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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

NEWS55 AB, 2018



Inbjudan till teckning 
av aktier i News55 AB

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från års
stämman den 10 april 2017, beslutat att genomföra två nyemissioner. Dels en riktad emission 
till en grupp nya investerare om 416 667 aktier vilken är avslutad och fullt tecknad och som 
tillförde Bolaget 5 mkr. Dels en företrädesemission om högst 254 296 aktier i vilken även all
mänheten ges möjlighet att teckna aktier (Erbjudandet). 

Teckningskursen i de båda emissionerna är 12 kronor per aktie vilket innebär att Bolaget  
tillförs 8 mkr före emissionskostnader. News55 har erhållit teckningsförbindelser och garanti
teckningar om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell övertilldelningsoption). 

För det fall företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen även komma att fatta be
slut om en emission av ytterligare högst 166 667 aktier (övertilldelningsoption) vilken i före
kommande fall kommer att genomföras på samma villkor som Erbjudandet.    
Bolagets bokslutskommuniké för januaridecember 2017 lämnades den 1 februari 2018.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 
·  Genom en företrädesemission om högst 254 296 aktier á 12 kronor styck vilket tillförs  Bolaget  
    ca 3 mkr. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser från       
    bl.a. Bolagets grundare Fredrik Lundberg och Artur Ringart samt garantiteckningar från   
    externa garanter.

·  För det fall företrädesemissionen blir övertecknad kan Bolagets styrelse komma att fatta                      
    beslut om ytterligare en riktad emission om högst 166 667 aktier på samma villkor som        
    företrädesemissionen, en s.k. övertilldelningsoption, vilken kan komma att tillföra Bolaget  
    ytterligare högst 2 MSEK.

·  Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 5 februari 2018 har företrädes         
    rätt att teckna aktier i företrädesemissionen.

·  För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid sju (7)  
    teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 12 kronor per aktie, d.v.s.  
    teckningsrelation 1:7.

·  Teckningsperioden löper mellan den 12 februari 2018 och den 26 februari 2018.

·  Exklusive övertilldelningsoption omfattar de båda emissionerna (Erbjudandet samt den  
    riktade emission som föregår Erbjudandet)  670 963 aktier. Antalet aktier i Bolaget innan  
    emissionerna är 1 780 074 och kommer vara 2 451 037 aktier efter emissionerna givet full   
    teckning. De båda emissionerna medför en total utspädningseffekt om 27,4 %.

·  Värderingen (premoney) är cirka 21,4 MSEK.

Styrelsen, Stockholm, 22 januari 2018
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Detta informationsmemorandum (”Memo
randum”) har upprättats med anledning 
av att News55 AB har beslutat att göra en 
företrädes emission av 254 296 aktier riktad 
till befintliga aktieägare. Med ”News55” eller 
”Bolaget” avses i detta Memorandum det 
genom NGM Nordic MTF publikt handlade 
bolaget News55 AB, med organisationsnummer 
5590063524. Med ”Euroclear” avses Euroclear 
Sweden AB. 

n  UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET  
Detta Memorandum omfattas inte av ett prospektkrav 
och har därför inte granskats eller godkänts av Finans
inspektionen.

n  TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av innehållet i detta Memorandum eller 
 därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
 avgöras av svensk domstol exklusivt.

n   MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET 
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.news55.se/bolagsinformation.

n  DISTRIBUTIONSOMRÅDE  
Erbjudandet enligt detta Memorandum riktar sig inte 
till personer vars deltagande förutsätter prospekt, 
erbjudande handlingar, registrerings eller andra 
åt gärder än sådana som följer av svensk rätt. Memo
randumet får inte distribueras till eller inom något land 
där distributionen kräver prospekt, registrerings eller 
andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt 
eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om 
teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig. På grund av restriktioner i värde
papperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore och Sydafrika kom
mer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med 
registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet 
därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier  
i News55 till aktieägare i dessa länder.

n  UTTALANDEN OM FRAMTIDEN 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns  
i Memorandumet återspeglar styrelsen för News55:s 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för 
Memorandumet. Även om styrelsen för Bolaget anser 
att förväntningarna som beskrivs i sådana framtids
inriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti 
för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas 
eller visar sig vara korrekta. Styrelsen, som ansvarar för 
detta memorandum, har vidtagit alla rimliga försiktig
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som 
lämnas i det är, såvitt de vet, överensstämmande med 
de faktiska förhållandena och att ingenting har ute lämnats 
som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.

n  FRISKRIVNING  
Memorandumet innehåller information som har hämtats 
från utomstående källor. All sådan information har 
återgivits korrekt. News55:s styrelse ansvarar för detta 
 Memorandum och har vidtagit alla rimliga försiktighets
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas  
i Memorandumet överensstämmer med faktiska 
förhåll anden. Även om styrelsen anser att dessa källor 
är tillförlitliga har ingen oberoende  verifiering gjorts, 
varför riktigheten eller fullständigheten i informationen 
inte kan garanteras. Såvitt News55:s styrelse känner till 
och kan försäkra genom jämförelse med annan   
information som offentliggjorts av tredje parter vari från 
i  nformationen hämtats, har dock inga uppgifter ute
lämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
 informationen felaktig eller missvisande. 

n NGM NORDIC MTF 
News55 upptogs den 21 juli 2017 till handel på NGM 
Nordic MTF. Nordic MTF är en multilateral handels
plattform för listning och handel i aktier och aktie
relaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth 
Market NGM AB. En multilateral handelsplattform    
(en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handels
plattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att 
aktier och aktierelaterade värdepapper som är  listade 
på Nordic MTF inte är börsnoterade och att Bolaget 
därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för 
aktieägare som börsnoterade bolag.

Viktig information
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Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets 
egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär 
att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan 
handla i aktierna. Information om handeln, marknads
data, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, 
Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler 
med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns 
också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. 

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM 
AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finans
inspektionen, för övervakningen av såväl de listade bola
gens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG)   
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av  
internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är 
också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier 
eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att 
prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. På Nordic MTF  
gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning.  
Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förord
ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknads
missbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeo
verregler för vissa handelsplattformar“. 

NEWS55 AB /  VIKTIG INFORMATION

          Planerad emission
 

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har den 22 januari 2018, med stöd 
av  bemyndigande från  årsstämman den 10 april 2017, beslutat att genomföra två ny
emissioner. Dels en riktad emission till en grupp nya investerare om 416 667 aktier, dels 
en företrädesemission om högst 254 296 aktier i vilken även allmänheten ges  möjlighet 

att teckna aktier. Teckningskursen i emissionerna är satt till 12 kronor per aktie vilket 
innebär att Bolaget tillförs 8 miljoner kronor före emissions kostnader. News55 har 

erhållit teckningsförbindelser och  garantiteckningar om 100 % av emissionsvolymen 
(exklusive eventuell övertilldelnings option). För det fall  företrädesemissionen blir 

övertecknad kan styrelsen även komma att  fatta beslut om en emission av ytterligare 
högst 166 667 aktier (övertilldelningsoption)vilken i förekommande fall kommer att  

genomföras på samma villkor som företrädes emissionen. Med anledning av företrädes
emissionen har offentliggörandet av  Bolagets boksluts kommuniké för januaridecember 

2017 tidigarelagts till den 1 februari 2018. 

 
Kostnaderna för den genomförda emissionen beräknas uppgå till ca 0,4 mkr.
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n FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2018 var 
registrerad som aktieägare i News55 AB (”News55” eller 
”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Nyemis
sionen i relation till tidigare innehav av aktier.

n TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämnings
dagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt (av Euroclear 
Sweden AB benämnd teckningsrätt (”TR”)). Det krävs sju (7) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

n TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 12,00 kronor per aktie. Courtage 
utgår ej.

n AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för rätt 
till deltagande i Nyemissionen är den 5 februari 2018. 
Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltag
ande i Nyemiss ionen är den 1 februari 2018. Första dag 
för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande   
i Nyemissionen är den 2 februari 2018.

n TECKNINGSTID 
Teckning av aktier med stöd av tecknings rätter skall 
ske under tiden från och med den 12 februari 2018 till 
och med den 26 februari 2018. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter 
bokas bort från respektive aktieägares VPkonto utan 
särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att 
förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta 
skall ske senast sista dagen i teckningsperioden.

n HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic MTF 
under perioden 12 februari 2018 till och med den 22 
februari 2018. Aktie ägare skall vända sig direkt till sin 
bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. 
Teckningsrätter som för värvas under ovan nämnda 
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att 
teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller 
baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

n EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER 
Teckningsrätter som ej sålts senast den 22 februari 
2018 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 
26 februari 2018, kommer att bokas bort från samtliga 
vpkonton utan ersättning. Ingen särskild avisering 
sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING  
OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

n DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
De aktieägare eller företrädare för aktie ägare som på 
avstämningsdagen den 5 februari 2018 är registrerade  
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebo
ken  erhåller förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter samt informations
broschyr. Fullständigt memorandum kommer att finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.news55.se samt 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för 
 nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken särskilt förda förteckningen över pant
havare med flera, erhåller inte någon information utan 
underrättas separat. VPavi som redovisar registreringen 
av teckningsrätter på aktieägares VPkonto utsändes ej.

n TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan 
ske genom kontant betalning under perioden från och 
med den 12 februari 2018 till och med den 26 februari 
2018. Obser vera att det kan ta upp till tre bankdagar 
för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och 
betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående 
två alternativ.

1. EMISSIONSREDOVISNING -FÖRTRYCKT 
 INBETALNINGSAVI FRÅN EUROCLEAR 
I det fall samtliga på avstämningsdagen  erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den 
 förtryckta inbetalningsavin från Euroclear  användas 
som underlag för anmälan om teckning genom  betalning.

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte 
 användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Villkor och Anvisningar

NEWS55 AB /  VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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2. SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än 
vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln 
användas. Anmälan om teckning genom betalning ska 
ske i  enlighet med de instruktioner som anges på den 
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetal
ningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. 
Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via 
telefon eller epost.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat  tillhanda 
 senast kl. 15.00 den 26 februari 2018. Eventuell 
anmälnings sedel som sänds med post bör därför 
 avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en 
anmälningssedel per person eller juridisk person kommer 
att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

IFYLLD SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS 
ELLER LÄMNAS TILL:
Aqurat Fondkommission AB

Ärende: News55

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08684 05 800    

Fax: 08684 05 801

Email: info@aqurat.se  

(inskannad anmälningssedel)

n FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltar
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 
ingen emissionsredo visning eller anmälningssedel, 
dock utsändes informationsbroschyr innehållande 
en  sammanfattning av villkor för Nyemissionen och 
hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och 
betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare.

n TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädes
rätt, det vill säga från och med den 12 februari 2018 
till och med den 26 februari 2018. Styrelsen i Bolaget 
förbehåller sig rätten att under alla omständigheter 
 förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall 
meddelas senast 26 februari 2018. Anmälan om teckning 
utan företrädes rätt sker genom att anmälningssedel för 
teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och 
därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontakt

uppgifter enligt ovan. Anmälnings sedeln kan beställas från 
Aqurat via telefon eller epost. Anmälningssedeln kan även 
laddas ned från Bolagets hemsida www.news55.se samt 
från Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast 
kl. 15.00 den 26 februari 2018. Anmälningssedel som 
sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista 
teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) 
anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknings
rätter. För det fall fler än en  anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullstän
dig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav 
 förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde 
till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

n AKITEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktie
ägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan,  Kanada, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya  Zeeland) och 
vilka äger rätt att teckna aktier i Nyemissionen, kan 
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. På 
grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen  i 
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga 
teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrera
de adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed 
riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till 
aktieägare i dessa länder.

n TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING     
      UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av 
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om till
delning inom ramen för Nyemissionens högsta belopp.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats 
utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat 
 aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning,  
i förhåll ande till det antal teckningsrätter som var och 
en  utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldel
ning av aktier som tecknats utan stöd av tecknings
rätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla 
full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var 
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till 

emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

NEWS55 AB /  VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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n BESKED OM TILLDELNING VID    
      TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade 
utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av 
tilldelnings besked i form av en avräkningsnota. Likvid 
ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet 
av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till 
den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt 
tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att un
derstiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprung
ligen  erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

De som tecknar aktier utan företräde genom sin 
 förvaltare kommer att erhålla besked om teckning   
enligt sin förvaltares rutiner.

n BETALD TECKNAD AKTIE (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bank
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VPavi med  bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VPkonto.   
De nytecknade antal aktier är bokförda som BTA på 
VPkontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos Bolags
verket.

n HANDEL MED BTA 
Handel med BTA kommer att äga rum på Nordic MTF 
mellan 12 februari 2018 och till dess att Nyemissionen 
registrerats hos Bolagsverket.

n LEVERANS AV AKTIER 
Så snart Nyemissionen registrerats hos  Bolagsverket, 
 vilket beräknas ske omkring vecka 16 2018, ombokas BTA till 
aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

n OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET   
       I NYEMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslut ats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom 
ett pressmeddelande.

n TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

n RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första 
gången på den första avstämningsdagen för utdelning 
som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos 
Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning 
som de befintliga aktierna.

n AKTIEBOK 
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB  anslutet avstämnings
bolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare  
 hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med 

adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

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

n ÖVERTILLDELNINGSEMISSION 
För det fall företrädesemissionen blir övertecknad 
och röner intresse även från allmänheten och andra 
investerare kan styrelsen komma att fatta beslut om en 
emission av ytterligare högst 166 667 aktier (övertill
delningsoption) De kommer i så fall att genomföras på 
samma villkor som företrädes emissionen. Övertilldel
ningsoptionen kan komma att tillföra Bolaget ytterligare 
högst 2 MSEK och medföra en ökning av Bolagets aktie
kapital med ytterligare högst 59 149,01 kronor.

n ÖVRIGT 
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en 
 tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat Fond
kommission AB att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer  
i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift 
om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB 
kan återbetala beloppet till. Ingen  ränta  kommer att 
 utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya 
aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåter
kallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera 
en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om tecknings
likviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas 
på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
 lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske 
med ett lägre belopp. Betald likvid som ej  tagits i anspråk 
kommer i så fall att återbetalas.
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets 
verksamhet i negativ riktning. Det är  därför 
av vikt att beakta relevanta risker vid  sidan 
av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan 
 beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning 
och utan anspråk på att vara heltäckande. 
 Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl 
inte  beskrivas utan att en samlad utvärde
ring av övrig information i detta Memoran
dum tillsammans med en allmän omvärlds
bedömning bör göras.

BOLAGSRISKER

n  FINANSIERING OCH FRAMTIDA  
    KAPITALBEHOV 
News55 är ett ungt bolag där mycket har hänt på kort 
tid, och aktivitetsnivån i form av exempelvis antalet 
planerade mässor, nylanserade produkter och annan 
affärsutveckling är hög. Organisationen har också 
vuxit mycket på kort tid. Detta är inget ovanligt för en 
verksamhet i stark tillväxt som News55, men det inne
bär också risker att alla produkter och aktiviteter inte 
utvecklas lika väl eller i den takt som förväntats. Inför 
2018 har inga nya affärsområden räknats in   
i affärs planen då tillväxten i befintliga kanaler är hög 
och Bolaget önskar minska affärsrisken i relation till 
affärsplanen. Med detta sagt är den nya ekonomisajten 
E55.se en ny satsning som trots snabb tillväxt både  
i besökarantal och intäkter är svår att uppskatta den 
ekonomiska utvecklingstakten för vilket gör helårs
bedömningen mindre säker. Det finns likväl ett flertal 
planerade aktiviteter som kan komma att utvecklas 
till nya affärsområden under året vilket kan påverka 
 Bolaget både positivt och negativt. Bolaget är också 
föremål för relativt sett stora säsongsvariationer  
i  intäkter och rörelsekapitalbindning. Exempelvis är 
tiden runt årsskiftet och sommaren två perioder med 
begränsade intäkter och låg aktivitetsnivå. För 2018 
planeras dessa säsongsvariationer delvis minimeras 
med hjälp av Seniorfestivaler i början och slutet av 
sommaren och en större satsning på Almedalsveckan  
i juli. Det kan därmed inte uteslutas att Bolaget kan 
komma att behöva ytterligare kort eller långfristigt 

kapital för att finansiera Bolagets verksamhet i framti
den. Förut sättningarna för eventuell framtida finans
iering kommer bland annat bero på verksamhetens 
utveckling, men också andra faktorer som ligger 
utanför Bolagets egen kontroll. Det kan därmed inte 
garanteras att nytt kapital kan anskaffas om ett sådant 
behov  skulle uppstå, eller att det kan anskaffas tillräck
ligt snabbt eller till Bolaget och dess aktieägare accep
tabla villkor. Om Bolaget vid behov inte kan erhålla 
 tillräcklig finansi ering kan detta få väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finans

iella ställning. 

n  BEROENDE AV NYCKELPERSONER  

     OCH MEDARBETARE 
Inom Bolaget finns några nyckelpersoner vilka, 
 åtminstone på kort sikt, är viktiga för en framgångsrik 
utveckling av Bolagets verksamhet. Artur Ringart, en 
av grundarna, är en profil för Bolaget och   varumärket 
samt i hög grad aktiv inom exempelvis mässverksam
heten. Om enskilda nyckelpersoner skulle lämna 
Bolaget skulle detta kunna ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet. Över tid knyter Bolaget till 
sig fler profiler i form av återkommande krönikörer, 
mässprofiler och så vidare, vilket kommer att minska 
 betydelsen av enskilda nyckelpersoners engagemang. 
Bolaget är också beroende av att kunna attrahera och 
bibehålla kvalificerade och kompetenta medarbeta
re till konkurrenskraftiga villkor, bland annat inom 
försäljningsfunktionen, där även externa samarbets
partners kan spela en viktig roll för Bolagets försälj
ningskapacitet. Om Bolaget inte lyckas med det skulle 
detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verk
samhet, tillväxt och resultat.  

 
n BEROENDE AV SAMARBETSPARTNERS 
Försäljning och distribution av några av Bolagets 
produkter är i viss utsträckning beroende av goda 
rela tioner och samarbete med andra organisationer, 
 exempelvis pensionärsorganisationerna SKPF, PRO 
och SPF Seniorerna samt externa säljpartners. Om 
dessa relationer skulle utvecklas negativt eller samar
beten avbrytas skulle detta kunna påverka de berör
da produkt erna och Bolagets resultat och finansiella 
 ställning negativt.
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AKTIEMARKNADSRISKER

n   KURSFALL 
En investering i Bolaget är förknippad med risk och 
eftersom en investering i Bolagets aktie kan komma att 
stiga och sjunka i värde kan det därigenom inte garan
teras att en investerare får tillbaka det satsade  kapitalet. 
Aktiemarknaden kan generellt gå ned av  olika orsaker 
såsom exempelvis räntehöjningar,  politiska utspel, 
 valutakursförändringar eller  sämre konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarknaden  präglas även till stor 
del av psykologiska faktorer, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig 
mot. En aktie i Bolaget kan således komma att  påverkas 
av sådana psykologiska faktorer på samma sätt som 
andra aktier. 

n  LIKVIDITETSBRIST 
News55 aktie är noterad på NGM Nordic MTF. Brist på 
likviditet i aktien kan medföra en begränsad möjlighet 
att sälja aktier vid önskad tidpunkt.

n   VOLATILITET 
Kursen på News55:s aktie kan i framtiden komma att 
fluktuera kraftigt till följd av spekulation, allmänna 
börstrender, konjunktur eller förändringar i kapital
marknadens intresse för Bolaget.

n   KONJUNKTUR 
Som marknaden ser ut idag finns ett stort behov av 
tjänster mot News55:s huvudmålgrupp. Dock kan 
 konjunkturen ändras så att förutsättningarna för 
News55:s verksamhet förändras. Detta kan i sin tur 
påverka möjligheterna för News55 att ge den utdelning 
till aktieägarna som man strävar efter. 

n  ÖVRIGA RISKER 
Under den tid News55:s verksamhet bedrivits har 
 Bolaget inte påverkats av offentliga, ekonomiska, 
skatte politiska eller penningpolitiska faktorer. Detta 
kan komma att ändras i framtiden, men den  bedömning 
Bolaget gör är att dessa faktorer kommer att ha en 
 begränsad effekt på verksamheten.

n   KONKURRENS OCH MARKNAD 
News55 verkar på en marknad som delvis är i stor 
förändring. Bolagets ambition är att samtliga produkt
områden över tid ska vara lönsamma, samtidigt som 
 respektive produktområde på olika sätt ska samverka 
och stärka övriga produktområden. Marknaden för 
digitala annonser och reklam som för närvarande är 
basen i Bolagets digitala intäkter växer totalt sett men 
samtidigt är styckpriserna på digitalt  annonsutrymme 
under stark press och det råder stark konkurrens 
om intäkterna från digitala annonsutrymmen vilket 
framför allt kan påverka tillväxten och lönsamheten  
i Bolagets digitala produkter. I januari 2018   meddelade 
Facebook att de algoritmer som styr flödet av  inlägg 
kommer ändras. En stor del av trafiken till både 
News55.se och E55.se kommer från trafik genererad på 
Facebook. Vid tidpunkten för publicerandet av detta 
IM är det inte klarlagt vilken effekt dessa ändringar 
kommer ha på trafiken till News55.se och E55.se eller 
om det kommer påverka Bolaget positivt eller negativt.

n  FRAMTIDA FÖRVÄRV 
News55:s tillväxt och nuvarande verksamhet har 
historiskt delvis etablerats genom förvärvet av verk
samheten Seniorevent. Möjligheten och förmågan att 
göra ytterligare förvärv är en del av Bolagets strategi 
och utgör, i tillägg till Bolagets organiska tillväxt 
och affärsutvecklingspotential, en potentiell källa 
till  ytterligare värdeskapande. Därmed är Bolagets 
 framtida utveckling till viss del beroende av tillgången 
av, samt Bolagets förmåga att identifiera potentiella 
förvärvskandidater samt att genomföra och finansiera 
sådana förvärv. 

n   VALUTA-, KREDIT- OCH RÄNTERISKER 
News55 har för närvarande och förväntas även 
 framöver ha den absoluta merparten av alla sina 
 finansiella flöden i svenska kronor, och därmed finns 
ingen direkt valutarisk att beakta. Bolaget har för när
varande en checkräkningskredit hos Swedbank om 0,5 
mkr samt två lån från Almi om totalt 1,93 mkr. Kvar
varande löptid på krediterna är mellan 4,57 år.  Båda 
krediterna löper med rörliga räntefötter inne bärande 
att vid fullt utnyttjande är räntekänsligheten för när
varande vid +/ 1 % ökning/minskning i den rörliga 
räntefoten ca +/28 tkr per år. Under 2018 amorteras 
krediterna enligt plan med ca 0,85 mkr.
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Bakgrund och motiv

I samband med att News55 noterades gjordes en 
 nyemission som tillförde bolaget ca 6,5 mkr efter 
emissions och garantikostnader. I planeringen 
låg då en ny satsning på B2Bmässor där de första 
mässorna skulle genomföras i slutet av 2017 och för
väntades bidra positivt till intäkter och resultat från 
slutet av året. Satsningen avbröts efter sommaren på 
grund av lågt intresse och svårighet att kombinera 
området med Bolagets fokusmålgrupp vilket dels 
innebar att nedlagda kostnader på satsningen inte 
kunde återvinnas och dels att tidigare målsättningar 
avseende omsättningstillväxt och resultatutveckling 
för 2017 inte längre var uppnåbara. 
 
