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Sammanfattning
Följande sammanfattning om memorandum, erbjudande och Bolaget skall ses som en  
introduktion. Sammanfattningen innehåller inte nödvändigtvis all information för ett  
investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras på investerings- 
memorandumet i dess helhet. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning 
av memorandumet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning. Civil- 
rättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är  
vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av memorandumet.

Om memorandumet
Detta	memorandum	har	upprättats	av	styrelsen	 i	3p	 International	AB	org	nr	556712-5751		
som	 ansvarar	 för	 dess	 innehåll	 i	 sin	 helhet.	 Memorandumet	 är	 upprättat	 med	 stöd	 av		
undantag	 från	 prospektskyldighet	 enligt	 Lag	 om	 Handel	 med	 Finansiella	 instrument	
(1991:980),	2	kap	4	§.
	
Styrelsen	 för	 3p	 International	 AB	 försäkrar	 att	 de	 har	 vidtagit	 alla	 rimliga	 försiktighets-	
åtgärder	för	att	säkerställa	att	uppgifterna	i	memorandumet,	så	vitt	de	vet,	överensstämmer	
med	faktiska	förhållanden	och	att	ingenting	är	utelämnat	som	skulle	kunna	påverka	dess		
innebörd.	

Uttalanden	 om	 framtidsutsikter	 är	 baserade	 på	 nuvarande	 marknadsförhållanden,		
planer	och	bedömningar	liksom	bedömningar	av	allmänna	omvärldsfaktorer.	Läsaren	bör	
dock	vara	uppmärksam	på	att	även	om	styrelsen	är	av	uppfattningen	att	ifrågavarande		
uttalanden	 är	 väl	 genomarbetade	 är	 dessa,	 precis	 som	 alla	 framtidsbedömningar,		
baserade	på	antaganden.	Sådana	bedömningar	är	med	nödvändighet	osäkra.	

Styrelsen	ikläder	sig	inte	det	ekonomiska	ansvaret	för	utfallet	av	en	investering	som	görs	med	
stöd	av	detta	memorandum.	Även	om	det	är	styrelses	bedömning	att	den	framtidsinriktade	
informationen	är	baserad	på	rimliga	överväganden,	kan	faktisk	utveckling,	händelser	och	
finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i 3p 
International	AB	är	förenad	med	hög	risk.	Den	som	överväger	att	 investera	i	detta	Bolag	
uppmanas	därför	att	noggrant	studera	föreliggande	memorandum	i	sin	helhet.

Distributionsområde och domsaga vid tvist
Erbjudandet i detta memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter 	
ytterligare	 prospekt,	 registrerings-	 eller	 andra	 åtgärder	 än	 de	 som	 följer	 av	 svensk	 rätt.		
Memorandumet	få	inte	distribueras	i	något	land	där	distributionen	eller	erbjudandet	kräver	
åtgärd	enligt	föregående	mening	eller	strider	mot	regler	i	sådant	land.	

De nya aktierna eller andra finansiella instrument har inte registrerats enligt United States 
Securities	 Act	 of	 1933	 (”Securities	 Act”)	 enligt	 sin	 senaste	 lydelse	 och	 inte	 heller	 enligt		
motsvarande	lag	i	någon	enskild	stat	i	Amerikas	Förenta	Stater	(USA),	Kanada,	Japan	och	
Australien	 och	 får	 därför	 inte	 utbjudas	 till	 försäljning	 eller	 försäljas	 i	 USA,	 Kanada,	 Japan	
eller	Australien	eller	till	personer	med	hemvist	där	eller	för	sådan	persons	räkning	utan	att		
undantag	från	registreringskrav	föreligger.
	
Anmälan	 om	 teckning	 av	 aktier	 i	 strid	 med	 ovanstående	 kan	 komma	 att	 anses		
ogiltig.	För	detta	memorandum	gäller	svensk	rätt.	Tvist	med	anledning	av	innehållet	i	detta		
memorandum	eller	därmed	sammanhängande	rättsförhållanden	skall	avgöras	av	svensk	
domstol	exklusivt.
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Detta memorandum får ej distribueras till allmänheten.
Memorandumet	 har	 upprättats	 i	 informationssyfte	 av	 styrelsen	 för	 3p	 International	 AB	 i		
samband	 med	 föreliggande	 nyemission.	 Genom	 att	 ta	 emot	 memorandum	 och		
annan	information,	vilket	kan	komma	att	erhållas	i	samband	med	föreliggande	emission,		
accepterar	mottagaren	att

1) informationen är konfidentiell och att 
2)	 mottagaren	inte	utan	särskilt	tillstånd	från	3p	International	AB	får	mångfaldiga,	vi		
	 darebefordra	eller	på	annat	sätt	sprida	denna	information	annat	än	i	den	utsträck-	
	 ning	som	är	nödvändigt	för	ett	investeringsbeslut.	

Föreliggande	memorandum	är	ej	ett	prospekt	och	har	ej	registrerats	av	Finansinspektionen	
eller	annan	myndighet.

För	frågor	i	samband	med	föreliggande	emission	kontakta;
Jan	Rejdnell,	Vd,	telefon	0708-14	44	00,	e-post	jan@3pi.com

Erbjudande till riktad målgrupp
Detta	 erbjudande	 riktar	 sig	 till	 en	 krets	 investerare	 och	 omfattar	 300	 poster.	 Varje	 post		
innehåller 10 000 aktier. Aktien kostar i detta erbjudande 1,00 SEK. Varje post kostar 10 
000 SEK. Totalt erbjuds 3.000.000 aktier i emission.  Emissionen kan komma att utökas med 	
ytterligare	100	poster	om	det	blir	överteckning.	Beslut	om	detta	fattar	styrelsen.	

Benämningar
3p	International	AB	benämns	också	i	detta	memorandum	som	”3pI”	alternativt	”Bolaget”.

Om bolaget
3p	International	AB,	orgnr	556712-5751,	är	ett	svenskt	aktiebolag	med	hemvist	och	säte	 i	
Västerås, Västmanlands län. Bolagets huvudkontor finns på Kopparbergsvägen 8, 722 13 
Västerås.	Gällande	lagstiftning	för	verksamheten	är	svensk	rätt	och	Bolagets	juridiska	form	
styrs	av	aktiebolagslagen	(2005:551).

	

Styrelse,	ledande	befattningshavare	och	revisor
Ledamöter:			 	 Magnus	Barenkow,	ordförande
							 	 	 	 Gösta	Stenholm,	vice	ordförande
	 	 	 	 Håkan	Sjöholm,	ledamot
	 	 	 	 Göran	Stenson,	ledamot
	 	 	 	 JinYue	Yan,	ledamot
VD:		 	 	 	 Jan	Rejdnell
Auktoriserad	Revisor:						Fredrik	Sjödén
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3pI,	grundades	hösten	2006	genom	att	ett	projekt	som	drivits	sedan	2000	bolagiserades.
3pI:s	 patenterade	 mjukvaruprodukt	 my3plive	 är	 webbaserad	 och	 säljs	 till	 användare	
i abonnemangsform för 300 SEK per månad och användare. Idag finns 500 registrerade 	
användare	i	projektverktyget.	

För	att	förstå	kundnyttan	med	my3plive	ges	följande	två	konkreta	och	verklighetsbaserade	
exempel;

Exempel 1 - Husbygge
Statistik	 från	mindre	byggprojekt	visar	att	kostnaderna	överskrider	budget	med	 i	genom-
snitt	10	%.	Genom	att	använda	projektverktyg	för	hantering	och	styrning	av	projekt	ökar		
chansen	 att	 nå	 uppsatta	 mål	 med	 ca	 10	 gånger.	 Det	 innebär	 att	 om	 man	 under	 en		
byggtid	 om	 6	 månader	 abonnerar	 på	 och	 använder	 my3plive	 för	 ansvariga	 personer		
inblandade	i	projektet	(kunden,	vvs-,	el-,	grund-	och	byggansvarig)	ökar	sannolikheten	10	
gånger att kostnaderna blir 1 500 000 SEK istället för 1 650 000 SEK. Användarkostnaden för 
my3plive för 5 personer i 6 månader till kostnaden 300 SEK per person och månad blir 9 000 
SEK.

Exempel 2 - Utveckling av logistiksystem för containerhantering i båthamn
Genom	att	välja	att	hantera	och	styra	projekt	i	my3plive	kan	användare	inte	”hoppa	över”	
arbetsmoment	 godtyckligt.	 Till	 exempel	 måste	 en	 riskanalys	 av	 ett	 projekt	 göras	 innan		
projektets	 genomförandefas	 kan	 påbörjas.	 I	 projektet	 med	 att	 utveckla	 ett	 logistik-	
system för containerhantering upparbetades kostnader om 57 miljoner SEK innan en första 	
utvärdering	 av	 projektet	 gjordes.	 Vid	 utvärderingen	 uppenbarades	 att	 det	 byggda		
systemet	aldrig	skulle	klara	av	att	hantera	den	stora	mängden	containrar.

