRE SKATT -16 035 -3 725

  0 0

PERIODENS RESULTAT/ ÅRETS RESULTAT -16 035 -3 725

  0 0

PERIODENS RESULTAT/ KONCERNENS ÅRSRESULTAT -16 035 -3 725

Emissionsmemorandum Juni 201638 Eyeonid Group AB (publ)



BALANSRÄKNING KONCERNEN KONCERNEN

TSEK 2016-05-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR    

     

Immateriella tillgångar    

Goodwill 0 12 242

Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten 7 691 6 286

Summa immateriella tillgångar 7 691 18 529

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Maskiner och inventarier 779 826

Summa materiella anläggningstillgångar 779 826

  0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

Andelar i koncernföretag    

Andra långfristiga fordringar   112

Summa finansiella anläggningstillgång 0 112

Summa anläggningstillgångar 8 470 19 466

Omsättningstillgångar 0 0

Förutbetalda kostnader och uppl intäkter   135

Summa kortfristiga fordringar 2 164 1 320

Kassa och bank 2 283 150

Summa omsättningstillgångar 4 447 1 470

SUMMA TILLGÅNGAR 12 917 20 937

BALANSRÄKNING KONCERNEN KONCERNEN

TSEK 2016-05-31 2015-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL 0 0

EGET KAPITAL 0 0

Eget kapital 11 917 17 034

SUMMA EGET KAPITAL 11 917 17 034

  0 0

Kortfristiga skulder 0 0

Leverantörsskulder 911 3 057

Övriga skulder 24 378

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 64 468

Summa kortfristiga skulder 1 000 3 903

  0 0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 12 917 20 937
W

Rapporter Datum
Kvartalsrapport två 2016 2016-08-25

Kvartalsrapport tre 2016 2016-11-28 

Bokslutskommuniké 2016 2016-02-27
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Kassaflödesanalys KONCERNEN KONCERNEN

TSEK 2016-01-01 2015-01-01

Den löpande verksamheten 2016-05-31 2015-12-31

Rörelseresultat -2 087 -3 717

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar 60 132

Realisationsvinst    

    

Erhållen ränta 60 1

Erlagd ränta -295 -6

Betald inkomstskatt    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändringar av rörelsekapital -2 223    - 3 593

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Minskning av varulager 

Förändring av rörelsefordringar -644 - 1320

Förändring av rörelseskulder -2 903 3 903

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 970 -1 010

    

Investeringsverksamheten    

     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 404 -18 529

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 33 -958

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -112

Försäljning av dotterbolag 28

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 410 -19 598

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission 9 458 20 759

Upptagna lån    

Amortering av skuld    

Omstrukturering i koncern 55

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 513 20 759

    

Årets kassaflöde 2 133 150

Likvida medel vid årets början 150

Likvida medel vid årets slut 2 283 150
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen
Den finansiella informationen i detta avsnitt är baserad på räkenskaper för 2015 och perioden 
januari till och med maj 2016. Bolagets räkenskapsår är kalenderår och årsredovisning 2015 
gällande Eyeonid har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelser införlivas genom 
hänvisning till Bolagets hemsida.

Allmänt
Eyeonids finansiella rapporter har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Bolaget använder sig utav redovisningsstandard 
K3. 

Den finansiella information som presenteras nedan är 
baserad på räkenskaperna för 2015-01-01 – 2015-12-31 vilka har 
reviderats av Bolagets revisor, samt av den för detta ändamål 
framtagna delårsrapporten för perioden 2016-01-01 – 2016-
05-31. Den för detta ändamål framtagna delårsrapporten har 
inte reviderats av Bolagets revisor, men har genomgått en 
översiktlig granskning.

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna för Eyeonid uppgick under 2015 till 740 Tkr. 
Dessa består av av konsultintäkter, 253 Tkr samt av Aktiverat 
arbete för egen räkning, 487 Tkr.

Rörelsekostnader
Eyeonids rörelsekostnader under 2015 bestod dels av 3 717 Tkr. 
Personalkostnaderna uppgick till 782 Tkr och övriga externa 
kostnader uppgick till 3 543 Tkr, vilket består av kostnader 
till köp och utveckling av programvaror samt hyra. Av- och 
nedskrivningarna uppgick till 132 Tkr per 2015-12-31. 

Moderbolaget Eyeonid Group AB är ett publikt aktiebolag 
som fram till och med maj 2016 ägde 100 procent av aktierna 
i dotterbolaget Eyeonid Technology AB. Under 2016 fattade 
styrelsen beslutet om att avveckla det helägda dotterbolaget 
Eyeonid Group AB. 

Effekten av detta medförde en engångskostnad om -13 732 
Tkr vilken har tagits upp under Resultat från finansiella poster. 
Orsaken till avvecklandet var ett önskemål från styrelsen 

om att får en enklare koncernstruktur och en för 
aktiemarknaden mer transparant redovisning.

Rörelseresultat
För räkenskapsåret 2015 uppgick rörelseresultatet 3 725 
Tkr.

