
Aktiefakta:
Marknadsvärde: ca 140 mkr
Aktier (e.nyem):  12,9 milj.
Antal aktieägare: 962 st
Notering: NGM, www.ngm.se
Handelskod: PAY
Likviditetsgarant: E. Penser Fk.

9-mån.rapport:
Bruttotransaktionsvolym:
12,2 (2,8) mkr
Transaktionsmarginal: 4,7 %
Resultat: - 24,4 (-18,3) mkr
Plånböcker: 133 719
e-handlare:  741

Affärskraften i storkunds-
avtalen utgör underlag för
Paynovas bedömning att
positivt kassaflöde, på
månadsbasis, kommer att
nås kv 2, 2005 eller något
senare.
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Ledning:
Pelle Hjortblad, Vd
tel 0701-810 110
Information:
Mats Jonnerhag, info.chef
tel 0708-754 920

Paynova AB (publ.)
Warfvinges väg 24
Box 30107
104 25 Stockholm

Tel: 08-517 100 00
Fax: 08-517 100 10

www.paynova.com

Intäktsmodellen. Paynovas avtalade transak-
tionsavgifter, är (under etableringsfasen) enbart
rörlig. Tariffen är degressiv: 20% vid mikrobetal-
ningar om 0,1 euro, ned till cirka 3% vid
betalningar över 100 euro. Men affärsmodellen
gör det också möjligt att i ett senare skede debitera
e-handlare och konsumenter t.ex månadsavgifter,
i likhet med praxis inom finansmarknaderna.
Redan marginell debitering kan, om det införs,
svara för bolagets kassaflödesbehov.

Branschen. e-handelsmarknaden växer med 40-
50% per år: I Sverige omsätts i år kring 23 mdr
kr i näthandel. Europa bedöms år 2007 nå mot-
svarande 2 200 mdr kr.

Betaltjänster för vilka Paynova tecknat avtal:
Standardtjänster för traditionell e-handel.
Storkundstjänster (anpassad) ex. betala biljetter.
Utbetalningstjänster ex. spelvinster.
Mobila betaltjänster ex. SMS-betalningar.
Partnernätverkstjänster med unika funktioner
för etablerade betaltjänstföretag.

Affärsstatus.  Cirka 700 mindre och medelstora
e-handlare och 140 000 plånböcker är anslutna.
Dessa utgjorde referens när storkundsavtal började
tecknas våren 2004. Framöver blir det även
omvänt, då storkunderna tillför nya plånböcker.
De största e-handlarna räknar med att driftsätta
betalmetoden kring årsskiftet (se tabell).

Avtal tillkommer kontinuerligt, senast folkrörel-
sernas lotteribolag Sperospel. Cint avser öppna
Paynovaplånböcker för att betala ersättningar till
sina över 200 000 medlemmar.

Att SJ och Ryanair valt Paynova har
medfört att förhandlingar med ett
flertal reseföretag nu pågår i Europa
och USA.

Kommande möjligheter:
Säkerställa och administrera betal-
ningar vid nätauktioner.
Processa betalningar åt privatperso-
ner med anhöriga i andra länder.
Ansluta sedvanliga kontokort till
Paynovaplånboken för kontantuttag
eller köp i butik.

Kärnan i Paynovas nätverk av partners och
kunder, transaktionsprocessorn, är fullt utvecklad,
skalbar och i drift. Kring processorn finns
kundanpassade applikationer och gränssnitt så att

betalningar kan hanteras globalt, såväl automa-
tiskt och säkert som rationellt och kostnadseffek-
tivt. Lösningen är tillämplig för alla vanliga
former av e-handel, vilket är unikt. Likaså att
kopplingarna för in- och utbetalningar är effektivt
anpassade till olika länder och med enhetliga
gränssnitt. Det ger e-handlare låga hanterings-
kostnader.

Synergieffekterna är stora då nya partners bidrar
med sina spetskompetenser och med flera tusen
e-handlare. Dessa har i sin tur miljontals konsu-
menter.

Paynovas betallösning installeras av e-handlare
och väljs av partners för att uppnå den bästa
kombinationen av funktionalitet och kostnads-
besparingar.  Maximal effekt uppnås om handla-
ren låter Paynova processa alla inkommande
betalningar. Alltså inte bara de som konsumenten
gör från sitt gränssnitt, den elektroniska Paynova-
plånboken, utan även betalningar som sker med
kontokort som VISA och Mastercard. Även dessa
betalningar kan Paynova utföra automatiskt åt e-
handlare.

“Paynova är ett
bland flera e-
betalföretag,

men ensamt om att
bygga ett

heltäckande
kommersiellt

europeiskt nätverk”

Paynovas mål är att etablera ett i Europa ledande system för in- och utbetalningar via
Internet. Tjänsterna ger e-handlare bättre totalekonomi och  administration. Konsumenter
uppnår maximal säkerhet. Ett nätverk byggs i Europa med bank- och kontokortsystemet
och med specialiserade betalningsföretag som hanterar betalningar för tusentals e-handlare.
Under 2004 har e-handlare och partners med ca 26 mdr kr i e-omsättning hunnit
kontrakteras. Deras starka motiv till att leda sina miljontals konsumenter till att betala via
Paynova, avgör hur stor del av denna omsättning som Paynova uppnår år 2005 och framåt.

Partners Est. e-oms. 2004 Avtal-Leverans Säljstart
GZS/easycash     1.560 Mkr Q1-04 Q4-04
Paybox     5.280 Q1-04 Q4-04
WM-data         - Q2-04   -
AK-finans         - Q2-04   -
TripleDeal     1.920 Q3-04 Q4-04
Pago AG*   60.000 Q4-04 *LOI
e-handlare Est. e-oms. 2004 Avtal-Leverans Driftstart
Ca 700 e-handlare  1.900  Mkr Löpande (1 vecka)
Fujifilm i Sverige          35 Q2-04 Q4-04
AdLibris        200 Q2-04 Q3-04
SJ     1.500 Q2-04 Q1-05
Swebus Express        220 Q2-04 Q4-04
Ryanair   14.000 Q4 -04 årsskiftet
Kundernas e-oms: ca 86 miljarder

- betaltjänster till europeiska e-marknaden
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