Om	 ett	 projektverktyg,	 som	 till	 exempel	 my3plive,	 använts	 för	 hantering	 och	 styrning	
av projektet hade det uppenbarats, efter ett förbrukande av cirka 10 miljoner SEK, att 	
logistiksystemet	aldrig	skulle	ha	kunnat	bli	funktionellt,	det	vill	säga	inte	klara	av	att	hantera		
mängden	containrar.

I	projektet	var	det	omkring	50	personer	 som	arbetade	och	abonnemangskostnaden	 för	
samtliga användare till my3plive skulle ha uppgått till 15 000 SEK per månad. Ledningen för 
hamnen	valde	senare	att	köpa	in	ett,	mer	eller	mindre,	färdigutvecklat	logistiksystem	till	en	
kostnad av 45 miljoner SEK, som vid tillfället redan användes av flertalet Europeiska
hamnar.

I	 ovanstående	 två	 exempel	 hade	 de	 ansvariga	 kunnat	 minska	 de	 totala	 projekt-	
kostnaderna med 141 000 SEK respektive 46 955 000 SEK vid användandet av my3plive. 	
my3plive	som	är	webbaserat	marknadsförs	huvudsakligen	via	Internet.	



Antalet	 sökningar	 på	 topp	 tio	 ord/fraser	 relaterat	 till	 projektverktyg,	 exempelvis	 ”Project	
management	software”,	uppgår	till	2,5	miljoner	per	månad.	Målet	för	3pI	är	att	tre	procent	
av	dessa	(750	000)	ska	besöka	www.my3plive.com	och	att	en	procent	av	dessa	besökare	
(7	500)	skall	registrera	ett	konto.

3pI:s	projektverktyg	 innehåller	en	metodik	med	mallar	och	checklistor	 samt	exempel	 för	
olika	 typer	av	projekt.	Projektverktyg	på	webben	är	 fortfarande	ett	 relativt	nytt	koncept	
i Norden men framförallt i övriga världen med ett fåtal aktörer på marknaden. Det finns 	
företag	 som	 erbjuder	 liknande	 lösningar,	 dock	 skiljer	 sig	 my3plive	 genom	 att	 fokusera	
på enkelhet och användarvänlighet. En av bolagets konkurrenter har idag över 400 000 	
registrerade användare i Norden och England, vilket tyder på att marknaden är enorm. 
Den	potentiellt	 största	marknaden	för	my3plive	är	 just	nu	Kina	där	3pI	börjar	med	att	 till-
handahålla	den	engelska	versionen.	3pI	har	vidare	avtal	med	de	tre	kinesiska	universiteten	
Xi’an Jiatong University, DongGuan University of Technology samt East China University of 
Science	and	Technology	om	att	introducera	my3plive.

3pI	har	under	en	tid	förhandlat	med	ett	kinesiskt	IT-bolag	om	att	bilda	ett	gemensamt	ägt	
bolag	för	marknadsföring	och	försäljning	av	my3plive	på	den	kinesiska	marknaden.	Avsikts-
förklaring	 för	 samarbetet	 är	 undertecknat.	 Det	 kinesiska	 IT-bolaget	 omsätter	 knappt	 1		
miljard SEK och är väl etablerat på den kinesiska marknaden, bl.a. genom dess samarbeten 
med	världsledande	företag.

Enligt Gartner Group var omsättningen för portfolio- och projektverktyg 2007 USD 1.1 	
miljarder	 med	 en	 marknadstillväxt	 om	 24	 %.	 Vidare	 visar	 undersökningar	 på	 att	 det		
genomförs	cirka	2.5	miljoner	sökningar	på	de	största	sökmotorerna	varje	månad	på	sökord/	
sökfraser	relaterade	till	projektverktyg.

Om erbjudandet
2009-11-20	beslutade	styrelsen	i	3p	International	AB	om	att	genomföra	en	nyemission	med	
företrädesrätt	för	aktieägarna.		

Emissionskursen är satt till 1 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget vid full anslutning 
tillförs 3.000.000 SEK före sedvanliga emissionskostnader. Teckningskursen är baserad på 	
genomsnittskurs	 i	 handeln	 av	 aktien	 samt	 en	 rabatt	 om	 40	 %	 på	 denna	 kurs.	 De	 nya		
aktierna	skall	medföra	samma	rätt	som	de	förutvarande	aktierna	i	Bolaget.	För	en	fullständig		
presentation av Erbjudandet hänvisas till text avseende inbjudan att teckna aktier samt 
avsnitt	om	villkor	och	anvisningar	i	detta	emissionsmemorandum.

Teckningstid:		 	 2009-11-23–	2009-12-14.
Teckningskurs:    1 SEK per aktie.
Teckningspost:		 	 10	000	aktier.
Pris per post:   SEK 10.000.
Antal	poster:		 	 300	stycken.
Likviddag:    Enligt anvisningar på teckningsanmälan.
Emissionsvolym:   3.000.000 SEK.
Andel	av	Bolaget:		 ca	20	%	procent	efter	genomfört	erbjudande	vid	full	teckning	i		
	 	 	 	 nyemissionen.	

Motiv till erbjudandet
Syftet	med	denna	emission	är	att	genom	tillskott	av	kapital	öka	Bolagets	förutsättningar	att	
stärka	 sin	position	på	marknaden	genom	kraftfulla	 satsningar	på	marknadsföring,	kunna	
erbjuda	support	och	färdigställa	den	nya	tekniska	plattformen.	Målsättningen	med	detta	
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är att få accept för produkten inom Norden innan man går vidare till länder i Europa och 
sedan runt hela världen. En särskild satsning finns för Kina. Om nyemissionen inte tecknas till 
sin	huvuddel	kommer	planerade	satsningar	att	minska	i	tempo.	

Notering vid orderdriven marknadsplats 
En listning har skett av aktien med handel i realtid. Detta har genomförts på beqouetd.se. 
ISIN: SE0001989351

Risker
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets 	
kontroll kan dessutom påverka resultat och finansiell ställning. Potentiella investerare bör alltså 	
noggrant	 överväga	 beskrivna	 riskfaktorer	 liksom	 övrig	 information	 i	 detta	 memorandum		
innan	beslut	fattas	om	teckning	av	aktier	i	3p	International	AB.	Risker	och	möjligheter	beskrivs	
därför	utförligt	i	ett	fristående	kapitel.
	
Prognoser
Detta	memorandum	innehåller	vissa	uttalanden,	uppskattningar	och	prognoser	avseende	
den	 förväntade	 framtida	 resultat	 i	 3p	 International	 AB.	 Likaså	 rör	 det	 marknaden	 för	
dess	produkter	och	tjänster.	Uttalanden,	uppskattningar	och	prognoser	återspeglar	olika		
antaganden	som	gjorts	av	 ledningen	och	anställda	i	koncernen	om	förväntade	resultat,	
vilka	antaganden	kan	eller	inte	nödvändigtvis	behöver	visa	sig	vara	korrekta.
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Inbjudan till teckning av aktier 
2009-11-20	 beslutades	 vid	 ett	 styrelsesammanträde	 i	 3p	 International	 AB	 att	 genomföra	
en	 nyemission	 om	 3.000.000	 aktier,	 vilket	 innebär	 att	 vid	 full	 anslutning	 kommer	 antalet		
aktier i Bolaget att uppgå till 19.246.000 A+B-aktier.  Idag finns10.246.600 st (plus 6.000 A-	
aktier	som	inte	är	noterade).	Huvudägaren	har	deklarerat	att	när	marknadsacceptansen	för		
produkten	är	klar	skall	de	två	aktieslagen	slås	samman	till	ett	enda	aktieslag.

Det	främsta	syftet	med	emission	är	att	genom	tillskott	av	kapital	öka	Bolagets	förutsättnin-
gar	att	stärka	sin	position	på	marknaden	genom	offensivare	satsningar	på	försäljning	och	
marknadsföring. Emissionsbeloppet skall därför i första hand användas för försäljning/
marknadsföring	på	den	svenska	och	nordiska	marknaden	samt	för	åtgärder	relaterade	till	
Bolagets	acceptans	med	ny	produktplattform	på	marknaden.	Skulle	nyemissionen	ej	teck-
nas	till	sin	huvuddel	kommer	dessa	satsningar	att	minska	i	tempo.	

Emissionen genomförs med företrädesrätt för aktieägarna, men med möjlighet för allmän-
heten	 att	 teckna	 ej	 bokade	 poster	 i	 syfte	 att	 öka	 förutsättningarna	 att	 inbringa	 önskad	
emissionsvolym	samt	att	öka	antalet	aktieägare	inför	bolagets	notering	på	svensk	marknad-
splats under 2010. Emissionskursen är satt till 1 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget vid 
full anslutning tillförs 3.000.000 SEK före sedvanliga emissionskostnader. Styrelsen har en möj-
lighet	att	besluta	om	en	överteckning	om	1.000.000	aktier	ytterligare	om	intresset	hos	ak-
tieägarna är stort för att teckna fler poster. Teckningskursen är baserad på genomsnittskurs 
i	handeln	av	aktien	samt	en	rabatt	om	40	%	på	denna	kurs.	De	nya	aktierna	skall	medföra	
samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. Det finns enbart två aktieslag (A+B) i 
3p	International	AB.

