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Motiv 
Detta memorandum har upprättats av sty-
relsen i Transiro Int. AB med anledning av 
förestående nyemission. 

Definitioner
I detta memorandum gäller följande defini-
tioner om inget annat anges. Med ”Transiro” 
eller ”Bolaget” avses bolaget Transiro Int. AB 
(publ) med organisationsnummer 559048-
9620. Med “Eminova” avses Eminova Fond-
kommission AB, med organisationsnum-
mer 556889-7887. Med “Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB, med organisations-
nummer 556112-8074.

Undantag från prospektskyldighet
Memorandumet har inte godkänts eller 
granskats av Finansinspektionen. Skälet 
är att reglerna om prospekt inte kräver att 
prospekt upprättas för den nyemission som 
memorandumet avser. Grunden för undan-
taget är att det belopp som sammanlagt 
har betalats av investerarna under en tid 
av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner 
Euro, vilket är fallet i förevarande emission. 

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

Emissionsinstitut 
I samband med emissionen agerar Emino-
va Fondkommission emissionsinstitut till 
Transiro. Samtliga uppgifter i detta doku-
ment härrör från Transiro. Av den 

orsaken friskriver sig Eminova allt ansvar 
i förhållande till aktieägare i företaget. De 
friskriver sig likväl från andra direkta eller in-
direkta konsekvenser till följd av beslut om 
investering eller andra beslut som helt eller 
delvis grundas på uppgifterna i detta me-
morandum.

Distributionsområden
Erbjudandet riktar sig ej till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare memo-
randum, registreringar eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Det åligger 
envar att iaktta sådana begränsningar en-
ligt lagar och regler utanför Sverige. Memo-
randumet får inte distribueras i Australien, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller nå-
got annat land där distributionen kräver yt-
terligare åtgärder enligt föregående mening 
eller strider mot regler i sådant land.

Marknadsinformation och framåt-
blickande syftningar 
Uppgifter i detta memorandum, vilka avser 
Transiros framtida utveckling och mark-
nadsförutsättningar, grundar sig på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggö-
randet av dokumentet. Framtidsinriktad in-
formation kan vara förenad med osäkerhet 
eftersom den grundas av prognoser vilka 
beror på faktorer utanför Bolagets kontroll. 
Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges en 
beskrivning över de faktorer som styrelsen 
bedömer vara av särskilt stor vikt vid be-
dömning av Transiro och den bransch som 
Bolaget är verksamt inom. 

VIKTIG INFORMATION



Friskrivning 
I de fall information har inhämtats från tred-
je part ansvarar Transiro för att denna infor-
mation har skildrats korrekt. Såvitt Bolaget 
känner till har inga uppgifter exkluderats ett 
sätt som på något vis skulle göra informa-
tionen felaktig eller missvisande i relation till 
de ursprungliga källorna. Bolaget har dock 
inte gjort någon oberoende kontroll gällan-
de den information som levererats av tredje 
part. Således kan fullständigheten eller rik-
tigheten i den information som presenteras 
i dokumentet inte garanteras. Vissa siffror i 
memorandumet har avrundats, varför vissa 
tabeller inte förefaller korrekt summerat. 

Revisorsgranskning 
Utöver vad som anges i revisionsberättelse 
och rapporter införlivade genom hänvisning 
har ingen information i memorandumet re-
viderats av Transiros revisor. 

Tillgänglighet 
Föreliggande memorandum och de hand-
lingar som införlivats genom hänvisning 
kommer under dokumentets giltighetstid 
att finnas tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets hemsida www.transiro.se och på 
Eminovas hemsida www.eminova.se
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INBJUDAN TILL TECKNING 
Styrelsen i Transiro Int. AB beslutade den 1 mars 2018 om nyemission av aktier med före-
trädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Utöver emissionen beslutade Styrelsen om en 
övertilldelningsoption som riktar sig till allmänheten (till allmänheten räknas även befintliga 
aktieägare) i syfte att tillvarata eventuell överteckning av emissionen samt öka antalet aktieä-
gare i Bolaget. Övertilldelningsoptionen genomförs i övrigt på samma villkor som emissionen.

