
ERBJUDANDET 

Styrelsen i 24Money Payments AB (Publ) inbjuder härmed till teckning av aktier i serie A under perioden 8 mars - 15 maj 2017. Vid en 
bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning 
och värdering av effekten av dessa risker. Mer information om 24Money Payments AB (Publ) och koncernen hittar du på www.24money.se. 

INFORMATION Teckningstid: 8 mars - 15 maj 2017

Teckningskurs: 89,00 kr / aktie i serie A

Betalning:  Avräkningsnotor skickas ut löpande efter teckning. 
Sista likviddag är 30 maj 2017.

ANMÄLAN SKICKAS TILL Postadress:  24Money Payments AB (Publ) 
Box 2078 
750 02 Uppsala

E-post (inskannad anmälan): ir@24money.se 
 
Webb (e-signering/Bank-ID):  24money.se/aktier

TECKNINGSANMÄLAN

ANTAL AKTIER Jag vill teckna

poster à 10 st aktier i serie A till kursen 89 kr/aktie  
mot kontant betalning. 

BEFINTLIG ÄGARE/KUND   Jag är redan aktieägare i 24Money Payments AB   Jag är redan sparkund i 24Money Spar AB

KONVERTERING Jag önskar ta del av erbjudandet att konvertera hela mitt sparkapital hos   24Money Spar/24Spar   24Money Företagsobligation

samt upplupna räntor t.o.m. teckningstillfället till aktier i serie A i 24Money Payments AB (Publ) och ger fullmakt till 24Money Payments AB (Publ) 
att genomföra, hantera och utföra betalning av teckningsuppdraget för min räkning.

NAMN OCH 
ADRESSUPPGIFTER

För- och efternamn / Firmanamn Personnr / Org.nr

Postutdelningsadress

Postnummer Ort

E-postadress Telefonnummer / Mobilnummer inkl. riktnummer

VILLKOR Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor och Memorandum på 24Moneys hemsida samt 
att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga.

Undertecknad är medveten om samt medger att:

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

• 24Money Payments AB (Publ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier för min räkning enligt de villkor som 
framgår av erbjudandet utgivet 2017 av styrelsen i 24Money Payments AB (Publ).

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

• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 24Money Payments AB (Publ) för 
förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som 24Money 
Payments AB (Publ) samarbetar med.
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ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER  
I 24MONEY PAYMENTS AB (PUBL)

UNDERSKRIFT Underskrift (i förekommande fall firmatecknare) Ort och datum

24MONEY PAYMENTS AB (PUBL)  |  ORG.NR 556884-4483 |  STYRELSENS SÄTE: UPPSALA  |  BOX 2078, 750 02 UPPSALA  |  T +46 10 150 1600  |  E INFO@24MONEY.SE  |  24MONEY.SE

50%
av investeringenär avdragsgill



Psst...
Du kan också teckna online med 

Bank-ID på 24money.se/aktier

24Money Payments AB (Publ) är ett svenskt aktiebolag 

(organisationsnummer 556884-4483) med verksamhet i Sverige härefter 

angivet som ”Bolaget” som avser att emittera 250 000 st. aktier i  

serie A. Nedan anges villkoren för teckning av aktier i emissionen som 

ska avslutas under maj 2017.

GENERELLA VILLKOR  
FÖR EMISSIONEN

Totalt emissionsbelopp: 22 250 000 kr

Totalt antal befintliga aktier: 1 352 630 aktier i serie A

Antal nyemitterade aktier: 250 000 aktier i serie A

Teckningskurs: 89,00 kr per aktie i serie A

Teckningsperiod: 8 mars - 15 maj 2017

Betalning: Avräkningsnotor skickas ut löpande efter teckning. Sista likviddag är 30 maj 2017.

Utdelning: Utdelningsrätt följer med aktierna

Rösträtt: Med varje aktie i serie A följer tio (10) röster per aktie

Hembud: Inget hembud eller aktieägaravtal föreligger

Överteckning: Vid överteckning är styrelsen bemyndigad att emittera ytterligare aktier i serie A

Investeraravdrag: Investeringen är avdragsgill i enlighet med investeraravdraget

Förlängning av teckningsperiod 
samt emissionens fullföljande:

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut 
att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast fattas den  
1 maj 2017. Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från 
gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är inte garanterad.

SYFTET MED  
EMISSIONEN

24Money Payments AB (Publ) avser genomföra en aktiespridning och kapitalanskaffning under våren 2017 i syfte att sprida ägandet till en nivå 
som möjliggör marknadsnotering av Bolaget under 2017.

Bolaget erhöll i januari 2016 tillstånd från Finansinspektionen som auktoriserat institut för elektroniska pengar. När vi nu genomför denna 
nyemission innebär det att Bolaget växlar upp till en betydligt högre nivå av organisation och kapitalstyrka. 

Investera i 
framtidens 

betaltjänster!

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRVÄRV AV AKTIER  
24MONEY PAYMENTS AB (PUBL)
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