Styrelsen för 3p International AB har listat aktien med handel i realtid på beqouted.se.  
I	övrigt	hänvisas	till	avsnitt	om	villkor	och	anvisningar	i	detta	memorandum.

Ansvarsförsäkran
Detta	 informationsmemorandum	 har	 upprättats	 av	 styrelsen	 i	 3p	 International	 AB	 med		
anledning	 av	 nyemission.	 Styrelsen	 försäkrar	 härmed	 att	 de	 har	 vidtagit	 alla	 rimliga		
försiktighetsåtgärder	för	att	säkerställa	att	uppgifterna	i	dokumentet,	så	vitt	de	vet,	överens-
stämmer	med	de	faktiska	förhållandena	och	att	ingenting	är	utelämnat	som	skulle	kunna	
påverka	dess	innebörd.	

Informationen	i	detta	memorandum	är	selektiv	och	gör	inte	anspråk	på	att	innehålla	all	den	
information	 mottagarna	 kan	 behöva.	 I	 detta	 memorandum	 framförs	 olika	 beskrivningar	
och	bedömningar	rörande	3p	International	ABs	verksamhet.	Beskrivningarna	är	upprättade	
utifrån	såväl	externa	som	3p	International	AB:s	egna	bedömningar.	Bedömningar	av	detta	
slag	är	förknippade	med	osäkerhet.	Inga	garantier	kan	lämnas	för	att	de	mål/förväntningar	
som	beskrivs	i	memorandumet	kommer	att	inträffa.

Styrelsen och VD
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Grundaren om 3p International
Som	grundare	av	3pI	är	jag	glad	att	kunna	erbjuda	möjligheten	att	investera	i	ett	företag	
som	 agerar	 inom	 det	 snabbast	 växande	 segmentet	 inom	 projektverktyg,	 webbaserade	
lösningar. 3pI har under de senaste åren utvecklat en sofistikerad mjukvara inom projekt-
verktyg på webben på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Under 2008 skrevs flera avtal med 
parter	om	marknadsföring	av	my3plive	på	den	svenska	marknaden.	Senaste	månaden	har	
vi	kunnat	presentera	en	större	order	med	ett	danskt	företag	som	också	vill	satsa	i	Tyskland.	
3pI	är	nu	 inne	 i	en	mycket	expansiv	 fas	och	för	att	kunna	agera	på	de	möjligheter	som	
erbjuds har beslut tagits om nyemission. Emissionen kommer att tillföra kapital vilket skall an-
vändas	för	att	utöka	marknadsföring	på	webben	och	ytterligare	stärka	3pI:s	position.	Likaså	
att	kunna	färdigställa	projektplattformen	för	att	effektuera	ordern.	

Webbaserade	 projektverktyg	 är	 det	 snabbast	 växande	 segmentet	 inom	 projekt-	
verktygsmarknaden och fortfarande finns det mycket få aktörer. 3pI bedömer därför att 	
potentialen	är	mycket	stor	och	ser	möjlighet	till	en	gynnsam	utveckling.	3pI	har	utvecklat	
och	har	exklusiv	licens	för	all	mjukvara	som	företaget	tillhandahåller.

3pI	 har	 möjlighet	 att	 sälja	 obegränsat	 antal	 abonnemang	 av	 sin	 mjukvara	 eftersom		
företaget	 äger	 en	 exklusiv	 licens	 vilket	 också	 skapar	 ett	 stort	 långsiktigt	 värde	 i	 3pI.		
Förutom	själva	mjukvaran	har	3pI	värdefulla	checklistor,	mallar	och	exempel	för	olika	typer	av		
projekt	 såsom	 IT,	 Bygg	 etc.	 .	 Förutom	 detta	 startar	 3pI	 ett	 projekt	 med	 tre	 kinesiska		
universitet	för	att	långsiktigt	bygga	upp	marknaden	i	Kina	för	att	introducera	my3plive	på	
kinesiska	(mandarin).

3pI	 som	 bildades	 hösten	 2006	 har	 fram	 tills	 idag	 utvecklat	 och	 sålt	 det	 patenterade		
projektverktyget	 my3plive	 främst	 på	 den	 svenska	 marknaden.	 Dock	 har	 bolagets		
långsiktiga	 målsättning	 sedan	 starten	 varit	 att	 ta	 sig	 in	 och	 etablera	 sig	 på	 den		
engelskspråkiga	 marknaden.	 Tiden	 är	 nu	 mogen	 och	 bolagets	 fokus	 framöver	 är	 att		
utveckla,	marknadsföra	och	sälja	projektverktyg	just	på	denna	marknad.

Världsmarknaden	 för	 projektverktyg	 är	 enorm	 då	 såväl	 enskilda	 individer	 som		
företag	har	börjat	upptäcka	hur	mycket	tid	och	pengar	som	sparas	om	utvecklingsarbete		
organiseras,	planeras	och	följs	upp.	Detta	borgar	således	för	en	mycket	stor	potential	och		
möjligheten	att	bygga	ett	framgångsrikt	företag	inom	projektverktyg	på	webben.	Faktum	är		
att	utbildningar	inom	projektledning	ligger	i	topp	när	studenter	väljer	kurser	och	program	
på	högskolor	och	universitet	runt	om	i	världen.

Efter att jag de senaste åren har rest och besökt både universitet och företag, är min 
bedömning	att	behovet	av	effektiva	projektverktyg	är	enormt.	Vår	strategi	är	att	i	huvud-
sak	marknadsföra	oss	på	webben.	Vi	vänder	oss	nu	till	dig	som	är	intresserad	av	investering	
i	ett	bolag	med	en	webbaserad	produkt	med	ambitionen	att	verka	globalt.

Välkomna	ombord!
Västerås i november 2009
Jim Beutler
Grundare och huvudägare i 3p International AB (publ) 
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Villkor och anvisningar
Emissionsvolym
Emissionens volym uppgår till 3.000.000 SEK fördelat på 3.000.000 aktier. Detta motsvarar 
efter	genomfört	erbjudande	vid	full	teckning	i	nyemissionen	ca.20	%	av	Bolaget.

Teckningskurs 
Teckningskursen har fastställts till 1 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Teckningsposter 
Teckning	sker	med	10.000	aktier	i	varje	post.	Posterna	kan	inte	delas.	

Pris per post 
Priset per post är 10.000 SEK. 
Klientmedelskonto:	Bankgiro	445-4203
Om	du	inte	har	tillgång	till	det	svenska	bankgirosystemet	kan	du	kontakta	oss	via	telefon	
eller	e-post	för	korrekt	IBAN-nummer.

Teckningstid 
Teckning	av	aktier	i	3p	International	AB	kan	göras	från	och	med	den	23	november	till	och	
med den 14 december 2009. Eftersom bolaget tillämpar löpande teckning i emissionen 	
innebär	det	att	den	kan	bli	fulltecknad	före	teckningstidens	slut.
	
Styrelsen	 förbehåller	 sig	 rätten	 att	 besluta	 om	 förlängning	 av	 teckningstiden,	 eventuell	
överteckning	samt	att	emissionen	skall	fullföljas	även	om	den	ej	tecknas	fullt	ut.

Anmälan
Anmälan	om	teckning	är	 juridiskt	bindande	och	görs	på	särskild,	 för	ändamålet	speciellt		
utformad	 teckningsanmälan.	 Denna	 bifogas	 postalt	 utskickade	 memorandum	 och	 kan	
även	rekvireras	från	Bolaget.	Teckning	anses	inte	fullgjord	förrän	både	teckningsanmälan	
är	 inskickad	 och	 likvid	 erlagd	 enligt	 anvisning	 på	 teckningsanmälan.	 Anmälan	 är	 inte		
fullständig	utan	betalning.	

Ifylld	teckningsanmälan	skickas	till:		
3p	International	AB,	
c/o	Aktiebok.net,	
Carl Öhrns Gata 19 
254	43	Helsingborg
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Teckningsanmälan	kan	med	fördel	faxas	på	telefonnummer:		042-42	42	432
Inscannad	teckningsanmälan	skickas	med	e-post	till:		3p@aktiebok.net

Anmälan	skall	vara	Bolaget	tillhanda	senast	kl	17.00	den	14/12	2009.	