Du som var registrerad aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 12 mars 2018 har med 
en (1) befintlig aktie rätt att teckna en (1) ny aktie. Priset för de nya aktierna är 0,45 SEK och 
teckningsperioden börjar den 14 mars 2018 och sträcker sig fram till den 28 mars 2018. Fö-
reträdesemissionen är garanterad till 67 procent genom garantiåtaganden och teckningsför-
bindelser. Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 
11,7 MSEK (baserat på fastställd teckningskurs i förestående emission). 

Memorandumet är upprättat av styrelsen i Transiro inför den i memorandumet beskrivna ny-
emissionen. Styrelsen för Transiro är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed för-
säkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syf-
te. 

Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning 
av memorandumet i sin helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av 
memorandumet blir tvungna att svara för kostnaderna för översättning av memorandumet. 

  THOMAS EDSELIUS        JOHAN ERIKSSON
   Styrelseordförande                    VD 

 STEPHAN KNOWLES     TOBIAS BECKMAN   FREDRIC WALLSTÉN 
    styrelseledamot                    styrelseledamot       styrelseledamot
   

Stockholm den 1 mars 2018
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Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod 14 mars - 28 mars 2018

Teckningskurs 0,45 kronor per aktie

Emissionsvolym 5 464 932 SEK (7 464 932 SEK inklusive övertill-
delningspotion)

Avstämningsdag 12 mars 2018

Antal aktier innan emission 12 144 293 aktier

Antal aktier i erbjudandet 12 144 293 aktier (16 588 737 aktier inklusive
övertilldelningsoption)

Handel med teckningsrätter 14 mars 2018 till och med den 26 mars 2018

Handel med BTA 14 mars 2018 fram till dess att emissionen
registrerats hos Bolagsverket

Företrädesrätt En (1) innehavd aktie i Bolaget ger rätten att 
teckna en (1) ny aktie

ISIN-kod aktien SE0009242027

ISIN-kod TR SE0010921916

ISIN-kod BTA SE0010921924

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

 
Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor.



Bolagsspecifika risker

Produkter och tjänster 
Bolagets huvudsysselsättning är utveckling 
och försäljning av IT-tjänster. Det kan vara 
svårt att utvärdera Transiros försäljningspo-
tential och det finns en risk att intäkter helt 
eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan 
garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris 
och tjänst i förhållande till konkurrenter vil-
ket kan leda till sänkta marginaler och vin-
ster. 

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

Operativa risker 
Transiro är en molnbaserad mjukvara som 
erbjuds genom antingen ett abonnemang 
på en tjänst eller engångsanvändning. Mjuk-
varan har utvecklats under drygt sju års tid. I 
alla nyutvecklade system finns det alltid 

risk för buggar även om de med tiden blir 
färre då de upptäckta buggar kontinuerligt 
korrigeras och systemet förbättras. Buggar 
kan innebära att data för kunder försvinner 
eller blir felaktig. Dessa risker upplyses kun-
derna om innan köp och de finns reglerade i 
alla abonnemangsavtal med kunderna. Det 
finns risker att hårdvara havererar och att 
leveransen av tjänsten därmed kan bli på-
verkad. Transiro driftas via Amazon Cloud 
vilket är en molnlösning som driftas på ett 
flertal olika datacenter, på olika geografis-
ka platser, för att minimera risken för stil-
lestånd samt har Microsoft SQL som da-
tabashanterare. Kunderna blir upplysta om 
detta och det finns reglerat i avtal. 

Finansiering och framtida kapitalbehov 
Transiros utveckling av IT-tjänster innebär 
ökande kostnader för Bolaget. Eventuella 
förseningar i produktutvecklingen kan kom-
ma att innebära att kassaflöde genereras 

RISKFAKTORER 
Nedan följer en sammanställning av de risker som styrelsen anser har stor betydelse för 
Transiros utveckling. Dessa risker kan potentiellt ha en avgörande negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. De kan även ha inverkan på Bolagets framtid 
samt innebära att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket i sin tur kan medföra att investerare 
förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Sammanställningen är ej fullständig och riskerna presenteras ej heller i någon inbördes ord-
ning efter sannolikhet att de inträffar eller beroende på ekonomisk effekt. Ytterligare fakto-
rer, vilka Bolaget i dagsläget inte känner till, kan således finnas. Beskrivningar av Bolagets 
verksamhet och marknadsförutsättningar, samt den effekt de har på Bolagets ekonomiska 
prognos, är baserade på Bolagets egna bedömningar och på externa källor. Somliga av dessa 
faktorer kan Bolaget motarbeta och bemöta i den löpande verksamheten, medan andra kan 
ske helt slumpmässigt och därmed vara utanför Bolagets kontroll. 