Samtidigt har den övriga verksamheten utvecklats  
i linje med tidigare förväntningar och satsningen på 
B2Bmässor har ersatts av ekonomisatsningen E55 
som fått en lyckad start i slutet av 2017 och kommer 
bidra på ett positivt sätt till intäkter och resultat 
från och med 2018. De positiva effekterna av den 
nya satsningen ligger dock senare i tiden än vad 
som förväntades av den tidigare B2Bsatsningen. 
Bland annat mot den bakgrunden har det uppstått 
ett behov att stärka bolagets finansiella ställning och 
tillföra ytterligare rörelsekapital för att säkerställa 

fortsatt tillväxt och förmåga till lönsamhet.  
 
Bolaget har sedan starten för tre år sedan utvecklat 
och drivit nyhetssajten news55.se, en  webbaserad 
nyhetstjänst med sin huvudsakliga målgrupp  
i ålderssegmentet 55+ som totalt uppgår till ca tre 
miljoner personer i Sverige och som dessutom ökar  
i antal över tid. Det är en målgrupp som traditionellt 
åsatts ett mindre värde inom exempelvis media och 
reklam.  
 
News55 identifierade initialt ett behov och en affärs
möjlighet att erbjuda denna målgrupp relevanta 
och trovärdiga digitala nyhetstjänster och samtidigt 
 erbjuda en attraktiv mediekanal för de  företag 
och andra aktörer som önskar nå målgruppen med 
information, reklam och andra erbjudanden. News55 
är sedan förvärvet av Seniorevent Sveriges största 
kombi nerade nyhetstjänst och  eventarrangör med 
55+ och seniorer som målgrupp och har en framträ
dande roll både inom det digitala och  analoga utbudet 

inom s egmentet. Under 2017 har News55 arrangerat 27 
event runt om i landet, från  Sundsvall i norr till Ystad 
i söder, med  uppskattningsvis över 100 000 besökare 
och många företag och organisationer som deltagare 
som också vill nå  målgruppen. Parallellt med detta 
har Bolaget utvecklat mässtidnings  verksamheten och 
specialevent såsom en  kommersiell satsning  
i Almedalen sommaren 2017 och en seniorfestival 
i Karlskrona i augusti. I  november 2017 lanserades 
därtill ekonomisajten E55.se med fokus på ekonomi
nyheter för målgruppen.  Denna satsning har redan 
från start fått starkt  gensvar både från sidans besökare 
och från annons partners som ser nyttan i att både 
 synas i ett finansiellt forum online och samtidigt 
 kunna träffa målgruppen på bolagets events.   

Inför 2018 fortsätter eventverksamheten växa i snabb 
takt både organiskt och med stöd av nya mässor. 
 Efter Seniorfestivalen som hölls i Karlskrona i  augusti 
utvecklas konceptet med 34 ytterligare städer 
2018 vilket både bidrar till ett ökat resultat och en 
 jämnare intäktsfördelning över året. Införsäljningen 
av årets kommande event har redan kommit igång 
starkt, och en betydande andel av första kvartalets 
förväntade intäkter från eventverksamheten är 
 redan säkerställda genom kundorder.

På den digitala sidan har ett avtal med en   säljpartner 
ingåtts vilket garanerar drygt 3,7 mkr i intäkter för 
2018 på sajten News55.se. Alla intäkter på sajten 
E55.se från samma säljpartner tillkommer utöver 
 garantin och därtill finns en befintlig orderstock 
vid ingången av 2018 på E55.se överstigande 1 mkr. 
Bolaget har därmed gått in i 2018 med en total order
stock överstigande 9 mkr vilket ger bra förutsätt
ningar för att fortsätta den starka tillväxten.

Den emission som gjordes i samband med noteringen 
i juli 2017 byggde på en aggressiv affärsplan med nya 
satsningar som inte har levt upp till förväntningar
na. Med den kunskapen i ryggen har affärsplanen 
anpassats med fokus på befintliga produkter innebä
rande en lägre risk för negativa avvikelser i förhåll
ande till affärsplan. Bolaget bedömer därmed att 
det med stöd av denna emission är väl positionerat 
för fortsatt tillväxt inom sina analoga och digitala 
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 verksamhetsområden. Styrelsens och ledningens 
uppfattning är att den position vilken Bolaget till
skansat sig på relativt kort tid ger goda förutsättningar 
för att Bolaget ska kunna ta fortsatta steg mot att bli 
en värdeskapande och långsiktig aktör.

Samtidigt som det finns ett stort intresse för Bolaget 
och dess verksamhet inom den stora målgrupp som 
News55 riktar sig till med sina nyhetssajter och andra 
produkter så syftar denna emission till att stärka 
finanserna och tillföra nödvändigt expansions och 
rörelsekapital. 

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Emissionslikviden kommer användas till att stärka 
Bolagets finansiella ställning och likviditet, samt 
tillföra nödvändigt rörelsekapital för den fortsatta 
tillväxten mot lönsamhet. Styrelsen bedömer att de 
medel som tillförs Bolaget genom emissionen säker
ställer Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande 12 
 månaderna och intill dess Bolaget är kassaflödespositivt.

Styrelsen

Stockholm, januari 2018
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Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhets
sajten news55.se, en webbaserad nyhetstjänst med sin 
huvudsakliga målgrupp i ålderssegmentet 55+. Sidan 
news55.se, som består av egenproducerat material, ny
hetsbyråmaterial, krönikor, medlemsklubb, debattar
tiklar och TVproduktioner, lanserades i månadsskiftet 
juni/juli 2015 i samband med Almedalsveckan. Sajten 
och grundarna fick stor uppmärksamhet både bland 
allmänheten och i branschmedia direkt vid lansering
en. Bolaget har på kort tid lyckats etablera sitt varu
märke inom nyheter och opinionsbildande  journalistik. 
News55.se hade under  2017 drygt 28 miljoner sidvisningar 
och hade under årets slut uppemot 500 000 unika 
 besökare per månad.

I september 2016 förvärvade eventverksamheten 
Senior event. Genom förvärvet är News55 nu Sveriges 
största eventarrangör med seniorer som målgrupp 
och har en framträdande roll både inom det digitala 
och  analoga  utbudet inom segmentet. Under 2017 har 
mässor genomförts runt om i landet, från Sundsvall  i 
norr till Ystad i söder. News55 hade under 2017 intäkter 
uppgående till ca 11 mkr, vilket var i det närmaste en 
 fördubbling jämfört med 2016. Tillväxten är fortsatt 
hög och under 2018 kommer bolaget att fortsätta växa 
både digitalt och på eventsidan. Den identifierade 
tillväxten sker främst inom våra befintliga produkter 
 seniorevent och digitala publikationer vilket är en 
trygghet som också skapar möjligheter inom andra 
områden.

Bolagets intäkter kommer hittills huvudsakligen från 
företag och organisationer vilka önskar nå målgruppen 
men det finns stor potential för News55 att öka de 
 direkta intäkterna från konsumenterna i målgruppen 
och bolaget ser stora möjligheter till aktiv affärsutveck
ling då ett antal intressanta områden har identifierats.

AFFÄRSIDÉ 
Lansering och etablering av mediala produkter och 
event i tydligt identifierade målgrupper för att där i
genom skapa långsiktig hög och stabil avkastning för 
sina aktieägare.

MÅLSÄTTNING 
Att etablera ett nytt oberoende mediehus med stora 
synergier och en bred såväl analog som digital bas 
som kan generera en sund affär och samtidigt leverera 
högklassiga produkter till såväl individer inom mål
grupper som har varit bortglömda och/eller negligerade 
av  etablerade mediehus som till företag eller organisa
tioner som önskar kommunicera med målgruppen.

NEWS55 I KORTHET 
Når 600 000 unika besökare per månad
Kraftigt genomslag i media
Står alltid på målgruppens sida
Relevant för målgruppen
Partipolitiskt obunden
Nyhetssajt med ca 20 krönikörer
Nylanserad ekonomisajt
Sveriges största eventarrangör med seniorer som 
 målgrupp

News55 grundades av medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik 
 Lundberg som båda har en gedigen bakgrund och erfarenhet från bland 
annat TV4, MTG, SVT och SR. Sedan lanseringen i juni 2015 har sajten 
 vuxit väldigt fort och har i dag drygt 600 000 unika besökare i månaden.

Bakgrund 
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Artur Ringart och Fredrik Lundberg, grundarna av News55.

News55 AB är ett publikt aktiebolag som sedan somma
ren 2017 är noterat vid NGM MTF. Bolaget grundades av 
medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik  Lundberg 
våren 2015. Bolaget har identifierat bristen på mediala 
produkter för en publik i ålderskategorin 55+ samt den 
växande kommersiella marknaden för samma målgrupp. 
Bolaget inledde sin verksamhet med lansering av nyhets
sajten news55.se och lanserade  hösten 2017 också 
ekonomisajten E55.se. För att utveckla affärsmod ellen 
och öka intjäningsförmågan har verksamheten bred
dats till att även omfatta produkter inom event, print 
och abonnemang.



VARFÖR INVESTERA I NEWS55?

News55 har en unik nisch med fokus på en 
tidigare oexploaterad målgrupp.

News55:s primära målgrupp är växande och 
köpstark med en stor kommersiell potential.

News55 har på kort tid utvecklats till ett starkt 
varumärke som attraherar många kända profiler 
som delar Bolagets vision.

News55 har en erfaren och branschkunnig 
ledning med ett brett nätverk.

News55 har goda utsikter till hög tillväxt, inte 
minst genom nya produkter, mässkoncept och 
flera intäktsströmmar.

n  

n  

n  

n  

n  
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Det har inte ens gått två och ett halvt år sedan jag och 
min gamla kollega från TV4 lanserade News55.   
Vår  affärsidé var enkel  att etablera ett mediehus som 
inriktar sig på den erfarna delen av Sveriges befolkning. 
Det är en målgrupp som är lika eftersatt kommersiellt 
som medialt. Det finns få medier som riktar sig till 
 seniorer och det finns en enorm potential i att attra hera 
den målgrupp som sitter på en stor del av Sveriges 
 privata förmögenhet. Dessutom är det en målgrupp 
som har tid att konsumera och göra medvetna val.

Vår lansering sommaren 2015 gick fantastiskt bra och 
vi nådde snabbt en bra trafik på vår nyhetssajt. Vår ut
maning låg istället i att få intäkterna att följa med i en 
tid av stor turbulens på den digitala marknaden. Vårt 
svar på det var att komplettera det digitala erbjudan
det med en stark eventverksamhet. Det ledde till vårt 
förvärv av Seniorevent sommaren 2016. Sedan dess har 
vårt fokus varit att växa samtidigt som vi velat skapa 
ett stabilt bolag med en bra bas att stå på.

Vi har gått från Seniorevents 17 årliga event till 27 
event i lika många städer under 2017 och nästa år 
siktar vi på 35 event där seniormässor, seniorfestivaler 
och Äldreforum i Almedalen ingår.