Endast en anmälningssedel per person/juridisk person kommer att beaktas. 	
Ofullständigt	eller	felaktigt	ifylld	anmälningssedel	är	ogiltig	och	kan	komma	att	lämnas	utan	
avseende.	Inga	tillägg	eller	ändringar	får	göras	i	den	tryckta	texten.	I	det	fall	fysisk	eller	juridisk		
person	inkommer	med	två	anmälningssedlar	kommer	den	till	Bolaget	först	inkomna	tecknings-	
anmälan	att	gälla.	Anmälningssedeln	 innehåller	även	en	fullmakt	 för	Bolaget	att	 teckna	
aktierna	för	registrering	hos	Bolagsverket.

Tilldelning 
Tilldelning	sker	 löpande	under	emissionsperioden	efter	 inkommen	teckningsanmälan	och	
utskick	av	tilldelningsbevis.	Detta	innebär	att	emissionen	kan	bli	fulltecknad	före	tecknings-
tidens	slut.	

Vid	eventuell	överteckning	sker	tilldelning	till	dem	som	först	har	fullgjort	sin	teckning	genom	
att betala, inte enbart gjort anmälan. En avräkningsnota skickas ut till dem som har full-
gjort	 sin	 teckning	genom	 inskickad	 teckningsanmälan	och	 inbetalning	av	 full	 likvid	 inom		
stipulerad	tid.	Meddelande	utgår	inte	till	dem	som	blir	utan	tilldelning.

Betalning
Full	kontant	betalning	för	tecknade	aktier	skall	ske	inom	fem	bankdagar	enligt	instruktioner	
angivna	på	teckningsanmälan	och	tilldelningsbevis.	Om	betalning	inte	sker	inom	stipulerad	
tid	kan	aktierna	komma	att	överlåtas	 till	annan	part.	 Teckning	anses	 inte	 fullgjord	 förrän	
både	teckningsanmälan	är	inskickad	och	full	likvid	erlagd	enligt	anvisning.	

Erhållande av aktier - Aktiebok
Det finns i dag två aktieslag (A+B) i 3p International AB. Dessa aktier är denominerade i 
svenska	kronor	och	upprättas	enligt	svensk	rätt,	reglerade	av	Aktiebolagslagen	(2005:551)	
och	avses	blir	föremål	för	handel	på	svensk	marknadsplats.	Aktieboken	är	i	dag	registrerad	
hos Euroclear och är därmed ett avstämningsbolag hos Euroclear (VPC). 

De	 som	 på	 teckningsanmälan	 angivit	 depå	 hos	 bank	 eller	 annan	 förvaltare,	 får	 efter	
vpc-registrering	sina	aktier	bokförda	på	denna	depå	och	avisering	sker	 i	dessa	fall	enligt		
respektive	 förvaltares	 rutiner.	 Det	 innebär	 att	 efter	 betalning	 och	 registrering	 av	 ny-	
emissionen	hos	Bolagsverket	kommer	nya	aktieägaren	och	deras	 innehav	att	 registreras	
hos	Bolagsverket.

Rösträtt
För	samtliga	nyemitterade	aktier	gäller,	liksom	för	övriga	aktier	i	3p	International	AB	att	varje	
aktie	berättigar	 till	en	 (1)	 röst.	Vid	bolagsstämman	 får	varje	 röstberättigad	 rösta	 för	 fulla		
antalet	av	vederbörande	ägda	och	företrädda	aktier	utan	begränsning	i	röstetalet.	

Rösträtt	 vid	 stämman	 har	 de	 som	 vid	 stämmotillfället	 är	 införda	 i	 bolagsstämmoaktie-	
boken	fem	vardagar	före	stämman	samt	via	fax,	brev	eller	e-post	i	förväg	har	anmält	sig	till		
stämman	enligt	anvisningar	i	kallelsen.
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Utdelningspolicy
Samtliga	 nyemitterade	 aktier	 äger	 lika	 rätt	 till	 andel	 i	 Bolagets	 tillgångar	 och	 vinst	 från	
och	med	 för	 räkenskapsåret	2009.	Vinstutdelning	kommer,	 i	 förekommande	 fall,	att	om-	
besörjas av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner.	Rätt	till	utdelning	tillfaller	den	som	vid	av	årsstämman	fastställd	avstämningsdag	var		
registrerad	 som	 ägare	 i	 bolagets	 aktiebok.	 Styrelsen	 i	 3p	 International	 AB	 förväntas	 inte	
besluta	om	utdelning	för	räkenskapsåret	2009.	

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tid-	
punkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständighet-
er kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omstän-
digheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet, av 	
styrelsen för 3p International AB, bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller 	
delvis	återkallas.	Meddelande	härom	avses	i	sådant	fall	offentliggöras	så	snart	som	möjligt		
genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra tillbaka Erbjudandet efter det 
att	handeln	med	värdepapperen	har	inletts.
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Om 3p International AB 
3pI, grundades hösten 2006 genom att ett projekt som drivits sedan 2000 bolagiserades. 3pI 
har idag cirka 500 registrerade användare världen över och kundtillväxten ökar. Bolaget är 
idag listade på BeQouted och har idag cirka 300 aktieägare.

3p International AB är ett bolag med publik status. Detta är viktigt för bolagets finansiering 
samt verksamhet. Bolaget kommer inom kort äga uteslutande alla immateriella rättigheter 
(IPR) i bolagets produkter och plattform inklusive patent och patentansökningar. 

3pI:s patenterade mjukvaruprodukt my3plive är webbaserad och säljs till användare 
i abonnemangsform för 300 SEK per månad och användare. Idag finns 500 registrerade  
användare i projektverktyget.

Den tekniska plattformen är i det närmaste säkrad och patentet för plattformen läggs nu in 
i bolaget och blir helägt. Förutsättningarna har säkerställts och resan börjat. 3pI:s affärsidé 
är att utveckla och sälja projektverktyget my3plive via Internet. 3pI utvecklar även mallar, 
checklistor och exempel för användning tillsammans med projektverktyget.

my3plive
3pI	har	utvecklat	en	komplett	mjukvara	för	projektledning	vilken	säljs	som	ett	abonnemang	
via	 Internet.	 3pI:s	 modell	 är	 att	 erhålla	 abonnemangsavgifter	 samt	 erhålla	 vinstdelning	
från de företag som marknadsför my3plive på sina hemsidor eller deltar i de ”Affiliate 	
program”	(återförsäljarprogram)	som	3pI	kommer	att	lansera.	Produkten	säljes	via	Internet-	
siten	www.my3plive.com	vilken	också	ägs	av	3pI.	

my3plive	 är	 ett	 verktyg	 för	 att	 metodiskt	 hantera	 alla	 typer	 och	 storlekar	 av	 projekt.		
Verktyget	 är	 enkelt	 att	 använda	 och	 fokuserar	 på	 projektledningsmoment	 snarare	 än	
att skapa och följa upp tidsplaner till skillnad mot flertalet andra projektverktyg. my3plive 
fungerar	 mer	 som	 ett	 komplement	 än	 en	 konkurrent	 till	 bland	 annat	 MS	 Project,	 Silber-
plan	och	Primavera.	my3plive	är	positionerad	som	ett	enkelt	verktyg	för	att	hantera	alla		
typer	av	projekt,	såväl	stora	komplexa	projekt	som	enklare	mindre	och	utan	att	egentliga		
förkunskaper	eller	särskilda	användarutbildningar	krävs.

Mallar, checklistor och exempel 
3pI	har	utvecklat	ca	250	mallar,	checklistor	och	exempel	 för	ett	antal	olika	projekttyper	
såsom	”tillverkning”,	 ”IT”,	 ”bygg”	etc.	Denna	plattform	med	 information	 ingår	 i	my3plive	
och finns tillgängligt via www.my3plive.com. Vidare finns det en projektledningsmetodik att 
tillgå	på	www.my3plive.com	för	hur	man	på	bästa	vis	styr	och	kontrollerar	projekt.	
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Metodik
3pI	 har	 utvecklat	 en	 metodik	 för	 att	 hantera	 projekt	 från	 start	 till	 avslut.	 Metodiken		
erbjuds	 via	 my3plive	 och	 ingår	 i	 abonnemanget	 för	 de	 användare	 som	 så	 önskar.	 3pI		
planerar	att	kraftigt	öka	marknadsföringen	av	my3plive	på	Internet	under	slutet	av	2009,	bland		
annat genom sökmotoroptimering. För tillfället finns det ett fåtal aktörer på marknaden 
och	3pI	anses	ha	ett	övertag	över	dessa	då	företaget	använder	ett	i	vissa	delar	patenterat		
projektverktyg som är stabilare, effektivare, och erbjuder fler möjligheter och funktioner.

Språkversioner av my3plive
3pI	 kommer	 under	 2009-2010	 bearbeta	 marknaden	 för	 den	 engelskspråkiga	 versionen	
av	 my3plive.	 Detta	 innebär	 också	 att	 lansering	 av	 my3plive	 i	 Kina	 samtidigt	 genom	 att		
bearbeta	kinesiska	universitetsstudenter	med	en	betaversion	av	my3plive	på	kinesiska.	