Ägandet av aktier är alltid förenat med risk och samtliga risker kan av naturliga orsaker inte 
beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad evaluering måste innefatta övrig information i detta 
memorandum samt en övergripande omvärldsbedömning.
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senare än planerat. Bolaget kan, beroende 
på verksamhetens utveckling i stort, kom-
ma att behöva ytterligare kapital för att för-
värva tillgångar eller för att vidareutveckla 
tillgångarna på för Bolagets godtagbara 
villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig 
finansiering kan omfattningen på Bolagets 
verksamhet begränsas, vilket i längden kan 
medföra att Bolaget inte kan verkställa sin 
framtidsplan. 

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

Garantiteckning 
Bolaget har skriftligen avtalat om garanti-
teckning med ett antal olika parter (se av-
snittet ”Garantiteckning”) i nu förestående 
emission. Dessa har dock inte säkerställts 
via förhandstransaktion, bankgaranti eller 
liknande. I det fall en eller flera av de som 
lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra 
skriftligen avtalat åtagande finns risk att 
emissionsutfallet påverkas negativt.

Leverantörer och tillverkare 
Transiro har samarbeten med leverantörer 
och det föreligger alltid en risk att en eller 
flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete 
med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ 
inverkan på verksamheten. Det finns även 
alltid en risk att Transiros leverantörer och 
tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitets-
krav som Bolaget ställer. Likaså kan en eta-
blering av nya leverantörer eller tillverkare 
bli mer kostsam och/eller ta längre tid än 
vad Bolaget beräknar.

Historik 
Transiro har en förhållandevis kort verksam-
hetshistorik. Notering av Bolaget vid NGM 
Nordic MTF skedde 2016-12-08. Bolagets 

korta verksamhetshistorik bör beaktas vid 
investering i aktien.

Nyckelpersoner och medarbetare 
Transiro är ett litet och kunskapsintensivt 
företag och Bolagets nyckelpersoner och 
medarbetare har behövlig kompetens och 
tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verk-
samhetsområde. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner eller medarbetare kan med-
föra negativa konsekvenser för Bolagets 
verksamhet vilket kan påverka framtida lan-
seringar av IT-tjänster och därmed även Bo-
lagets resultat.

Sekretess 
Transiro är beroende av att även sådana fö-
retagshemligheter som inte omfattas av pa-
tent eller andra immaterialrätter kan skyd-
das. Även om Transiros befattningshavare 
och samarbetspartners normalt omfattas 
av sekretessåtagande finns det en risk att 
någon som har tillgång till företagshemlig-
heter sprider eller använder informationen 
på ett sätt som kan skada Transiro, vilket i 
sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, fi-
nansiella ställning och resultat negativt.

Begränsade resurser 
Transiro är ett mindre företag med begrän-
sade resurser vad gäller ledning, admi-
nistration och kapital. För att Bolaget ska 
kunna utvecklas som planerat är det av vikt 
att nämnda resurser disponeras på ett för 
Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
Transiro misslyckas med att kanalisera re-
surserna och därmed drabbas av finansiellt 
strukturella problem.
 
Övriga risker 
Det finns flera andra risker Bolaget kan ut-
sättas för, exempel på dessa är bland annat 
brand, traditionella försäkringsrisker och 
stöld.
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Marknads- och branschrelaterade 
risker

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

Konkurrenter 
Branschen för utveckling av nya IT-tjänster 
är hårt konkurrensutsatt. Det finns en risk 
att andra aktörer utvecklar liknande produk-
ter. 

Utvecklingskostnader 
Transiro kommer fortsättningsvis att nyut-
veckla och vidareutveckla produkter inom 
sitt verksamhetsområde. Tids- och kost-
nadsaspekter för produktutveckling kan 
vara svåra att på förhand fastställa med 
exakthet. Detta medför risk att en planerad 
produktutveckling blir mer kostnadskrävan-
de än planerat. 