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar

Eyeonid hade per 2016-05-31 materiella 
anläggningstillgångar som uppgick till 779 Tkr (826 Tkr 
per den 2015-12-31) vilket huvudsakligen består av egna 
servrar.

Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 
6 286 Tkr per 2015-12-31 samt till 7 691 Tkr per 2016-05-31 
vilket består av fortsatta utgifter av utveckling av IT-
plattformen. 

Omsättningstillgångar
Eyeonids omsättningstillgångar uppgick per den 31 maj 
2016 till 4 447 Tkr, varav 2 283 Tkr utgörs av Bolagets kassa 
och bank. 

Eget kapital
Eyeonids egna kapital uppgick 2016-05-31 till 12 917 Tkr.

Långfristiga skulder
Eyeonid saknar per 2106-05-31 långfristiga skulder. 

Kortfristiga skulder
Eyeonids sammanlagda kortfristiga skulder uppgick per 
2015-12-31 till 1 000 Tkr varav leverantörsskulder uppgick 
till 911 Tkr. 
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Rörelsekapital
Styrelsen bedömer att Eyeonid, med nuvarande verksamhet, 
har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden, från Bolagsbeskrivningens avgivande, 
för att fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter 
de förfaller till betalning. Styrelsen ser i dagsläget inget 
kapitalbehov under de kommande tolv månaderna, då inga 
förvärv eller investeringar av betydelse är planerade.

Den finansiella information som presenteras nedan är 
baserad på räkenskaperna för 2015-01-01 – 2015-12-31 vilka har 
reviderats av Bolagets revisor, samt av den för detta ändamål 
framtagna delårsrapporten för perioden 2016-01-01 – 2016-
05-31. Den för detta ändamål framtagna delårsrapporten har 
inte reviderats av Bolagets revisor, men har genomgått en 
översiktlig granskning.

Investeringar

Eyeonid har inte gjort några väsentliga finansiella 
investeringar, utöver utvecklingen av IT-tjänsten som har ett 
bokfört värde, per 2016-05-31, till cirka 7 691 Tkr, som påverkar 
Bolagets finansiella ställning. Det finns inga övriga planerade 
investeringar i framtiden.

Eget kapital och nettoskuldsättning

Koncernens nettoskuldsättning har inte reviderats av 
Bolagets revisor. Nettoskuldsättning visar hur mycket 
nettoräntebärande skulder som finns i bolaget och visar 
bolagets räntekänslighet och finansiella risk. 

Fastigheter

Bolaget äger ingen fast egendom. Verksamheten bedrivs 
i hyrda lokaler.

Tendenser

Det finns såvitt styrelsen känner till, utöver generell 
osäkerhet relaterad till utvecklingen av IT-tjänster, 
inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser 
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets 
framtidsutsikter. Det har inte skett någon väsentlig 
förändring av Eyeonids finansiella ställning eller ställning 
på marknaden sedan den 31 december 2015. Eyeonid 
känner i dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, 
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra 
politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan 
påverka Eyeonids verksamhet eller affärsutsikter under 
det innevarande räkenskapsåret.
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(Tkr) Nettoskuldsättning för Koncernen 2016-05-31
(A) Kassa 0

(B) Likvida medel (Bank) 2 283

(C) Lätt realiserbara värdepapper 0

(D) Summa likviditet; (A)+(B)+(C) 2 283

(E) Kortfristiga fordringar 2 164

(F) Kortfristiga bankskulder 0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0

(H) Andra kortfristiga skulder 1 000

(I) Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H) 1 000

(J) Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D) -3 477

(K) Långfristiga banklån 0

(L) Emitterade obligationer 0

(M) Andra långfristiga lån 0

(N) Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M) 0 

(O) Nettoskuldsättning; (J)+(N) -3 447

(SEK) Eget kapital
(A) Aktiekapital 625

(B) Ej registrerad nyemission 319

(C) Andra reserver 10 973

(D) Summa eget kapital; (A)+(B)+(C) 11 917

Emissionsmemorandum Juni 201644 Eyeonid Group AB (publ)



Många onlinekonon är idag sammankopplade. Detta 
innebär att tjuven endast behöver komma åt ett av 

dina konton för att ta över din digitala identitet
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Allmänt
Eyeonid Group AB är ett publikt aktiebolag med säte 
i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551) och dess organisationsnummer är 559005-9415. 
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående 
än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas 
rättigheter.

Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke 
avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet 
om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna 
som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på 
Eyeonids finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressekonflikter
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen 
känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring 
Bolaget.

Väsentliga avtal
Eyonid bedriver i dag verksamhet i hyrda lokaler. 
Hyresavtalet är ett löpnade avtal med två månaders 
ömsesidig uppsägningstid.

Utöver egna servrar har Eyonid tecknat ett tillsvidareavtal 
med Nordcloud Hosting Sweden AB och Amazon 
Web Services AB om att tillhandahålla molnbaserade 
hostingtjänster för koncernen.