Kundfördelar
Enligt en undersökning som har genomförts av studenter vid Stockholms Universitet (www.
su.se)	 ökar	 sannolikheten	 att	 nå	 projektmål	 tio	 gånger	 vid	 användandet	 av	 en	 projekt-
metodik,	 till	exempel	projektverktyget	my3plive.	Fördelarna	kan	uttryckas	på	följande	vis	
vid	användande	av	my3plive:

• Effektiviserar projektarbete – organiserat och strukturerat arbete
•	Skapar	en	projektkultur	hos	användare	och	användande	organisation
•	Skapar	kunskap	och	bygger	värden	hos	användande	organisation
•	Sparar	tid
•	Sparar	resurser
•	Håller	ordning	och	reda	på	tider	och	kostnader	i	projekt
•	Kvalitetssäkrar	projektarbete	–	ISO	10006
•	Statuslampor	–	visualiserar	projekts	status
•	Utgör	beslutsstöd	för	styrgrupp	och	chefer
•	Innehåller	exempel,	instruktioner	och	checklistor	och	mallar	för	olika	typer
av	projekt

Marknadsföring
Syftet	 med	 all	 marknadsföring	 är	 att	 skapa	 nya	 kundrelationer	 åt	 företaget.	 Marknads-	
föringen sker i huvudsak via Internet, men även via annonsering i branschspecifika 	
tidningar, utställningar, via nätverk och genom direktreklam. I Kina genomförs de flesta 
affärer	 genom	 upparbetade	 kontakter	 och	 där	 en	 god	 relation	 till	 varandra	 kan	 vara	
avgörande	(Guanxi=	fritt	översatt	till	”socialt	kapital”).
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Strategi
För	att	marknadsföra	denna	plattform	på	ett	ekonomiskt	vis	använder	sig	3pI	av	så	kallade	
White	Label-lösningar	där	ett	partnerskap	upprättas	med	en	aktör	på	marknaden	som	vill	
tillhandahålla	hela	plattformen	och	dess	innehåll	för	vidare	försäljning.	3pI	skapar	ett	skal	åt	
denna	aktör	vilket	sedan	marknadsförs	av	aktören	ifråga.	Som	kompensation	får	partnern	
en	viss	summa	vid	varje	abonnemang	som	tecknas	av	slutanvändare.

Under	hösten	2008	skrev	3pI	ett	antal	samarbetsavtal	med	företag	att	använda	my3plive	
samt	marknadsföra	det	 till	 sina	kunder.	 3pI	har	även	 skrivit	ett	avtal	med	ett	 kinesiskt	 IT-	
bolag	som	innebär	att	3pI	och	det	kinesiska	bolaget	skapar	ett	joint	venture	där	var	och	en	
äger	50	%	för	att	bygga	upp	marknaden	i	Kina	för	my3plive.	3pI	har	även	nyligen	slutit	avtal	
med	en	dansk	aktör	för	marknadsföring	och	försäljning	på	den	danska	marknaden.

3pI	planerar	att	kraftigt	expandera	marknadsföringen	på	Internet	på	de	marknader	man	
inträder	på.	Detta	skall	göras	genom:
1.	Sökmotoroptimering
2.	Sponsrade	länkar
3. Affiliate programs (återförsäljarprogram)

Konkurrensfördelar
ISO och ANSI-standard
Används	 my3plive	 vid	 projektarbete	 kvalitetssäkras	 detsamma	 enligt	 ISO	 och	 ANSI-	
standard.	 Många	 gånger	 är	 det	 idag	 viktigt	 för	 underleverantörer,	 slutkunder	 och		
uppdragsgivare	att	underleverantörer	följer	givna	ISO-standards.

Mallar och checklistor
Ett hundratal checklistor, mallar och exempel finns idag framtagna för olika typer (IT, Bygg, 
Tillverkning	etc.)	av	projekt,	framtagna	av	specialister	inom	projektledning	och	håller	hög	
internationell	klass.

Prissättning
Priset	 för	 my3plive	 är	 marknadsanpassat	 och	 ligger	 lågt	 vid	 jämförelser	 med		
konkurrenter.	 Nyckeln	 för	 3pI	 framgång	 är	 att	 skapa	 volym.	 Därför	 jobbar	 bolaget	 med		
partners för att utnyttja befintliga säljorganisationer utanför bolaget istället för att bygga 
upp	egen	kapacitet.

Marknadsöversikt
Utan att 3pI aktivt har börjat marknadsföra my3plive har man flera hundra kunder som 	
kontaktat	bolaget	för	att	bli	de	första	kunderna	till	my3plive	version	2.0.

Prognos
År  Användarkonton Omsättning (KSEK)
2009		 	 	 	 x	x
2010		 1.500			 	 3	000
2011		 4.500			 	 11	000
2012		 9.000			 	 25	000
2013		 18.000		 	 49	000
2014		 34.000		 	 97	000
2015		 57.000		 	 171	000
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3pI	kommer	snabbt	att	nå	positivt	resultat	då	nya	kunder	hanteras	helt	automatiskt	av	my-
3plive.	Under	slutet	av	2009	kommer	3pI	att	lansera	en	ny	version	av	my3plive	på	Internet	
med	ett	automatiskt	betalsystem	samt	lösenordssystem.	Denna	version	kommer	också	att	
hantera valutarisk för 3pI eftersom växling genast sker av valutan till svenska SEK som är den 
valuta	3pI	redovisar	i.

Immateriella värden
Det	stora	värdet	i	3pI	består	 i	en	exklusiv	 licens	att	utveckla,	marknadsföra	och	sälja	my-
3plive. my3plive är patenterat i Kina och i Hong Kong samt patentansökt i Sverige, EU och 
USA.	Även	de	egenutvecklade	webbsidorna	www.my3plive.com	och	www.3pi.com	tillhör	
3pI.

Mallar och checklistor m.m.
Det finns en rad mallar och checklistor samt andra dokument för att driva olika projekt i 
my3plive,	dessa	dokument	skyddas	av	upphovsrätt.

Patent
Vid	 framtagning	 av	 patent	 och	 immateriella	 skydd	 samarbetar	 bolaget	 med	 Brann	 AB.	
Patentansökan för ”A System for Capturing Project Information over a Network” har 	
lämnats in och publicerats i Sverige, EU, USA, Kina och Hong Kong.

Region		 Patentnummer
Sverige		 0700539-0
EU   08152199.9
USA		 	 12/042,937
Kina		 	 200810007665.X

Rättigheter	för	3p,	3pI	och	my3plive	är	skyddat	enligt	upphovsrättslagen	(SFS	1960:72)	samt	
varumärkesskyddat.
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Risker
Riskfaktorer
All	 affärsverksamhet	 är	 förenad	 med	 ett	 visst	 mått	 av	 risktagande.	 Den	 nedanstående		
redovisningen	 av	 riskfaktorer	 gör	 ej	 anspråk	 på	 fullständighet,	 ej	 heller	 är	 riskerna	 rang-	
ordnade	 efter	 grad	 av	 betydelse.	 3pI	 sett	 ur	 likviditetssynpunkt	 är	 verksamheten	 ej	 så	
sårbar	 likt	 andra	 onoterade	 bolag.	 Detta	 beroende	 på	 att	 plattformen	 för	 projekt-	
verktyget	är	 i	det	närmaste	framtagen.	Det	är	 investeringar	för	att	öka	försäljningen	och		
supporten som kommer kräva finansiella muskler. Emellertid kan bolaget anpassa sin 
verksamhet	i	förhållande	till	kapital	för	detta	ändamål.	

Finansiella risker
3pI befinner sig i en expansionsfas och kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital 
vid ett eller flera tillfällen i framtiden. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov 
är i hög grad beroende av dess försäljningsframgångar. Det finns ingen garanti för att 3pI 
kommer	att	kunna	anskaffa	nödvändigt	kapital	även	om	utvecklingen	är	positiv	i	bolaget.
Härvid	är	även	det	allmänna	marknadsläget	för	tillförsel	av	riskkapital	av	stor	betydelse.	3pI	
har	en	stor	exponering	mot	kursrörelser	på	valutamarknaden	och	företagets	resultat	beror	
till	stor	del	på	hur	väl	dessa	risker	hanteras	av	bolaget.

Risker relaterade till erbjudandet
Huvudägarna	 har,	 var	 för	 sig	 eller	 tillsammans,	 möjlighet	 att	 utöva	 ett	 väsentligt		
inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland 	
utnämning	 och	 avsättning	 av	 styrelseledamöter	 och	 eventuella	 förslag	 till	 fusioner,		
konsolidering	eller	 försäljning	av	samtliga	eller	 i	 stort	 sett	alla	3pI:	 s	 tillgångar	samt	andra		
företagstransaktioner.	Denna	koncentration	av	företagskontrollen	kan	vara	till	nackdel	för
andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa 	
majoritetsägare	 fördröja	eller	 förhindra	ett	 förvärv	eller	en	 fusion	även	om	transaktionen	
skulle	gynna	övriga	aktieägare.