Risker relaterade till Bolagets 
värdepapper 

Handel i Transiro-aktien 
En investering i aktier i Transiro är, liksom in-
vesteringar i alla aktier, förenad med risk och 
det finns inte några garantier för att kursen 
för Transiros aktier kommer att utvecklas 
positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden 
komma att fluktuera kraftigt. Bland skälen 
till sådana variationer ingår kvartalsmässi-
ga resultatvariationer, den allmänna kon-
junkturen och förändringar i kapitalmarkna-
dens intresse för Bolaget. Detta innebär att 
det finns en risk att en investerare vid avytt-
ringstillfället drabbas av en kapitalförlust. 

Handel på NGM 
Bolagets aktie handlas på NGM Nordic 
MTF, en så kallad Multilateral Trading Faci-
lity (MTF). En marknadsplats av detta slag 
ställer inte lika hårda krav på Bolaget av-
seende bland annat informationsgivning, 
genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört 
med de krav som ställs på bolag vars aktier 
är noterade vid en så kallad reglerad mark-
nadsplats (börs). En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på en MTF kan därför 
vara mer riskfylld än en placering i ett börs-
noterat bolag. 

Aktierelaterade risker 

Ägare med betydande inflytande 
I samband med noteringen på NGM 2016 
kom ett fåtal av Transiros aktieägare att till-
sammans äga en betydande andel av samt-
liga aktier. En koncentration av företagskon-
trollen ger dessa ägare möjlighet att utöva 
ett väsentligt inflytande på ärenden som 
kräver ett godkännande av aktieägarna, 
vilket kan innebära en nackdel och risk för 
aktieägare med andra intresse än majoritet-
sägarna. En ägarstruktur av en sådan domi-
nerande art kan komma att naturligt föränd-
ras över tiden, där en eventuell ändring i sin 
tur kan innebära en risk att Transiros verk-
samhetsinriktning kan komma att avvika 
från den som idag är utstakad av styrelsen. 
Den höga ägarkoncentrationen kan även ha 
en negativ effekt på aktiekursen då många 
investerare ofta ser nackdelar med att äga 
aktier i företag med stark ägandekoncentra-
tion.

Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie 
kan komma att vara begränsad. Detta kan 
förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Be-
gränsad likviditet i aktien kan även medfö-
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ra problem för en innehavare att sälja sina 
aktier. Det finns risk att aktier i Transiro inte 
kan säljas till en för innehavaren vid varje 
tidpunkt acceptabel kurs.

Utdelning 
Alt 1: Till dags dato har Transiro beslutat 
att samtliga aktier berättigar till utdelning. 
Utdelningen är inte av ackumulerad art. En 
investerare bör dock fortfarande ta hänsyn 
till att framtida utdelningar kan utebli. I över-
vägandet om framtida utdelningar kommer 
styrelsen att ta hänsyn till faktorer såsom 
de krav som verksamhetens art, omfattning 
samt risker ställer på storleken av det egna 
kapitalet samt Bolagets konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge 
ingen utdelning lämnas, måste eventuell av-
kastning på investeringen genereras genom 
en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt 
”Aktiekapital och ägarförhållanden, Utdel-
ningspolicy och överlåtelse av aktien”. 

Alt 2: Transiro har beslutat att samtliga akti-
er berättigar till utdelning men Bolaget har 
sedan grundandet inte genomfört några 
utdelningar till aktieägarna. Risk föreligger 
att utdelning inte kommer att ske under de 
närmaste åren, då ledningens avsikt är att 
använda genererade vinstmedel till att ut-
veckla Bolagets verksamhet. Bolagsstäm-
man beslutar om utdelning till aktieägarna 
utifrån rådande förutsättningar för verk-
samheten och så länge ingen utdelning 
lämnas, kommer eventuell avkastning på 

investeringen genereras genom en höjning 
i aktiekursen, se vidare i avsnitt ”Aktien och 
ägarförhållanden, Utdelningspolicy”.

Fluktuationer i aktiekursen för 
Transiroaktien 
Aktiekursen för Transiro kan i framtiden 
komma att fluktuera kraftigt, bland annat till 
följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, 
den allmänna konjunkturen och förändring-
ar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. 
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet 
reagera med extrema kurs- och volymfluk-
tuationer som inte alltid är relaterade till el-
ler proportionerliga till det operativa utfallet 
hos enskilda bolag. 