Digitalt har vi fortsatt växa och idag ligger vi stabilt på 
drygt 3 miljoner sidvisningar i månaden vilket är en 
tredubbling jämfört med 2016. I november 2017 lan
serade vi dessutom en ny ekonomisajt, E55 som redan 
under de första veckorna har etablerat sig på ca 50 000 
unika besökare i veckan.

Under 2017 har vår utmaning varit att växa och att 
 etablera nya verksamheter där en del gått bra och 
en del inte funkat alls om jag ska vara ärlig. Vår sats
ning på B2Bmässor där vi skulle attrahera PR/media 
branschen på lokal nivå funkade inte som vi tänkt oss 
säljmässigt. Den avbröts under hösten vilket påverkat 
våra förväntade intäkter negativt. Av våra magasin har 
vi enbart gett ut tre stycken av planerade dussinet utgåvor. 
Anledningen till det är att det säljbolag vi anlitade 

levererade långt under våra förväntningar vilket ledde 
till att samarbetet avbröts och satsningen lades på is. 
Samtidigt har vi lanserat E55.se där vi redan från star
ten hade en orderingång på dryga 1,2 MSEK och sajten 
håller en så hög nivå att den varje vecka är nyhetsle
dande och blir citerad i andra medier.

Överhuvudtaget har hösten varit väldigt gynnsam ur 
flera aspekter med rekryteringar av en ny eventchef 
samt en ny digital chef. Av den totala orderingången 
digitalt 2017 har 75 % inkommit under årets sista fyra 
månader och vi närmar oss nu en orderstock som ligger 
på över 65 % av bolagets totala omsättning 2017 vilket 
garanterar stark fortsatt tillväxt under 2018.

När vi nu genomför en kapitalanskaffning och gör 
 nyemissioner gör vi det med stark vind i ryggen och   
i ett läge där vi tagit bort problematiska delar i vår 
verksamhet. Vi har även genomfört ett omfattande 
 organisatoriskt arbete och står väl rustade inför framtiden  
i såväl struktur, personal och ekonomiuppföljning.

Därför ser jag fram emot ett nytt år med bra förutsätt
ningar att fortsätta utveckla vår befintliga verksamhet 
och hitta nya affärsområden där vi kan skapa fler tjäns
ter för Sveriges seniorer.

Fredrik Lundberg
VD / Medgrundare

VD har ordet 
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n NEWS55.SE. 
Den digitala affären var till en början tänkt att utgöra 
News55:s samlade intäkter. När News55 AB grundades 
våren 2015 fanns fortfarande en marknad för direkt
försäljning av bannerannonser. Den digitala annons
marknaden var dock i förändring redan vid verksam
hetens start. Från att publicister sålt sina egna 
 kommersiella ytor har handeln övergått till att bli mer 
automatiserad genom så kallad programmatic – något 
som mer eller mindre alla inom den digitala annons
affären varit tvungna att förhålla sig till och som 
påverkat prisbilden negativt. För News55 har det varit 
tydligt hur prisbilden av digitala annonsytor har sjun
kit sedan start, både generellt och för News55  specifikt. 
Under 2018 förväntar sig Bolaget att de digitala intäkt
erna kommer att utgöra mindre än hälften av de totala 
intäkterna. Givet de låga priserna på annonser  ligger 
stort fokus på alternativa annonslösningar såsom 
 natives (redaktionella annonser) och kreativa affärer  
i samarbete med affärspartners, till exempel temasidor 
och egenproducerade reklamfilmer för viral spridning  
i våra digitala kanaler. 

Under hösten 2017 har den digitala verksamheten både 
stärkts och förbättrats. Satsningen på ekonomijour nalistik 
och rekryteringen av en ny digital chef är starkt bi
dragande orsaker till att höstens digitala in täkter och 
försäljning är det starkaste i bolagets historia. November 
2017 var en rekordmånad med 910 tkr i digitala intäkter. 
I december 2017 slutförhandlas ett avtal med bolagets 
digitala säljbolag Leeads som  kommer att  garantera 

Verksamhetsområden

Antal sidvisningar per månad från start 1 juli 2015 till 31 dec 2017.

News55 ca 3,7 mkr i digitala intäkter 2018 endast ge
nom sajten news55.se. Denna garanti överstiger hela 
2017:s digitala omsättning. 

Varje dag året om, lägger redaktionen upp relevanta 
artiklar på sajterna. News55:s digitala trafik har sin 
största källa i sociala medier med Facebook som den 
dominerande trafikdrivaren. Med en generisk tillväxt 
på ca 300 nya likes i veckan har nu sajten ca 40 000 
gillamarkeringar på sin Facebooksida. Det,  tillsammans 
med den marknadsföring som görs på Facebook, 
innebär att news55.se har en räckvidd om ca 700 000 
användare i veckan inom Facebooks plattform.

News55:s verksamhet har breddats sedan starten och från våren 2017 
består den av i huvudsak tre produktområden: Den digitala verksamheten 
där nyhetssajten news55.se samt ekonomisajten E55.se står i centrum, 
printverksamhet som ger ut lokala mässtidningar och mässor och event 
där basen ligger i News55 Seniorevent men även med andra produkter 
såsom Almedalens Äldreforum och Seniorfestivaler i svenska städer. 
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TIDSLINJE

April 2015
News55 grundas av Artur Ringart 
och Fredrik Lundberg.

Juni 2015
News55.se lanseras. Sajten får 
direkt stort genomslag i media.

Juli 2015
News55.se når 100 000 unika 
besökare i veckan.

November 2015
Lansering av app.

Maj 2016
Lansering av Club55.

Juni 2016
Förvärv av Seniorevent 
(tillträddes i september 2016).

September 2016
Första mässan efter förvärvet.

Oktober 2016
Första utgåvan av mässtidningen 
ges ut i Karlstad.

December 2016
News55 slår försäljningsrekord 
på 1,9 Mkr på en månad.

Januari 2017
News55.se når 1,6 miljoner 
sidvisningar på en månad.

Mars 2017 
Första utgåvan av Magasin55 ges 
ut i Skåne.

Juni 2017 
Aktien noteras på NGM MTF.

November 2017 
Ekonomisajten E55 lanseras.

Januari 2018 
Samarbete med säljpartner, 3,7 
mkr i digital säljgaranti för 2018.

Februari 2018 
Riktad emission säkrar 5 mkr 
Beslutad företrädesemission 
garanterad till 100 %.

2016

n E55.SE.  
När News55 tillsammans med de erfarna journalisterna 
Karolina Macéus Palutko och Per Agerman lanserade   
E55.se var förväntningarna höga på att på sikt bli en 
 etablerad och betydande aktör inom ekonomijournalistik. 
Men redan efter första veckan, som hade fler än 40 000 
unika besökare, var det tydligt att det är en produkt med 
omedelbar potential. Affären kring E55:s erbjudande inne
fattar både digitalt och ett nytt mässkoncept, E55forum. 
Trots att försäljningen nyligen startat är stora affärer 
säkrade och E55.se har sin första stora partner i Söder
berg & Partners. Under 2018 kommer ökat fokuseras på 
konceptförsäljning och rekryteringsarbetet av en digital 
säljare är i full gång.

PRINT

n MÄSSTIDNINGEN.  
Hösten 2016 lanserade News55 sin första printprodukt  
i form av en papperstidning. Tidningen gavs ut i samband 
med mässan i Karlskrona. Satsningen gav mersmak och 
en ny produkt skapades. Under 2018 planerar News55 
att ge ut närmare 35 utgåvor av mässtidningen, det vill 
säga en för varje mässa. Eftersom tidningarna är lokala 
finns det stora synergier mellan tidningen och sajten ur 
ett innehållsligt perspektiv. News55 producerar även en 
tidning som ska distribueras under Almedalsveckan  
i samarbete med pensionärsförbunden och som fokuserar 
på frågor som berör äldre.

2017

2015

2018



20

MÄSSOR & EVENT

n SENIOREVENT 
Sedan övertagandet av Seniorevents verksamhet ökar 
antalet mässor stadigt. Under 2017 har 27 event genom
förts. Från Göteborg med stort upptagningsområde till 
Ystad med ca 20 000 invånare. Vid flera tillfällen lyckades 
News55 Seniorevent attrahera 10 % av kommunbefolk
ningen. 2017 inleddes väldigt starkt där årets första fem 
mässor alla sålde över budget och där mässan i Karlstad 
både slog publikrekord och intäktsrekord för en enskild 
mässa. Försäljningen av 2018 års 35 planerade mässor är stark 
med en hög utförsäljningsgrad och trots att det återstår en del 
säljtid är en betydande del av målsättningen uppfylld.

n ÄLDREFORUM 
Under Almedalsveckan kommer en gemensam satsning 
att genomföras tillsammans med Sveriges tre största 
 pensionärsorganisationer (PRO, SPF Seniorerna och 
SKPF). Det är ett historiskt projekt såtillvida att de tre 
 organisationerna aldrig har samarbetat i denna form  förut. 
News55 är initiativtagare och projektleder satsningen.  

n SENIORFESTIVALER  
I augusti 2017 genomfördes den första seniorfestivalen   
i Karlskrona. Detta är ett koncept som kombinerar 
senioreventet med den traditionella stadsfestivalen. 
Festivalerna hålls utomhus i stadsmiljö med utställare, 
underhållning på scen och framträdanden i samarbete 
med kommunen. Under 2018 planeras fem seniorfesti
valer, i juni och augusti, runt om i Sverige. Dessa är stora 
evenemang som kommer utföras i nära samarbete med 
kommunerna vilket både syftar till att underlätta logi
stiken och spara kostnader. En stor fördel med senior
festivalerna är att intäkterna över året genom denna sats
ning jämnas ut vilket ger bättre förutsägbarhet samtidigt 
som riskerna minskas.

Av Seniorevent etablerade mässor: 
Alingsås, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, 
Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Järfälla, 
Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, 
Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Linköping, Lund, 
Motala, Norrköping, Nyköping, Ronneby, Skövde, Söder

tälje, Trollhättan, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro

Av Seniorevent nya event under 2018*: 
Hässleholm, Karlskrona, Landskrona, Lidköping, Malmö, 
Skövde, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Ystad

*Bolaget har en eventplan för det kommande året där såväl redan 
etablerade samt nya event ingår. Det kan förekomma förändringar i 
planen som innebär att det slutgiltiga antalet event blir högre eller 
lägre än den ursprungliga planen. 
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KARLSTAD
KARLSKOGA
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GÄVLE

BORLÄNGE

VÄSTERÅS

ESKILSTUNA
SÖDERTÄLJE
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NYKÖPING

NORRKÖPING

LINKÖPING
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JÖNKÖPING
ALINGSÅS
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Under Q4 2017 har Bolaget motsvarande 18 heltider fördelat på anställd och inhyrd 
personal. 12 heltider avser anställd personal och 6 heltider avser inhyrd personal. 

Heltidsekvivalenter

Organisationsschema utifrån befattningar och nyckelpersoner.

Organisation

Under Q4 har eventorgani sa
tionen stärkts upp med en ny 
eventchef, Lars G Jansson. Den 
digitala säljorganisationen 
har förstärkts med en in
täktschef, Staffan Ekberg. I Q1 
2018  kommer organisationen 
förstärkas med ytterligare 
 personal på säljsidan för att 
möta den  växande affären.
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News55 AB verkar i Sverige och fokus under de närmsta 
åren ligger på att arbeta med den svenska marknaden. 
Bolagets produkter och intäkter består för närvarande 
framför allt av att tillhandahålla företag och organisa
tioner reklam och marknadsföringsutrymme mot 
målgruppen 55+ och seniorer. Framöver kan även 
intäkter från konsumenter i själva målgruppen utgöra 
en ökande andel av Bolagets intäkter. I IRM:s samman
fattning av medieåret 2016 kan vi konstatera att det 
blev ett starkt år med en tillväxt om 6 % jämfört med 
2015. Det innebär att medieinvesteringarna når ett nytt 
all time high under 2016 där omsättningen uppgick till 
34,9 miljarder kronor.