Övriga risker
Styrelsen	 känner,	 vid	 detta	 Informationsmemorandums	 upprättande,	 inte	 till	 några		
omständigheter	 som	 talar	 för	 att	 bolagets	 verksamhet	 på	 kort	 sikt	 skulle	 komma	 att		
påverkas	av	förändringar	i	lagar	eller	regleringar.	

3pI är, som ett litet företag, beroende av sina nyckelmedarbetares kompetens. Ett antal 
medarbetare	 har	 verkat	 i	 bolaget	 sedan	 starten	 och	 har	 betydande	 kunskap	 om	 3pI:s	
verksamhet	och	tekniker.	På	kort	och	medellång	sikt	är	3pI	beroende	av	såväl	dessa	som	
andra	 nyckelpersoners	 erfarenhet	 och	 kunskap.	 För	 att	 minska	 sårbarheten	 för	 avhopp		
arbetar	bolaget	med	att	dokumentera	systemutveckling	och	rutiner.	

Även om det segment som 3pI är verksamt inom ännu inte har många konkurrenter finns det 
en	risk	att	mer	konkurrens	uppstår	vilket	då	kan	resultera	i	negativa	effekter	på	försäljning	
och	 resultat.	3pI:	 s	verksamhet	är	 till	 stor	del	beroende	av	 fungerande	 system	med	hög		
tillgänglighet.	 Skulle	 systemen	 ej	 fungera	 tillfredställande	 kan	 detta	 få	 allvarliga		
konsekvenser	 för	 verksamheten.	 Driftsavbrott,	 tillfällig	 eller	 permanent	 förlust	 av	 data	
och/eller	 programvara	 kan	 medföra	 allvarlig	 skada	 för	 Bolaget	 i	 form	 av	 lägre	 intäkter,		
minskat	 förtroende,	 skada	 på	 varumärket	 eller	 transaktionsförluster.	 3pI	 arbetar		
kontinuerligt med att öka säkerheten, dock finns inga garantier för att hela eller delar av 3pI: s 
system	inte	kan	utsättas	för	avbrott.	3pI	kan	påverkas	negativt	av	driftstörningar	på	Internet,	hos		
leverantörer	 av	 webbtjänster	 eller	 av	 andra	 omständigheter	 som	 inte	 kan		
kontrolleras	av	bolaget.	Bolagets	framtida	utveckling	är	vidare	beroende	av	att	3pI:	s	tjänster		
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kontinuerligt utvecklas för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det finns ingen garanti för att 	
bolaget	kan	förutse,	genomföra,	eller	ha	tillgängligt	kapital	för	att	genomföra	nödvändig		
produktutveckling.	Aktieägande	är	alltid	förknippat	med	risk	och	risktagande.

Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en 
investerare	kan	komma	att	få	tillbaka	investerat	kapital.	Både	aktiemarknadens	generella	
utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, 
flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför 
föregås	av	en	noggrann	analys.	Vidare	kan	en	begränsad	handel	 i	aktien	 innebära	att	
det	är	svårt	att	avyttra	större	aktieposter	 inom	en	snäv	tidsperiod,	utan	att	priset	 i	aktien		
påverkas	negativt.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
För	 samtliga	 personer	 ingående	 i	 styrelsen	 och	 ledningsgruppen	 gäller	 att	 ingen	 har		
varit	föremål	för	utredning	eller	dömts	för	något	bedrägerirelaterat	brottmål,	haft	närings-	
förbud	eller	i	övrigt	anklagats	av	eller	fått	sanktioner	riktade	mot	sig	från	myndigheter	eller		
godkända	yrkessammanslutningar.	 Ingen	 i	 styrelsen	för	3p	 International	AB	har	under	de	
fem	senaste	åren	varit	ledamot	eller	suppleant	i	en	styrelse	för	ett	bolag	som	behövt	sättas	
i konkurs eller träda i likvidation. Några interna intressekonflikter förefinns ej. Ej heller mellan 
dessa	personer	eller	mellan	någon	enskild	av	dem	och	bolaget.	Ingen	har	något	avtal	med	
bolaget	om	ersättning	efter	 respektive	uppdrags	upphörande.	Det	 föreligger	heller	 inga	
familjeband	mellan	styrelseledamöter,	ledande	befattningshavare	eller	bolagets	stiftare.

Ingen	 av	 styrelseledamöterna,	 ledande	 befattningshavare	 eller	 Bolagets	 revisor	 har	
-	 varken	 själva,	 via	 bolag	 eller	 genom	 närstående,	 haft	 någon	 direkt	 delaktighet	 i		
affärstransaktion	genomförd	av	Bolaget,	som	var	eller	är	ovanlig	till	sin	karaktär	eller	sina	villkor.		
Bolaget	 har	 inte	 lämnat	 lån,	 garantier	 eller	 borgensförbindelser	 till	 förmån	 för	 styrelse-	
ledamöterna,	ledande	befattningshavare	eller	revisor	i	Bolaget.	Vidare	föreligger	det	inte		
några	inskränkningar	i	angivna	personers	rätt	att	fritt	förfoga	över	sitt	privata	aktieinnehav	i		
Bolaget.

Styrelse
Enligt Bolagets fastställda plan ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter.

  Magnus Barnekow, ordförande
	 	 Jur.	kand.	Jurist	och	domare.	Styrelseordförande	GNT	Holding	AB,	egen
	 	 verksamhet	Magnus	Barnekow	Skogsförvaltning.

  Gösta Stenhorn, vice ordförande
  Advokat, egen verksamhet Advokatfirman Gösta Stenhorn, ledamot 	
	 	 Lexonaut	AB.

  Göran Stenson, ledamot
	 	 Arbetat	tidigare	på	ABB	Robotics	som	divisionschef	i	Japan	och	Tyskland,
	 	 Vice	President	i	Korea,	säljchef	i	Sverige.	Ansvarig	för	introduktionen	för	några		
  ASEA/ABB bolag i Kina, Japan, Singapore, Nya Zeeland, Saudiarabien, Irak,  
	 	 Iran,	Förenade	arabemiraten,	Kuwait	och	Bahrain.

  Håkan Sjöholm, ledamot
  Assessor för projektledarcertifiering enligt IPMA, Tidigare ordförande i svenskt  
	 	 ProjektForum,	 initiativtagarna	 till	 Svenska	 Projekt	 och	 ledamot	 av	 Svenska		
	 	 Projekt	Akademien.

  Jinyue Yan, ledamot
	 	 Professor,	KTH	och	Mälardalens	Högskola.	Tidigare	professor	Tianjin	samt	Hong		
	 	 Kong	University.
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  VD
  Jan Rejdnell, verkställande direktör
	 	 Marknadsförare	och	ekonom	tidigare	erfarenhet	som	VD,	i	onoterade	bolag		
	 	 på	väg	mot	listning/börsnotering.

  Medarbetare/ledning
  Jim Beutler, grundare och affärsutvecklare
  Över 15 års erfarenhet av projektstyrning. Projektledare inom ABB och   
	 	 OM-gruppen	(Stockholmsbörsen).	Lärare	i	projektstyrning	på	Mälardalens
	 	 Högskola.

  Daniel Nilsson, medgrundare och marknadsansvarig
  Erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom IT. Bl.a. som säljchef hos
  Loopia Webbhotell och Kundtjänst- och supportchef Geddeholm Callcenter.  
  Erfarenhet från att driva webbprojekt.

Revisor
Fredrik Sjödén, KPMG

Arbetsordning
3p	 International	 AB	 följer	 mätbara	 faser	 i	 utvecklingen	 mot	 att	 bli	 ett	 aktiemarknads-	
bolag och finns listat på svensk marknadsplats- Beqouted. Som ett led i detta arbete styrs 	
Bolagets	 styrelse	 av	 en	 arbetsordning	 som	 revideras	 årligen.	 Instruktion	 för	 VD	 har		
upprättats	av	styrelsen.

Löner och ersättning
Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman utgår 15.000kr per år i ersättning till styrelsen i 
3p International AB. Ersättningen till bolagets VD och personal är mycket modest satta. 
Ersättning till revisor utgår enligt sedvanlig ersättning.
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Ägarförhållanden/Aktiedata
3pI	 har	 per	 den	 31	 augusti	 2009	 cirka	 300	 aktieägare.	 Nedan	 listas	 de	 enskilt	 största		
aktieägarna.