Transaktioner med närstående
Vid memorandumets upprättande finns inga kända avtal 
eller transaktioner med närstående. 

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga 
aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare 
i Eyeonid i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över 
Bolaget.

Försäkringar
Eyeonid koncernen har enligt vad Eyeonids styrelse 
anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av 
memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet 
är tillräckligt och vid en framtida expandering kan 
försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en 
eventuell större organisation.

Väsentliga förändringar i bolagets finansiella 
situation eller ställning på marknaden
Det har inte skett några väsentliga händelser de senaste 
två åren beträffande Bolagets finansiella situation eller 
dess ställning på marknaden efter den tidpunkt då senast 
reviderad information uppgavs. 

Lån och ansvarsförbindelser
Eyeonid saknar långfristiga skulder.

Legala frågor och kompletterande 
information

Emissionen, som beskrivs i förevarande memorandum, genomförs för att göra det möjligt för Eyeonids 
verksamhet att utvecklas i önskvärd takt. Eyeonids största tillgång är en komplex plattform vars syfte är 
tjänster som larmar användare när deras känsliga digitala ID relaterade uppgifter har hamnat i fel händer 
som Bolaget har utvecklat. 

Ett viktigt motiv för förevarande emission är att Eyeonid ska uppfylla NGM Nordic MTFs krav på ägarsprid-
ning och därefter noteras på handelsplattformen.
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Immateriella rättigheter
Bolaget har inga immateriella rättigheter utöver den IT-plattform som Bolaget har utvecklat.

Bemyndiganden
Den ordinarie bolagsstämman som hölls per den 7 april 2016 beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets 
aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, 
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller 
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att vid behov 
kunna bredda ägarkretsen och inhämta ytterligare kapital för finansiering av Bolagets drift och expansion.

Uppköpserbjudande
Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller 
föregående år.
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Skattefrågor i Sverige
Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för 
investerare, som är eller blir aktieägare i Eyeonid är 
baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som 
allmän information. Den skattemässiga behandlingen 
av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen 
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns 
beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier 
av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. 
Framställningen omfattar bland annat inte de fall där 
aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av 
handelsbolag.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 
personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör 
skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är 
för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar 
föreligger skattefri utdelning på så kallade 
näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses 
näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet 
motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade 
aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från 
det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. 
Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 
utdelningstillfället.

Försäljning av aktien

Genomsnittsmetoden
Vid avyttring av aktier i Eyeonid skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk 
person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en 
aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden 
för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval 
av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till 
inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) 
avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden 
kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade 

schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 
försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och 
dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten 
är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill 
med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det 
uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för 
underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 
21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte 
sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för 
kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för 
närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas 
dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som 
innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. 
Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument 
som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under 
förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte 
utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller 
aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller 
för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för 
förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under 
förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det 
att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör 
dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, 
som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. 
Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där 
ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas 
därför inte närmare här.
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Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 
slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid 
förvärv av aktier genom arv eller gåva.

Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar aktierna i 
Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid 
försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon 
avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. 
För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. 
All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras 
på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller 
förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och 
betalas varje år.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning 
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen 
är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras 
genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För 
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie 
i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om 
skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget 
hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt 
Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de 
fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget.

Investeraravdrag

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat 
investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer 
som förvärvar andelar i ett företag av mindre 
storlek i samband med företagets bildande eller 
vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften 
av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. 
Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person 
och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. 
Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett 
och samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. 
Ett företag är av mindre storlek om: 

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

• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, 
eller balansomslutning för samma år, uppgår till 
högst 80 Mkr.

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan 
se över möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock 
med reservation för att Bolaget inte uppfyller samtliga 
kriterier. Det finns dessutom ytterligare krav än de ovan 
nämnda som måste vara uppfyllda, varför Styrelsen 
hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer information 
om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se unde
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Bolagsordning
Organisationsnummer: 559005-9415

§ 1. Firma
Bolagets firma är Eyonid Group AB (publ).

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

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter 
och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i 
Sverige och utomlands. 

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 625 000 kronor och högst 2 
500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 
100 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 
styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. 
Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan 
revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att 
kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet

§ 9. Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla 
sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna 
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 

tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte 
är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen 
bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in 
fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som 
anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen. 

§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
• Val av ordförande.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Val av en eller två justeringsmän.
• Prövande av om stämman blivit behörigen 

sammankallad.
• Godkännande av dagordning.
• Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen.
• Beslut om följande.
•  a) Fastställande av resultaträkningen och 

balansräkningen.
•  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen.
•  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 

verkställande direktören när sådan förekommer.
• Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
• Val till styrelsen och av revisor.
• Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.
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Adress
Eyeonid Group AB (publ)
559005-9415

Adress:    Mailbox 706
Post:    114 11 Stockholm
Telefon:   08-408 86 900
Email:    ir@eyeonid.com
Hemsida:   www.eyeonid.com

Ad

A
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