De digitala medierna går fram kraftigt med en tillväxt
takt på 21 % och omsätter nu 15,7 miljarder kronor 
och står för 45 % av medieinvesteringarna. Även om 
tillväxten är betydande så är marknaden under stor 
förändring. När det gäller marknadsföring via mässor/
event uppgår marknaden till ca 4 miljarder kronor per 
år enligt IRM. Av dagens svenskar är över tre miljoner 
55 år eller äldre.

n INTERNETANVÄNDNING I MÅLGRUPPEN
De flesta i åldersgruppen 55+ är vana Internetanvändare. 
85 % läser nyheter i dator eller mobil och en majoritet 
 använder Facebook (VintagePeople, 2016) som för allt 
fler svenskar kommit att bli den primära nyhetskällan. 
I juni 2016 rapporterades 56 % av svenskarna ha sociala 
medier som nyhetskälla, där Facebook var det domi
nerande mediet (Digital News Report, Oxford Reuters 
Institute, 2016). Allt fler nyhetsmedier ökar sin närvaro 
på sociala medier. För news55.se har Facebook varit 
den primära kommunikationskanalen sedan lansering
en 2015. News55 når 600 000 Facebookanvändare varje 
vecka via sin Facebooksida.

n MÅLGRUPPEN I KORTHET
Äger 75 % av svensk förmögenhet.
Konsumerar som 40åringar.
Sker stora förändringar i livet med jobb, bostad och familj.
Dåligt representerade i riksdagen.
Dåligt representerade i medier.

DEMOGRAFISKA VÄRDEN
n ÅLDER
Att News55 når ut till rätt ålderssegment återspeglas 
tydligt på Bolagets Facebooksida, där 50 % är 65 år eller 
äldre och 30 % är mellan 55 och 64 år.

n  KÖN
I åldersintervallet 55+ utgörs den svenska befolkningen 
av 48 % män och 52 % kvinnor (SCB, 2016). News55:s 
följare på Facebook utgörs av 37 % män och 63 % kvinnor, 
vilket tyder på att vi når något fler kvinnor i målgruppen.

n    GEOGRAFISKT LÄGE
Sajtens besökare och gillamarkeringarna på Facebook 
domineras nästan uteslutande av användare i Sverige. 
Den största användarbasen kommer från storstäderna 
och fördelar sig därefter enligt de svenska regionala 
länen utifrån befolkningsmängd.

n DEN KOMMERSIELLA MÅLGRUPPEN
Sveriges befolkning över 55 år är en växande och 
köpstark målgrupp, men en stor del av handeln har inte 
upptäckt potentialen. Drygt 60 % av målgruppen har 
handlat på nätet tre gånger eller mer det senaste året 
(VintagePeople, 2017). När det gäller bankärenden eller 
informationsinhämtning är siffrorna betydligt högre 
än så. Resor är en stor digital marknad där 76 %  
i målgruppen handlar sina resor på nätet. 

Även om det råder stor enighet kring utsikten att fler 
kommer att upptäcka den kommersiella potentialen 
i målgruppen finns det alltid en risk att detta uteblir 
eller sker med större fördröjning än förväntat. För att 
minska denna risk kommer Bolaget att etablera koncept 
som inte är beroende av målgruppen eller som riktar 
sig till en större del av målgruppen. En kontinuerlig 
produktutveckling sker för att nyttja Bolagets kompetens 
inom flera områden. 

Marknad

Så stor andel i målgruppen 55+ använder Internet dagligen 
eller flera gånger i veckan (VintagePeople 2016).
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News55 har på kort tid etablerat sig på den svenska 
mediemarknaden. Det faktum att Bolaget har varit 
så tidigt ute är en av de största styrkorna givet att 
tillväxten fortsätter vara stark och att en stark posi
tion etableras på marknaden för svenskar 55+. Den 
kommersiella marknaden är fortfarande omogen 
mot den seniora målgruppen men det är Bolagets 
uppfattning att den svenska marknaden är mitt inne 
i en förändring som kommer att resultera i att fler 
företag önskar stärka sin marknadsföring mot den 
specifika målgruppen. Ytterligare en fördel med att 
Bolaget varit tidigt ute är att en stor kunskap om 
målgruppen har samlats in, både kring beteende   
och värderingar.
 
Även om Bolaget är ungt så är personerna bakom 
mycket erfarna. Tillsammans har grundarna mer 
än 50 års erfarenhet från mediebranschen och ett 
av branschens bästa nätverk. Detta har lett till att 
varumärket har kunnat förstärkas med det stora 
antal profiler som har knutits till varumärket, både  
i form av investerare och krönikörer. Det innebär att 
Bolaget är attraktivt både hos annonsörer och läsare/
besökare. Det stora antalet profiler har även starkt 
bidragit till att mycket av News55:s innehåll har 
 citerats i andra medier.
 
Bolaget har visat att det är möjligt att genomföra allt 
detta med ett förhållandevis litet startkapital och 
grundarna har visat att det är möjligt att bygga ett 
nytt positivt varumärke i en stor målgrupp. I Bolagets 
strategi ingår att fortsätta växa på följande sätt.

n INBYGGD TILLVÄXT
Mässverksamheten innehåller flera faktorer som ger 
en naturlig tillväxt. Det är en tydlig trend att åter
kommande mässor både ger större intäkter och ger 
ett mindre resurskrävande försäljningsarbete. Våren 
2017 sattes intäktsrekord på mässan i Karlstad. Det 
var tredje året mässan hållits i Karlstad och varje år 
har volymen ökat. 

Ytterligare en naturlig tillväxt möjlighet för Bolaget 
har varit att utöka antalet event. 3540 städer har 
identifierats som att ha goda förutsättningar för att 
vara värd för News55 Senior event under 2018 och 
det är planerat för att hålla event på cirka 35 olika 

Strategi och 
framtidsutsikter

platser. Tillväxten gynnas därtill av en förbättrad 
struktur i organisationen och en hög utförsäljnings
grad för eventen är redan uppnådd för 2018.

Digitalt växer News55 organiskt på Facebook med  
ca 300 nya följare i veckan vilket lett till att ca 40 000 
personer gillar News55:s sida. Detta gör att trafiken 
till News55:s artiklar har bra förutsättningar för 
ett stabilt flöde. Trafiktillväxten har varit kraftigt 
positiv under året med ett snitt under årets sista 
månader på ca 3 miljoner sidvisningar per månad. 
I årsskiftet 2017/2018 kunde ett avtal slutas med ett 
externt säljbolag tack vare den starka utvecklingen. 
Detta avtal garanterar News55 intäkter på 3,7 mkr 
för visning av banner och nativeannonsering på sajten 
News55.se. Därtill tillkommer eventuell merförsälj
ning på News55.se samt all försäljning på E55.se.  
 I Q4 2017 rekryterades också en ny digital chef med 
stort säljfokus. Detta gav omedelbar effekt med affärer 
under årets sista kvartal överstigande hela 2017 års 
ackumulerade digitala försäljning dittills. Inför 2018 
ger kombinationen av garanterade intäkter från den 
löpande annonseringen i kombination med intäkter 
från större partnerskapsaffärer helt nya förutsätt
ningar för lönsamhet. 

n NYA PRODUKTER
Arbetet med att ta fram B2Bmässkonceptet och senare 
behöva lägga detta på is har gett många insikter. 
Inför 2018 är affärsplanen uppbyggd kring  befintliga 
produkter vilket ger en bättre förutsägbarhet av 
 intäkter och resultat. Bland dessa är E55.se och 
Senior festivalerna satsningar som påbörjats under 
2017 och som kommer att bidra till Bolagets tillväxt 
under hela 2018 och därefter. 

E55.se lanserades i november 2017 som en nischad 
ekonomisajt med fokus på seniorer vilken snabbt har 
blivit en inte oviktig aktör inom ekonomijournalistiken. 
Sajten drivs av erfarna och mycket välrenommerade 
journalisterna Karolina Macéus Palutko och Per 
Agerman och siktar högt. E55.se vill och kommer 
att vara en betydande förmedlare av relevanta och 
viktiga ekonominyheter samtidigt som den kommer 
att attrahera samarbetspartners och driva intäkter 
till News55.
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erbjudanden, bostadsbyte, seniorkapital och senior
bemanning. Det ingår i Bolagets strategi att fortsät
ta kartlägga marknaden och aktivt söka efter nya 
förvärvs och samarbetsmöjligheter som kan stärka 
 Bolaget antingen gentemot befintligt marknads
segment eller där andra synergier kan uppstå och 
Bolagets kompetens kan nyttjas på ett bra sätt.

n FINANSIELLA UTSIKTER
Mot bakgrund av inledningen på året, de framåt
riktade aktiviteter som genomförs samt det utökade 
antal event som kommer att arrangeras under 2018 
förväntas de redovisade intäkterna för kalenderåret 
2018 minst dubblas jämfört med 2017 års intäkter. 
Detta medför stora vinningar på bruttomarginalen 
som resultat av skaleffekter samtidigt som organisa
tionen står väl förberedd för att leverera en stor till
växt med liten ökning av bemanningen. Under första 
halvan av 2019 förväntas EBITDA övergå till positivt. 

I augusti 2017 invigdes den första seniorfestivalen 
i Karlskrona och var räknat till antalet besökare en 
succe.  Seniorfestivalerna bidrar förutom med  resultat 
till att jämna ut intäkterna över året och minska 
säsongsvariationerna och ett flertal är planerade för 
2018.

Under 2018 planeras också det nya eventkonceptet 
Ekonomiforum startas för att tillsammans med E55.
se skapa ett nischat format inom  eventverksamheten. 
Genom att bygga vidare på befintliga mässor kan 
ett forum med relativt små medel skapas för att ge 
företag och organisationer inom ekonomi och tjäns
tesektorn en möjlighet att träffa nya kunder inom 
målgruppen.

n FÖRVÄRV
Efter förvärvet och integrationen av Seniorevents 
verksamhet har Bolaget identifierat ytterligare 
 potentiella företagsförvärv. Fokusområden  inkluderar 
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FINANSIELL 
INFORMATION

Finansiell översikt
Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
 koncernredovisning (K3). 

Bolaget har haft två brutna räkenskapsår. Det första 
förlängda räkenskapsåret avser perioden från Bolagets 
grundande 5 mars 2015  30 juni 2016 (ca 15 månader) 
och det förkortade andra räkenskapsåret avser 
 perioden 1 juli 2016  31 december 2016 (6 månader). 
Från och med 1 januari 2017 har Bolaget kalender
år som räkenskapsår. För att underlätta jämförelse 
visas 2016 nedan som räkenskapsår med perioden  

1 januari 2016  31 december 2016 (12 månader) och 
2015 som räkenskapsår från bolagets grundande 5 
mars 2015  31 december 2015. Uppgifterna för detta 
Memorandum har inte granskats av Bolagets revisor.