Namn      Aktieslag B   Innehav % Röster %
Projektkontoret	i	Skandinavien	AB	 10	433	50	(6	000	000	A)	 43,35%	 86,90%
Dahlberg, Carl-Johan   675 0 00   4,15%  0,96%
Gröndahl	M.Firma,	Per	 	 	 469	500	 	 	 2,89%		 0,67%
Helgegren,	Manne	 	 	 290	000	 	 	 1,78%		 0,41%
Hollström,	Björn	 	 	 	 234	314	 	 	 1,44%		 0,33%
Åsberg,	Göte	 	 	 	 219	000	 	 	 1,35%		 0,31%
Nilsson,	Daniel	 	 	 	 217	750	 	 	 1,34%		 0,31%
Rautiainen	Kuzmicki,	Alexander	 150	000	 	 	 0,92%		 0,21%
EG Management AB   100 000   0,62%  0,14%
Ansén,	Bror	Rune	 	 	 	 90	000	 	 	 0,55%		 0,13%
Övriga     6 757 686   41,59% 9,62%
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Räkenskaper och finansiell information
Styrelsen i 3p International AB är av uppfattningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt 
för	 aktuella	 behov	 i	 Bolagets	 löpande	 verksamhet.	 Genom	 förestående	 nyemission	 ges		
medel	 för	offensivare	satsningar.	Skulle	nyemissionen	ej	 tecknas	 till	 sin	huvuddel	kommer	
dessa	investeringar	att	senareläggas	alternativt	minska	i	tempo.

Resultaträkning
Belopp	i	kr		 	 	 	 	 	 	 2007-09-01-			 2006-10-10-
	 	 	 	 	 	 	 	 2008-08-31		 	 2007-08-31

Nettoomsättning		 	 	 	 	 	 1	773	810		 	 150	300
Övriga rörelseintäkter     42	000						 	 -														 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 815	810		 	 150	300

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader     -677 541   -1 395 565
Personalkostnader		 	 	 	 	 -90	950		 	 -425	332
Avskrivningar	av	materiella	och
immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 -204	765		 	 -104	765
Rörelseresultat		 	 	 	 	 	 -157	446		 	 -1	775	362

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter		 	 3	277			 	 1	325
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter		 -2	843		 	 -256
Resultat efter finansiella poster  	 	 	 -157	012		 	 -1	774	293

Resultat före skatt			 	 	 	 	 -157	012		 	 -1	774	293
Årets resultat		 	 	 	 	 	 -157	012		 	 -1	774	293

Balansräkning
Belopp	i	kr	 	 	 	 	 	 	 2008-08-31	 	 2007-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser	 	 	 	 	 	 	 700	300		 	 400	400
	 	 	 	 	 	 	 	 700	300		 	 400	400
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier,	Verktyg	och	installationer		 	 13	995		 	 18	660
	 	 	 	 	 	 	 	 13	995		 	 18	660
Summa anläggningstillgångar 		 	 	 714	295		 	 419	060

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		 	 	 	 	 	 127	750		 	 210	438
Övriga fordringar       16 045  -
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter		 94	771		 	 42	996
	 	 	 	 	 	 	 	 238	566		 	 253	434
Kassa och bank 	 	 	 	 	 	 61	505		 	 182	694
Summa omsättningstillgångar		 	 	 	 300	071		 	 436	128
SUMMA TILLGÅNGAR 	 	 	 	 	 1	014	366		 	 855	188
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Bolagsordning
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är 3p International AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets	styrelse	skall	ha	sitt	säte	i	Västerås	kommun,	Västmanlands	län.

§ 3 Bolagets verksamhet
Bolagets	 verksamhet	 utgörs	 av	 att	 erbjuda	 mjukvaror	 för	 projekthantering	 till	 projekt-	
intensiva företag i Europa och Asien för att kostnadseffektivisera projekthantering, 
då	 produkten	 är	 lättillgänglig,	 användarvänlig	 och	 ger	 beslutsstöd	 till	 organisationer.		
Lönsamheten	skapas	av	licensintäkter,	utbildning	och	trygghets	avtal	samt	därmed	förenlig	
verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalets gränser
Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	500	500	kronor	och	högst	2	002	000	kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal	aktier	skall	vara	lägst	14	300	000	och	högst	57	200	000.

§ 6 Aktieslag
Aktierna	i	bolaget	kan	bestå	av	A-aktier	och	B-aktier.	Aktier	av	serie	A	får	utges	till	ett	antal	
om	högst	57	200	000.	Aktier	av	serie	B	får	utges	till	ett	antal	om	högst	57	200	000.
A-aktie	har	tio	(10)	röster	per	styck	och	B-aktie	en	(1)	röst	per	styck.

§ 7 Omförvandlingsförbehåll
Aktier	 av	 serie	 A	 skall	 på	 begäran	 av	 ägare	 till	 aktie	 av	 serie	 A	 kunna	 omvandlas		
(konverteras)	till	aktie	av	serie	B.	Framställan	därom	skall	göras	skriftligen	till	bolagets	styrelse.	
Därvid	skall	anges	hur	många	A-aktier	som	önskas	omvandlade	och	om	inte	omvandlingen	
avser	vederbörandes	hela	innehav	av	aktier	av	serie	A,	vilka	av	dessa	omvandlingen	avser.	
Omvandlingen	ska	utan	dröjsmål	anmälas	för	registrering	och	är	verkställd	när	registrering	
sker.

§ 8 Företrädesrätt
Beslutar	 bolaget	 att	 genom	 kontantemission	 eller	 kvittningsemission	 ge	 ut	 nya	 aktier	 av	
serie	 A	 eller	 serie	 B,	 skall	 ägare	 av	 aktier	 av	 serie	 A	 och	 serie	 B	 äga	 företrädesrätt	 att		
teckna	nya	akter	av	samma	aktieslag	i	förhållande	till	det	antal	aktier	innehavaren	förut	äger	
(primär	företrädesrätt).	Aktier	som	inte	tecknats	med	primär	företrädesrätt,	skall	erbjudas	
samtliga	aktieägare	till	teckning	(subsidiär	företrädesrätt).	Om	inte	sålunda	erbjudna	aktier	
räcker	för	den	teckning	som	sker	med	subsidiär	företrädesrätt,	skall	aktierna	fördelas	mellan		
tecknarna	i	förhållande	till	det	antal	aktier	de	förut	äger	och	i	den	mån	detta	inte	kan	ske,	
genom	lottning.

Beslutar	bolaget	att	genom	kontantemission	eller	kvittningsemission	ge	ut	aktier	endast	av	
serie	A	eller	serie	B,	skall	samtliga	aktieägare,	oavsett	om	deras	aktier	är	av	serie	A	eller	serie	
B,	äga	företrädesrätt	att	teckna	nya	akter	i	förhållande	till	det	antal	aktier	de	förut	äger.
Beslutar	 bolaget	 att	 genom	 kontantemission	 eller	 kvittningsemission	 ge	 ut	 tecknings-	
optioner	eller	konvertibler	har	aktieägarna	företrädesrätt	att	teckna	teckningsoptioner	som	
om	emissionen	gällde	de	akter	som	kan	komma	att	nytecknas	på	grund	av	optionsrätten	
respektive	företrädesrätt	att	teckna	konvertibler	som	om	emissionen	gällde	de	aktier	som	
konvertiblerna	kan	komma	att	bytas	ut	mot.
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Vad	som	ovan	sagts	skall	inte	innebära	någon	inskränkning	i	möjligheten	att	fatta	beslut	om	
kontantemission	eller	kvittningsemission	med	avvikelse	från	aktieägarnas	företrädesrätt.
Vid	 ökning	 av	 aktiekapitalet	 genom	 fondemission	 skall	 nya	 aktier	 emitteras	 av	 varje		
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som det finns sedan tidigare. 
Därvid	skall	gamla	aktier	av	visst	aktieslag	medföra	rätt	till	nya	aktier	av	samma	aktieslag	i		
förhållande	 till	 sin	 andel	 i	 aktiekapitalet.	 Vad	 som	 nu	 sagts	 skall	 inte	 innebära	 någon		
inskränkning	i	möjligheten	att	genom	fondemissionen,	efter	erforderlig	ändring	av	bolags-
ordningen,	ge	ut	aktier	av	nytt	slag.

§ 9 Styrelse
Styrelsen	skall	bestå	av	lägst	tre	och	högst	sju	styrelseledamöter	med	högst	tre	suppleanter.	
Ledamöter	väljs	årligen	på	årsstämma	för	 tiden	 intill	 slutet	av	den	första	årsstämma	som	
hålls	efter	det	år	då	styrelseledamoten	utsågs.

§ 10 Revisor
För	granskning	av	bolagets	årsredovisning	samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	för-
valtning,	utses	lägst	en	och	högst	två	revisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse	till	årsstämma	skall	ske	genom	kungörelse	i	Post-	och	Inrikes	Tidningar	samt	annons	i	
den	rikstäckande	tidningen	Dagens	Nyheter.
Aktieägare,	som	vill	deltaga	 i	 förhandlingarna	på	årsstämman,	skall	dels	vara	upptagen	
i	 utskrift	 av	 hela	 aktieboken	 avseende	 förhållandena	 fem	 vardagar	 före	 stämman,	 dels	
göra	anmälan	till	bolaget	senast	klockan	16.00	den	dag	som	anges	i	kallelse	till	årsstämma.	
Sistnämnda	dag	får	 inte	vara	söndag,	annan	allmän	helgdag,	lördag,	midsommarafton,	
julafton	eller	nyårsafton	och	inte	infalla	tidigare	än	femte	vardagen	före	stämman.
Aktieägare	får	vid	årsstämma	medföra	ett	eller	två	biträden,	dock	endast	om	aktieägaren	
gjort	anmälan	härom	enligt	föregående	stycke.