News55 AB har ett helägt dotterbolag, News55 Pro
ductions AB, org nr 559034–5566. All verksamhet är 
samlad i Bolaget News55 AB. Dotterbolaget är vilande 
och saknar medel eller andra tillgångar varför ingen 
koncernredovisning upprättas. Alla intäkter och 
kostnader hänför sig till Sverige. Mindre avrund
ningsdifferenser kan förekomma.
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JAN-DEC JAN-DEC MAR-DEC
Belopp i tusentals kronor 2017 2016 2015

Nettoomsättning 10 979 5 582 1 471

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

Summa rörelseintäkter 10 979 5 582 1 471

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster −7 141 −4 962 −3 555

Övriga externa kostnader −5 947 −4 497 −420

Personalkostnader −5 967 −2 414 −57

Resultat före avskrivningar −8 076 −6 291 −2 561

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar −1 983 −847 −112

Rörelseresultat −10 060 −7 138 −2 673

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter −343 −62 −2

Resultat efter finansiella poster −10 403 −7 200 −2 675

Resultat före skatt −10 403 −7 200 −2 675

Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT −10 403 −7 200 −2 675

RESULTATRÄKNING

2017 2016
Belopp i tusentals kronor JAN-DEC JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten −6 925 −3 473

Kassaflöde från investeringsverksamheten −790 −8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 886 11 530

Periodens kassaflöde 171 57

Likvida medel vid periodens början 57 0

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 227 57

KASSAFLÖDESANALYS
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BALANSRÄKNING

Tillgångar
Belopp i tusentals kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

arbeten 1 644 1 221 1 292

Goodwill 5 705 7 261 0

Summa 7 350 8 482 1 292

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 122 196 0

Summa 122 196 0

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 50 50 40

Summa 50 50 40

Summa anläggningstillgångar 7 522 8 728 1 332

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 627 284 70

Aktuell skattefordran 5 0 6

Övriga fordringar −5 452 391

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 135 400

Summa 1 683 871 867

Kassa och bank 227 57 0

Summa omsättningstillgångar 1 911 928 867

SUMMA TILLGÅNGAR 9 432 9 656 2 199
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BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Belopp i tusentals kronor 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 632 141 84

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0

Summa 632 141 84

Fritt eget kapital

Överkursfond 14 841 8 028 3 598

Årets resultat −15 049 −4 645 −2 675

Summa −207 3 383 923

Summa eget kapital 424 3 524 1 007

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 0 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 930 1 313 0

Summa långfristiga skulder 1 930 1 313 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 500 449 410

Skulder till kreditinstitut 0 118 0

Förskott från kunder 1 773 942 0

Leverantörsskulder 2 939 2 444 534

Övriga skulder 851 294 87

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 014 573 160

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 7 078 4 819 1 192

Summa skulder 9 008 6 132 1 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 432 9 655 2 199



29

NEWS55 AB /  FINANSIELL INFORMATION

JAN-DEC JAN-DEC MAR-DEC
2017 2016 2015

Finansiella värden

Nettoomsättning (tkr) 10 979 5 582 1 471

Bruttoresultat (tkr) 3 838 619 −2 084

Rörelseresultat (tkr) −10 060 −7 138 −2 673

Resultat efter finansnetto (tkr) −10 403 −7 200 −2 675

Soliditet (%) 4,5% 37% 46%

Aktien

Resultat per aktie (kr) −5,84 −5,11 −3,18

Omsättning per aktie (kr) 6,17 3,96 1,75

Antal aktier vid periodens slut (st) 1 780 074 1 399 986 840 000

Övriga nyckeltal

Antal sidvisningar (st) 28 282 424 13 079 954 4 131 357

Antal genomförda event (st) 27 11 0

Nyckeltal

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
JAN-DEC JAN-DEC

Belopp i tusentals kronor 2017 2016

Ingående eget kapital 3 524 1 007

Förändring eget kapital

Aktiekapital 491 53

Ej registrerat aktiekapital 0 0

Nyemission 7 886 5 086

Kvittningsemission 1 262 5 441

Fondemission −359 0

Förvärvskostnader −1 976 −864

Periodens resultat −10 403 −7 200

−3 099 2 516

Belopp vid periodens utgång 424 3 524
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n ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
 utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

n INTÄKTER  
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
 erhållits och redovisas i den omfattning det är sanno
likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo
göras Bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

n LEASING  
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing
perioden.

n IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgång
arna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod och från den tidpunkt då de tas i bruk. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
 Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings
prövas årligen.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Utvecklingskostnader 5 år
 Goodwill 5 år
     
Utgifter för utveckling av hemsidan balanseras som 
 immateriella anläggningstillgångar. Styrelsen har 
bedömt att goodwill som uppkommit i samband med 
förvärv av rörelse lämpligast skrivs av på 5 år. 

n MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Inventarier och verktyg 5 år
 Lastbilar 3 år

n SKATT 
Redovisad skattekostnad innefattar skatt som ska 
 betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
av tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder och fordringar sker 
till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster 
som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings
metoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på till
gångar och skulder. Uppskjuten skattefordran respektive 
uppskjuten skatteskuld till samma skattemyndighet 
redovisas netto i balansräkningen. Uppskjuten skatte
fordran avseende förlustavdrag redovisas i den ut
sträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning.
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Redovisnings- och Värderingsprinciper

DEFINITIONER NYCKELTAL

» Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till 
balansomslutningen
» Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Omsättning per aktie: Omsättningen dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Antal aktier vid periodens slut: Totalt antal utställda aktier vid periodens slutdatum
» Antal sidvisningar: Totalt antal visningar av olika sidor inom News55 domäner
» Antal genomförda event: Totalt antal event för seniorer inklusive Almedalen
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen 

Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhets
sajten news55.se. Under sommaren 2016 förvärvades 
eventverksamheten Seniorevent vilken nu är inte grerad  
i Bolaget. Förvärvet tillträddes 1 september 2016. 

Bolagets intäkter härrör sig till produktområdena 
 digital inklusive medlemsklubben Club55, event och 
printprodukter. De digitala intäkterna utgörs av 
 försäljning av annonsutrymme, redaktionellt annons
utrymme, produktion av rörlig reklam och tillhörande 
annonsutrymme för detta på sajterna news55.se och 
E55.se samt i mindre utsträckning medlemsavgif
ter från Club55. Intäkterna från event utgörs hittills 
framför allt av försäljning av mässplatser till företag 
och organisationer som vill delta på de olika mässor 
som arrangeras. Intäkterna från printprodukter består 
av försäljning av annonsutrymme i mässtidningar som 
 distribueras lokalt och regionalt i samband med mässorna. 

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 
2017 OCH 2016

n OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2017 uppgick till 
11,0 mkr (5,6 mkr) vilket motsvarade en ökning med   
97 %. Den största delen av intäktsökningen är ett 
 resultat av fler event och högre snittintäkt per event. 

n RESULTAT 
Bruttoresultatet för 2017 uppgick till 3,8 mkr (0,6 mkr) 
vilket motsvarade en bruttomarginal om 35 % (11 %). 
Den förbättrade bruttomarginalen berodde bland annat 
på skaleffekter med en högre volym och omsättning i 
verksamheten jämfört med föregående år. En fortsatt 
tillväxt förväntas innebära ytterligare möjligheter att 
förbättra bruttomarginalerna. Bolagets EBITDAresultat 
uppgick till 8,1 mkr (6,3 mkr) och rörelseresultatet 

uppgick till 10,1 mkr (7,1 mkr). Personalkostnaderna 
ökade till 6,0 mkr (2,4 mkr) och övriga externa kost
nader ökade till 5,9 mkr (4,5 mkr). Avskrivningarna 
ökade till 2,0 mkr (0,8 mkr) med anledning av avskriv
ningar av förvärvad goodwill vilka inte belastade hela 
jämförelseperioden. 

De ökade rörelsekostnaderna jämfört med motsvarande 
period föregående år beror på den större omfattningen 
på verksamheten efter genomfört förvärv samt fortsatt 
expansion, fler anställda och inhyrd personal. 

Räntekostnaderna och liknande resultatposter uppgick 
till 343 tkr (62 tkr) vilket är en ökning med anledning 
av att låneskulderna ökat med därtill hörande högre 
räntekostnader. Resultat efter finansiella poster upp
gick till 10,4 mkr (7,2 mkr).

n FINANSIELL STÄLLNING 
Bolagets balansomslutning uppgick per 31 december 
2017 till 9,4 mkr (9,7 mkr). Minskningen hänför sig 
framför allt till avskrivningar på Goodwill hänförligt till 
förvärvet av verksamheten Seniorevent som tillträddes 
i september 2016, med ett totalt anskaffningsvärde 
om 8 mkr, varav vissa inventarier förvärvades för  
0,2 mkr och resterande del av köpeskillingen utgjordes 
av goodwill om 7,8 mkr, huvudsakligen bestående av 
upp arbetade kundrelationer och varumärke. Goodwill
posten skrivs av över fem år och hade ett bokfört värde 
per 31 december 2017 om 5,7 mkr (7,3 mkr). Köpe
skillingen erlades vid tillträdet delvis genom kontant
likvid samt med nyemitterade aktier. Inför och i sam
band med förvärvet genomfördes emissioner.  Det egna 
kapitalet uppgick per 31 december 2017 till 424 tkr  
(3 524 tkr) och soliditeten till 4,5 % (37,5 %). Bolaget 
hade per 31 december 2017 långfristiga skulder om  
1,9 mkr samt en checkräkningskredit från bank med en 
limit om 0,5 mkr. Kassalikviditeten uppgick per  
31 december 2017 till 227 tkr (57 tkr).
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n AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tabellen nedan visar förändringarna i News55:s aktie
kapital sedan bildandet, fram till registrering av de 
nya aktierna vid Erbjudandet samt de maximala antal 
aktier som kan komma att emitteras i samband med 
Erbjudandet (anges nedan som ”Ej registrerade”). 

n OPTIONER OCH INCITAMENTSPROGRAM
Med stöd av bemyndigande beslutat vid årsstämma 
den 28 juni 2016 beslutade styrelsen under hösten 
2016 att News55 som incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare, personal och styrelseledamöter 
ska  emittera högst 90 000 teckningsoptioner En (1) 
tecknings option ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 
25 kronor per aktie från och med den 7 december 2016 
till och med den 30 juni 2018. Om samtliga tecknings
optioner utnyttjas, tillförs News55 cirka 2 250 000 kr 
och aktiekapitalet ökar med 31 500 kr. Aktierna som 
därmed kan komma att ges ut motsvarar cirka 5 % 
utspädning före de nyemissioner som görs under första 
kvartalet 2018. Teckningsoptionerna upphör att gälla 
30 juni 2018. 

Därtill beslutade styrelsen den 4 oktober 2017 med stöd 
av bemyndigande beslutat vid årsstämma den 28 juni 
2016 att emittera högst 160 000 teckningsoptioner till 
Karolina Palutko Macéus bolag genom ett optionspro
gram med syfte att fördjupa ett långsiktigt samarbete 

Aktierna i News55 AB har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Enligt 
bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kr 
och högst 2 000 000 kr och antal akter vara lägst 1 400 
000 och högst 5 600 000. Antalet aktier uppgår före den 
nu pågående kapitalanskaffningen och de båda emis
sionerna till 1 780 074 och aktiekapitalet uppgår till 631 
736 kr. 

Varje aktie har ett röstvärde om en (1) röst vid bolags
stämma. Varje aktie äger lika rätt till tillgångar och 
vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta 
för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtt. Samtliga aktier ger lika företrä
desrätt att teckna aktier i händelse av emission av nya 
aktier om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom 
bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om av
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det före ligger 
inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Inte 
heller är News55:s aktie föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösen
skyldigheter. Aktierna har ej varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande sedan Bolaget bildades. 

Aktierna, som är registrerade i elektronisk form i av
stämningsregister hos Euroclear Sweden AB i enlighet 
med avstämningsförbehåll i bolagsordningen, är upp
tagna för officiell handel på NGM Nordic MTF. 

Aktiekapital och 
ägarförhållanden

Datum Händelse Antal nya aktier Förändrat belopp (kr) Antal aktier Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr) Teckningskurs (kr)

2015-03-05 Nybildning 500000 50000 500000 50000 0,1 0,1

2015-07-01 Nyemission (kontant) 250000 25000 750000 75000 0,1 10

2015-07-02 Nyemission (kvittning) 32500 3250 782500 78250 0,1 10

2015-07-06 Nyemission (kvittning) 40000 4000 822500 82250 0,1 10

2015-08-22 Nyemission (kvittning) 17500 1750 840000 84000 0,1 10

2016-03-22 Nyemission (kontant) 40000 4000 880000 88000 0,1 25

2016-09-29 Nyemission (kontant) 226986 22698,6 1106986 110698 0,1 18

2016-09-29 Nyemission (kvittning) 293000 29300 1399986 139998,6 0,1 18,02

2016-12-07 Nyemission (kvittning) 8888 888,8 1408874 140887,4 0,1 18

2017-04-24 Fondemission 359113 500000 0,354893

2017-06-22 Nyemission (kontant) 320000 113565,9 1728874 613565,9 0,354893 25

2017-06-27 Nyemission (kvittning) 51200 18170,5 1780074 631736,4 0,354893                              25

2018-02-06 Nyemission (kontant) 416667 147872,2 2196741 779608 0,354893                              12

ej reg Nyemission (kontant) 254296 90247,9 2451037 869856 0,354893                              12

Tabell 1: Aktiekapitalets utveckling.
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kring satsningen på E55. En (1) teckningsoption ger 
rätt att teckna en (1) ny aktie för 27,5 kronor per aktie 
från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 
juni 2021. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs 
New55 ca 4 400 000 kr. Aktierna som därmed kan komma 
att ges ut motsvarar ca 8,2 % spädning före de nyemis 
  s ioner som ska genomföras under första kvartalet 2018.

n RIKTADE EMISSIONER
Genom en riktad emission till en grupp investerare 
har Bolaget säkerställt ett kapitaltillskott uppgående 
till 5 MSEK. Den riktade emissionen uppgår till 416 667 
aktier till priset 12 kronor per aktie, motsvarande en 
utspädning om cirka 19 % och en ökning av Bolagets 
aktiekapital med 147 872,34 kronor och genomförs 
 under januarifebruari 2018 och föregår Erbjudandet
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
är möjligheten att omgående stärka Bolagets finans
iella ställning och knyta strategiska nya ägare till 
Bolaget. Det är styrelsens uppfattning att möjligheten 
att genomföra emissionen på dessa villkor och till en 
överkurs om cirka 70 %, jämfört med senast betalt på 
Nordic MTF, när beslutet fattades är till stort gagn för 
Bolaget och samtliga aktieägare.
 
Den riktade emissionen tecknas av Johan Lundberg 
(250 000 aktier), Eric Krafft (via bolag 141 667 aktier), 
fam. Jan och Margareta Scherman (via bolag 10 000 aktier), 
Felix von Heland (via bolag 6 000 aktier), KarlOlof Öhrn   
(5 000 stycken aktier) samt David Bauman (4 000 aktier).
 
De aktier som tillkommer tecknarna i den riktade 
 emis  s ionen berättigar inte till deltagande i Erbjudandet.  

News55 kan även framgent komma att vara aktivt med 
riktade emissioner mot vissa strategiska och finansiella 
investerare. I så fall endast i syfte att säkra behov av 
kapital, bredda ägarbasen samt att skapa strategiska 
partnerskap eller företagsförvärv. Detta kommer i så 
fall att ske under nuvarande bemyndigande (se  avsnitt 
”Bemyndigande”) eller framtida som föreslagits och 
godkänts i vederbörlig ordning vid ordinarie eller 
 extra bolagsstämma. Vid prissättning av sådan  
emission kommer styrelsen att beakta god sed på 
värde pappersmarknaden. 

Bolagets större aktieägare
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n BEMYNDIGANDE 
Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april 2017 beslut
ades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier eller 
emission av konvertibla skuldebrev eller tecknings
optioner. Bemyndigandet innefattar även rätt att 
 besluta om nyemission eller emission av skuldebrev 
eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport 
eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller 
annars med villkor. Skälet till att avvikelsen från aktie
ägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att Bolaget 
skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av 
rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. 
Bemyndigandet gäller intill nästkommande ordinarie 
bolagsstämma.

n UTDELNINGSPOLICY 
I enlighet med aktiebolagslagen måste utdelning före
slås av styrelsen och beslutas av årsstämman. Någon 
utdelning avses inte att lämnas de närmaste åren. 
Styrelsen kommer att beakta ett flertal faktorer, bland 
annat News55:s rörelseresultat och finansiella ställning, 
expansionsplaner, likviditetsbehov och andra väsent
liga faktorer vid överväganden om förslag till framtida 
utdelning. 

n ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Det 
är genom några av dessa bolag som Bolagets grundare 
och nyckelpersoner har sitt ägande. Bryngan Invest 
AB delägs av Fredrik Lundberg och Tobias Fagerlund, 
Artie AB ägs av Artur Ringart och C. Sahlins Marknads
föringsbyrå samt Möten och event i Sverige AB ägs av 
Dejan Smiljanic.

Aktieägare Antal aktier Innehav

Bryngan Invest AB   220 000   12,36%

Artie AB   216 250   12,15%

Capensor Sweden AB   177 910   10,22%

C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB   129 441   7,23%

Möten och Event i Sverige AB   114 250   6,42%

Övriga aktieägare   922 223   51,62%

Totalt  1 780 074   100%



BOLAGS-
STYRNING
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är  styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och 
förvaltning av Bolagets angelägenheter. 

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa 
mål och strategier, se till att det finns effektiva system 
för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet 
och se till att det finns en tillfredsställande kontroll 
av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som 
är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen 
 beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinrikt
ning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, 
organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar 
och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av 
strategisk karaktär. 

Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen i  andra 
ärenden som bedöms falla utanför ramen för den 
verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska 
också se till att Bolagets informationsgivning präglas 
av  öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. 
Därtill ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta, utvär
dera och vid behov entlediga den verkställande direk
tören. Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersätt
ningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. 
Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskotts 
uppgifter.

n BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
 högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan  avgöra 
varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller  under 
ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På års
stämman, som ska hållas inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt 
i frågor såsom fastställande av resultat och balans
räkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, 
beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
den verkställande direktören för räkenskapsåret, val 
av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till 
styrelsen och revisorn.

n RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMAN
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av 
Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolags
stämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att 
delta i bolagsstämman senast det datum som anges  i 
kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolags
stämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktie
ägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom 
ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

n  STYRELSEN
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolags
stämman som är det högsta verkställande organet. 
Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomi ska 
situation liksom se till att Bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontroll
eras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen 

Bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är 
föremål för handel på en reglerad marknad i Sverige. News55 omfattas inte och 
är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte för 
närvarande frivilligt förpliktigat sig att följa denna.
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åren. Det föreligger inte några potentiella intresse
konflikter, där styrelseledamöter eller ledande 
 befattningshavares privata intressen kan komma att 
stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inte 
några förmåner för styrelsen eller ledande befattnings
havare efter upphörande av uppdrag eller anställning. 
Såvitt styrelsen känner till förekommer det inga sär
skilda överenskommelser med större aktieägare eller 
andra parter, som kan leda till att ägarkontrollen över 
Bolaget kan komma att ändras.

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor:
News55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm 

n  ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
Ersättning till styrelsen bestäms av bolagsstämman. 
Vid bolagsstämman den 10 april 2016 beslutades att arvode 
till styrelsen skall utgå med 30 000 kr till  vardera 
 styrelseledamot och till styrelseordföranden med   
60 000 kr. Ledamöter som uppbär lön eller konsult
arvode avseende löpande operativt uppdrag från 
 Bolaget  erhåller inget arvode.

n ERSÄTTNING TILL VD 
VD erhåller en ersättning uppgående till ca 53 000 kr 
per månad.

n STYRELSELEDAMÖTER
Tobias Fagerlund
Lena Adelsohn Liljeroth
Johanna Öberg
Kenneth Adenskog
Artur Ringart

n   LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Fredrik Lundberg

n  REVISOR 
Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB är Bolagets 
revisor. CarlJohan Kjellman, auktoriserad revisor och 
medlem av FAR, är huvudansvarig revisor. Valdes vid 
bolagsstämman den 10 april 2017 för en period om ett 
år.

n  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR   
      AVSEENDE  STYRELSE OCH LEDANDE         
      BEFATTNINGSHAVARE 
Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Inga 
styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare 
har under de senaste fem åren varit verksamma som 
styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som 
försattes i konkurs eller likvidation. Ingen styrelse
ledamot eller ledande befattningshavare har heller 
dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem 

Styrelse, ledande 
befattningshavare 
och revisor

Styrelsen i News55 AB ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst 
tio ledamöter med lägst noll och högst tio suppleanter. Styrelsen, vilken valdes 
på årsstämma den 10 april 2016, består av de fem ledamöter som presenteras 
nedan. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa 
årsstämma vilken är planerad till den 30 maj 2018.
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FREDRIK LUNDBERG
VD/GRUNDARE (f. 1970)

Fil. kand. i statsvetenskap och 
utbildad journalist. Har arbetat 14 
år inom TV4-gruppen på flertalet 
ledande positioner, bland annat som 
samhällschef. Var programdirektör 
på MTG TV under åren 2011-2013.

Aktieinnehav genom Bryngan Invest 
AB: 220 000 aktier

ARTUR RINGART
LEDAMOT/GRUNDARE (f. 1952)

Utbildad journalist och radiopro-
ducent vid Dramatiska Institutet. 
Mångårig erfarenhet av marknads-
föring, försäljning och programle-
darskap. Har arbetat på SR, SVT och 
TV4. Var med och startade Radio 
Stockholm, Lilla Sportspegeln och 
TV4:s sportredaktion.

Aktieinnehav genom Artie AB: 
216 250 aktier

LENA ADELSOHN LILJEROTH
LEDAMOT (f. 1955)

Kultur- och idrottsminister 2006-
2014, ledamot i kulturutskottet 
2002-2006, samt suppleant i 
socialutskottet 2002-2006 och 
näringsutskottet 2002-2003. Ut-
bildad journalist. Har varit leda-
mot i  Granskningsnämnden och 
 Dramatiska institutet samt ord-
förande i Fryshuset i Stockholm.

Aktieinnehav: 8 500 aktier

JOHANNA ÖBERG
LEDAMOT (f. 1975)

Utbildad vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Bakgrund på MTG och 
Metro International. Startade upp 
Metro i Puerto Rico för att sedan 
gå till Stampen-koncernen som VD 
på Stampen Media åren 2015-2017. 
Sedan 2017 VD på Memira

Aktieinnehav: 0 
Teckningsoptioner: 10 000

KENNETH ADENSKOG
LEDAMOT (f. 1950)

Founding partner och byråledare på 
reklambyrån Åkestam Holst i över 
20 år. Arbetat inom Procordiagrup-
pen under 7 år, bland annat som 
marknadschef.

Aktieinnehav: 22 133 aktier

TOBIAS FAGERLUND
ORDFÖRANDE (f. 1971)

Jur. kand. vid Stockholms Universi-
tet. Varit verksam i flera ledande po-
sitioner för olika spelbolag, bl a som 
VD för Entraction Operation Ltd 
och IGame Ltd. Är idag VD på First 
North Nasdaq-listade SpiffX AB och 
sitter i flera styrelser, både i privata 
och marknadsnoterade bolag. 