§ 12 Årsstämma
På	årsstämma	skall	följande	ärenden	förekomma	till	behandling:
	 1.		 Val	av	ordförande	vid	stämman
	 2.		 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd
 3.  I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän
	 4.		 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad
	 5.		 Godkännande	av	dagordning
	 6.		 Framläggande	av	årsredovisning	och	revisionsberättelse
	 7.		 Beslut
	 	 a.	 Om	fastställande	av	resultaträkningen	och	balansräkningen,
	 	 b.	 Om	dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	enligt	den	fast		
	 	 	 ställda	balansräkningen,
	 	 c.	 Om	ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	verkställande	direktören
	 8.		 Bestämmande	av	antalet	styrelseledamöter	samt	i	förekommande	fall
	 	 revisorer
	 9.		 Fastställande	av	styrelse-	och	i	förekommande	fall	revisorsarvode
	 10.		 Val	av	styrelse	och	revisor	samt	i	förekommande	fall	styrelsesuppleanter
	 11.		 Annat	ärende	som	ankommer	på	årsstämman	enligt	aktiebolagslagen	eller		
	 	 bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets	räkenskapsår	skall	omfatta	perioden	1	september	–	31	augusti.
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§ 14 Avstämningsförbehåll
Den	 aktieägare	 eller	 förvaltare	 som	 på	 avstämningsdagen	 är	 införd	 i	 aktieboken	 och		
antecknad	 i	 ett	 avstämningsregister	 enligt	 4	 kap.	 lagen	 (1998:1479)	 om	 kontoföring	 av		
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap.18 § 
första	stycket	6-8nämnda	lag	skall	antas	vara	behörig	att	utöva	de	rättigheter	som	följer	av	
4	kap.39	§	aktiebolagslagen	(2005:551).
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Skattefrågor
Nedan	 sammanfattas	 vissa	 skatteregler	 som	 aktualiseras	 av	 föreliggande	 inbjudan	 att	
teckna	 aktier	 i	 3p	 International	 AB.	 Sammanfattningen	 är	 baserad	 på	 bestämmelser	
som	 gällde	 vid	 tryckningen	 av	 detta	 memorandum	 och	 utgör	 endast	 en	 övergripande		
information	om	beskattningen	av	kapitalinkomster	för	privatpersoner	bosatta	i	Sverige	och	
för	 svenska	aktiebolag.	Den	skattemässiga	behandlingen	beror	emellertid	delvis	på	den	
skattskyldiges	 speciella	 situation,	 varför	 varje	 person	 som	 överväger	 att	 köpa	 aktier	 bör	
konsultera	sin	skatterådgivare	om	vilka	konsekvenser	ett	 innehav	och	eventuell	 framtida	
försäljning	kan	innebära.	För	fysiska	och	juridiska	personer	bosatta	i	Sverige	gäller	nuvarande	
skatteregler	i	samband	med	detta	emissionserbjudande.	Beskrivningen	gäller	inte	i	utlandet	
hemmahörande	personer	och	inte	heller	i	de	fall	där	aktier	innehas	som	omsättningstillgång	
i	näringsverksamhet	eller	innehas	av	handelsbolag.

Fysiska personer
För	 fysiska	 personer	 beskattas	 kapitalinkomster	 såsom	 utdelning	 och	 kapitalvinster	 i		
inkomstslaget	 kapital.	 Skattesatsen	 i	 inkomstslaget	 kapital	 är	 30	 %	 Realisationsvinster	 på	
svenska	aktier	beskattas	med	30	%	 i	 inkomstslaget	kapital.	Uppkommer	 realisationsförlust	
på	 svenska	 marknadsnoterade	 aktier	 beaktas	 hela	 förlusten	 förutsatt	 att	 förlusten	 kan	
kvittas	mot	realisationsvinst	i	ett	annat	marknadsnoterat	aktiebeskattat	värdepapper.	Av-
draget	måste	utnyttjas	samma	år	som	förlusten	uppkommit.	Om	avdraget	inte	utnyttjas	 i		
inkomstslaget	 kapital	 medges	 reduktion	 från	 skatten	 på	 inkomst	 av	 tjänst	 och	 närings-
verksamhet	 samt	 fastighetsskatt.	 Reduktion	 medges	 med	 30	 %	 av	 underskottet	 upp	 till	
100.000 SEK och därutöver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas 
med	 30	 %	 i	 inkomstslaget	 kapital	 för	 personer	 hemmahörande	 i	 Sverige.	 För	 aktieägare	
i	 andra	 länder	 utgår	 svensk	 kupongskatt	 med	 30	 %	 för	 utdelning.	 Denna	 skattesats	 är	 i	
allmänhet	reducerad	genom	dubbelbeskattningsavtal	med	andra	länder.	Bolaget	tar	ej	
på sig ansvaret att innehålla källskatt. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC 
eller	beträffande	förvaltarregistrerade	aktier	av	förvaltaren.

Aktiebolag
Hos	 aktiebolag	 beskattas	 all	 inkomst,	 inklusive	 skattepliktig	 kapitalvinst	 och	 utdelning,	 i		
inkomstslaget	näringsverksamhet	med	28	procent	skatt.	Avdrag	för	realisationsförluster	vid	
avyttring	av	värdepapper	såsom	aktier	och	andra	aktieliknande	värdepapper	som	innehas	
som	 kapitalplacering	 får	 dras	 av	 endast	 mot	 realisationsvinster	 vid	 avyttring	 av	 samma	
slag	av	värdepapper.	Preliminärskatt	för	utdelning	innehålles	 inte	för	svenska	aktiebolag.		
Särskilda	skatteregler	gäller	för	vissa	företagskategorier.

Kupongskatt	
För	aktieägare	utan	skatterättslig	hemvist	 i	Sverige	som	erhåller	utdelning	från	ett	svenskt	
aktiebolag	uttas	normalt	kupongskatt.	Särskilda	regler	gäller	dock	för	utdelning	på	närings-
betingade	aktier.	Skattesatsen	är	30	%.	Denna	skattesats	är	i	allmänhet	reducerad	genom	
skatteavtal	som	Sverige	 ingått	med	andra	 länder	för	undvikande	av	dubbelbeskattning.	
Flertalet	 av	 Sveriges	 skatteavtal	 möjliggör	 därmed	 nedsättning	 av	 den	 svenska	 skatten	
till	 avtalets	 skattesats	 direkt	 vid	 utbetalningstillfället	 -	 om	 erforderliga	 uppgifter	 om	 den		
utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt VPC eller, 	
beträffande	förvaltarregistrerade	aktier,	förvaltaren	avdrag	för	kupongskatt.	I	de	fall	där	30	
%	kupongskatt	innehålls	vid	utbetalning	till	en	person	som	har	rätt	att	beskattas	enligt	en	
lägre	skattesats	eller	kupongskatt	annars	innehållits	med	för	stort	belopp	kan	återbetalning	
begäras	hos	Skatteverket	före	utgången	av	det	femte	kalenderåret	efter	utdelningen.
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Kapitalvinster	
Aktieägare	och	innehavare	av	teckningsrätter	som	är	begränsat	skattskyldiga	i	Sverige	och	
som	inte	bedriver	verksamhet	från	fast	driftsställe	i	Sverige	beskattas	normalt	inte	i	Sverige	
för	kapitalvinster	vid	avyttring	av	aktier	eller	teckningsrätter.

Aktieägare	respektive	innehavare	av	teckningsrätter	kan	dock	bli	föremål	för	beskattning	i	
sin hemvist stat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som ör begränsat skattskyldiga i 
Sverige	bli	föremål	för	kapitalvinstsbeskattning	vid	avyttring	av	bland	annat	svenska	aktier	
om	det	vid	något	tillfälle	under	det	kalenderår	då	avyttring	skett,	eller	under	de	föregående	
tio	kalenderåren,	varit	bosatt	eller	stadigvarande	vistats	i	Sverige.	
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Kontaktinformation
Organisationsnummer:	 	 556712-5751	
Besöksadress:	 	 	 Kopparbergsvägen	8,	Västerås
Postadress:	 	 	 	 Kopparbergsvägen	8,	
	 	 	 	 	 721	30	Västerås
Telefonnummer:		 	 	 +46	(0)21		470	21	78
Faxnummer:		 	 	 +46	(0)21		470	21	77
E-post:    info@3pi.com
Webbsida:	 	 		 	 www.3pi.com
Kampanjsida:	 		 	 www.3p-emission.se
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