Äger genom Bryngan Invest AB 
220 000 aktier och ytterligare 2 600 
aktier privat och genom bolag.
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UPPDRAGSFÖRTECKNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tobias Fagerlund

Bolag Position Tidsperiod

YouC Media AB Suppleant Pågående

Net Gaming Europe AB Ledamot Pågående

Global Gaming 555 AB Ledamot Pågående

SpiffX AB Ledamot / VD Pågående

Invika AB Ledamot Pågående

Dream of Sweden AB Ordförande Pågående

SpiffX Förvaltning AB Suppleant Pågående

LearnLand AB Ordförande Pågående

Future Gaming Group Int. AB Suppleant Pågående

Hands Up Stockholm AB Suppleant Pågående

Playhippo AB Ordförande Pågående

Relax Tech Sweden AB Ledamot Pågående

Bryngan Invest AB Ledamot Pågående

BOLAGSENGAGEMANG DE SENASTE FEM ÅREN

Förteckningen nedan bygger på de uppgifter som finns registrerade i Bolagsverkets näringslivsre

gister per den 25 april 2017 och avser pågående och avslutade uppdrag de senaste fem åren kom

pletterade med relevanta uppgifter som erhållits från respektive person.

Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har under de senaste fem 

åren varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller   konkursförvaltning. Ingen av dem har heller 

dömts i bedrägerirelaterade mål, fått näringsförbud eller  motsvarande sanktioner under de senaste 

fem åren.

Johanna Öberg

Bolag Position Tidsperiod

Memira Holding AB VD Pågående

KVD of Sweden AB Ledamot Pågående

Raysearch Laboratories AB Ledamot Pågående

Stampen Local Media AB* VD Avslutad

Stampen Media Partner VD Avslutad

Tidningsutgivarna Vice ordförande Avslutad

*I sin roll som VD för Stampen Local Media AB och Stampen Media Partner AB innehade Johanna 
ett 20-tal uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i till Stampenkoncernen hörande 
dotterbolag. Samtliga dessa uppdrag har upphört. 
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Fredrik Lundberg

Bolag Position Tidsperiod

YouC Media AB Ledamot Pågående

News55 Productions AB Ledamot Pågående

Bryngan Invest AB Ledamot Pågående

Hands Up Stockholm AB Ledamot Pågående

Dejan Smiljanic

Bolag Position Tidsperiod

C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB Ledamot Pågående

Internetfilm Sweden AB Ledamot Pågående

GDM i Linköping AB Ledamot Pågående

Ut i Livet AB Suppleant Pågående

Möten och event i Sverige AB Ledamot Pågående

Artur Ringart

Bolag Position Tidsperiod

Slite Golf AB Ledamot Pågående

Artie Aktiebolag Ledamot Pågående

Soccex AB Ledamot Pågående

News55 Productions AB Ledamot Pågående

Lena Adelsohn Liljeroth

Bolag Position Tidsperiod

Svenska Postkodsstiftelsen Ledamot Pågående

Strömma Turism & Sjöfart AB Ledamot Pågående

Ersta Diakonisällskap Ledamot Pågående

Emerichfonden Ledamot Pågående

Svenska PostkodLotteriets idrottsstiftelse Ordförande Pågående
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Kenneth Adenskog

Bolag Position Tidsperiod

Oner Communication AB Ledamot Pågående

Oner Holding Company AB Ledamot Pågående

AFS Fastighetsutveckling AB Ledamot Pågående

Lubeck Fastighetsutveckling AB Suppleant Pågående

No Ordinary Concept Kommanditbolag Prokurist Pågående

Oner Förvaltning Company AB Ledamot Avslutad

Åkestam Holst m.f Kommanditbolag Prokurist Avslutad

Åkestam Holst - Promenad kommanditbolag Prokurist Avslutad

Åkestam Holst Group AB Ledamot Avslutad

Studion Åkestam Holst AB Ledamot Avslutad

Åkestam Holst Intressenter AB Ledamot Avslutad

T-Aylor Sound Advisory AB Ledamot Avslutad

Blow out Investment AB Ledamot Avslutad

Film Kungsgatan 5a AB Ledamot Avslutad

Reklam Kungsgatan 5b AB Ledamot Avslutad

ÅH Gruppen AB Ledamot Avslutad

Bold Stockholm AB Ledamot Avslutad

Promenad Intressenter AB Ledamot Avslutad

AFS Consulting AB Suppleant Avslutad
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Legala frågor och 
övrig information
News55 AB, org nr 5590063524, registrerades den  
5 mars 2015. Bolagets associationsform är aktiebolag 
och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolagets säte är i Stockholms kommun.

n  AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen, ledningen eller Bolagets större aktie
ägare känner till finns inga former av aktieägaravtal  
i News55 AB.

n  STÄLLDA SÄKERHETS-     
     OCH ANSVARS FÖRBINDELSER
Bolaget har företagsinteckningar uppgående till 4,5 mkr.

n  TVISTER
News55 AB är inte part i och har inte kännedom om 
något rättsligt förfarande som har eller kan förväntas 
få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess 
verksamhet.

n INTRESSEKONFLIKTER
Det finns inga såvitt styrelsen känner till kända 
intresse konflikter i och omkring Bolaget. Vidare har 
inga närstående transaktioner skett på icke marknads
mässiga villkor. Om intressekonflikt eller jäv föreligger 
hanteras det i enlighet med policy och praxis på mark
naden.

n LÖNER OCH FÖRMÅNER
Det finns inga utbetalade eller uppskjutna ersättningar 
och naturaförmåner från Bolaget utöver vad som  an givits 
i Memorandumet. Vidare finns det ej ersättningar eller 
avsättningar för pensioner eller andra ersättningar för 
avslutad tjänst.

n VÄSENTLIGA AVTAL
Enligt styrelsens bedömning finns inget enskilt avtal 
som har avgörande betydelse för Bolaget utifrån dess 
verksamhet och löpande drift.

n EMISSISIONSKOSTNADER
Kostnaderna för den kommande emissionen beräknas 
uppgå till ca 0,4 mkr. Av dessa utgör ca 0,2 mkr garanti
provisioner och ca 0,2 mkr av övriga kostnader för 
arvoden och liknande. 

n  EMISSISIONSGARANTI
Företrädesemissionen (3 mkr) garanteras till 100 % av  
i förväg lämnade emissionsgarantier (2,2 mkr) lämnade 
av Capensor Capital AB och bindande tecknings för   bind
elser (0,8 mkr) lämnade av Bryngan Invest AB, Artie AB 
och ADR Invest AB. 

Ersättning för lämnade emissionsgarantier uppgår till 
10 % av garanterat belopp. 

n  UTSPÄDNING
Erbjudandet omfattar totalt högst 254 296 nya aktier 
medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med 
högst 90 247,96 kronor. Emissionen medför en utspäd
ning om cirka 12,5 % för de ägare som ej deltar i före
trädesemissionen.

Den riktade emissionen som föregår Erbjudandet  upp
går till 416 667 aktier, motsvarande en utspädning om 
cirka 19 % och en ökning av Bolagets aktiekapital med 
147 872,34 kronor. Tillsammans omfattar de båda emis
sionerna högst 670 963 aktier och medför en ökning av 
Bolagets aktie kapital med högst 238 120,30 kronor, vil
ket tillsammans motsvarar en utspädning om ca 27,4 %.  

n  LIKVIDITETSGARANT
Bolaget kan komma att utse en likviditetsgarant i sam
band med, eller en tid efter att Erbjudandet avslutats. 
Sådant beslut är ännu inte fattat. 

n TRANSAKTIONER MED    
     NÄRSTÅENDE PARTER
Bolaget har löpande konsultavtal med You C Media AB 
avseende verkställande direktörens, Fredrik Lundberg, 
uppdrag, och med Artie AB avseende grundarens, Artur 
Ringart, operativa uppdrag. Utöver dessa uppdrag har 
ingen försäljning av varor eller tjänster eller inköp från 
närstående skett i Bolaget. Bolaget har inte lämnat lån, 
garantier, eller ingått borgensförbindelser till förmån 
för styrelseledamöter eller revisorer i Bolaget. Inga avtal om 
förmåner till styrelseledamöter eller verkställande direktören 
efter att pågående uppdrag avslutats förekommer utöver vad 
som redogjorts för under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt
ningshavare och revisor” i detta Memorandum. Transak
tionerna har skett till marknadsmässiga villkor.
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n  MENTOR
Bolaget har inför noteringen av Bolagets aktier vid 
NGM Nordic MTF ingått avtal med Aqurat Fond
kommission AB, vilket är Bolagets mentor. Aqurat 
Fondkommission AB äger inte, och avser inte att,   
äga några aktier i Bolaget.

n FÖRSÄKRINGAR
News55 har ett för verksamheten och branschen 
 sedvanligt försäkringsskydd vilket bedöms vara 
 t illfredsställande.

n  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport avseende det första kvartalet 2018 
 lämnas den 26 april 2018.
Ordinarie bolagsstämma är planerad till den 30 maj 
2018.
Delårsrapport avseende det andra kvartalet 2018 
 lämnas den 20 augusti 2018.
Delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2018 
 lämnas den 7 november 2018.
Bokslutskommuniké avseende 2018 lämnas den 31 
januari 2019.

n  AKTIEBOLAGSLAGEN
Aktiebolagslagen är associationsrättsligt reglerande   
för News55 AB.

n AKTIEBOK
News55 AB är anslutet till Euroclear AB:s  kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev 
utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter till
kommer den som är registrerad i den av Euroclear 
förda aktieboken.

n AKTIENS KORTNAMN VID HANDEL
Aktien handlas under kortnamnet ”N55 MTF”.
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§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är News55 AB. Bolaget är  
publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva journalistik och medie verksamhet 
samt därmed förenlig verksamhet.

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

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 1 400 000 och högst 
5 600 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter 
med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av Bolagets årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två kvalificerade revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons-
ering i Post- och Inrikes tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
 Samtidigt som kallelse sker skall Bolaget genom 
 annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att 
kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare  anmäla 
sig hos Bolaget den dag som anges i  kallelsen till 
stämman, varvid antal 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 
bolagsstämman.

§ 10 Ärende på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen samman-
kallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det 
krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande: a) Fastställande av resultat-
räkning och balansräkning. b) Disposition av aktie-
bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- 
och revisorssuppleanter. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktie skall vara registrerad i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma 2017-04-10

Bolagsordning
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Nedanstående information ska anses vara införlivade  
genom hänvisning:
News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2015-2016.
News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2016.
News55:s kvartalsrapportering för räkenskapsåret 2017 
andra och tredje kvartal.

Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas om en del 
av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig 
på Bolagets hemsida eller kan på förfrågan erhållas från 
Bolaget.

 

FÖREVISADE DOKUMENT

 – Mot förfrågan finns förevisade dokument att ta del 
av på Bolagets kontor under teckningstiden i emissionen:

 – Stiftelseurkund.
 – News55:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 

och 2016.
 – News55:s bolagsordning.
 – Detta Memorandum.

NEWS55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm 
fredrik.lundberg@news55.se
www.news55.se 

MARKNADSPLATS
Nordic Growth Market NGM AB 
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm 
info@ngm.se
www.ngm.se
Tel: 08-566 390 00

EMISSIONSINSTITUT 
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
Tel: 08-684 058 00
www.aqurat.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm
Tel: 08-402 90 00

MENTOR
Aqurat Fondkommission AB

REVISOR
BDO Sverige
Carl-Johan Kjellman
Karlavägen 100
104 51 Stockholm
www.bdo.se
Tel: 08-120 116 00
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