Teckningsförbindelser avseende företräde-
semissionen 
Transiro har ingått avtal med en befintlig 
aktieägare som har förbundit sig att teckna 
aktier i företrädesemissionen. Den/de aktie-
ägare som har ingått teckningsförbindelser 
ä medveten om att dessa utgör juridiskt 
bindande förpliktelser gentemot Bolaget 
och åtar sig att vidta samtliga åtgärder för 
att uppfylla sina förpliktelser. Det finns dock 
en risk för att aktieägaren som har lämnat 
teckningsförbindelser inte kan fullgöra sina 
åtaganden gentemot Bolaget på grund av 
faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls 
inte ovan nämnda teckningsförbindelser 
kan det få en negativ påverkan på Bolagets 
möjligheter att med framgång genomföra 
företrädesemissionen.
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VD HAR ORDET 

Ordet Transiro betyder förändring. Föränd-
ring behövs när uppkommande hinder står 
i vägen för fortsatt utveckling till att nå full 
potential. För att övervinna dessa hinder 
måste problemen, genom förändring, lösas. 
Transiro är helt enkelt en problemlösare. 

Så vad är det då för problem som Transiro 
löser?

Ett vanligt klagomål bland dagens pend-
lare är att inte veta hur mycket försenad 
bussen eller tåget är, vilket vi nog alla kan 
relatera till. Här förväntas full transparens 
i dagens uppkopplade samhälle.Transiros 
IT-lösningar syftar till att visa var bussen el-
ler tåget befinner sig i realtid och estimerar 
tid till destinationen. Med våra produkter får 
användaren den transparens som behövs 
och förväntas. Med vår nya taxi-app, som vi 
håller på att utveckla, vill vi erbjuda lokala 
taxibolag en möjlighet att konkurrera med 
de stora jättarna från USA. Vi vill helt enkelt 
hjälpa taxibolag att erbjuda liknande appar 
och produkter till sina respektive kunder för 
att konkurrera med tex. Über och Grab. Vårt 
system för bussbolag är ett komplett IT-sys-
tem där vi erbjuder stöd för bokningar, faktu-
rering, orderhantering samt kommunikation 
för förarna. Allt för att underlätta processen 
till full transparens oavsett färdmedel. 

Vår IT-plattform med tillhörande appar läm-
par sig för kunder i flera olika segment. Vi 
har redan stora kunder i bussbranschen 
och vi ser stora möjligheter att inom en snar 
framtid även bryta oss in i taxi-segmentet. 
Transiro har under de senaste två åren haft 
stort fokus på att bygga en produkt i världs-
klass, vilket av naturliga skäl skapat stora 
utvecklingskostnader. För att skapa en solid 
punkt på den nordiska marknaden jobbar vi 
nära våra kunder i arbetet att utveckla pro-
dukten löpande för fortsatt expansion. Vi 
har utvecklat en molnbaserad IT-plattform 

som går att anpassa till olika kunders öns-
kemål och står nu väl rustade att fokusera 
på vidare försäljning i Norden och expan-
dering på den snabbt växande marknaden 
i Asien.

För att lyckas med försäljning i Asien krävs 
inte bara rätt produkt utan även rätt kontakt-
nät. I både Indonesien och Filippinerna har 
vi lyckats bygga starka positioner vilket gör 
att vi ser stora möjligheter till bra efterfrå-
gan med början redan 2018 och framåt. I 
Manila har vi under december tecknat åter-
försäljaravtal och påbörjat affärs- och pro-
jekt-diskussioner. I Jakarta finns, som tidi-
gare kommunicerat, ett godkänt pilotprojekt 
där Transiro installerat sitt system hos ett 
av Sydostasiens största bussterminaler där 
vi ser goda tendenser för fler och större or-
drar bland andra bussterminaler. 

Med det kapital styrelsen beslutat ska tillfö-
ras Transiro, står vi nu redo att ta nästa steg 
i utvecklingen. Med många potentiella kun-
der och stora potentiella projekt på gång, 
förväntar vi oss en stigande efterfrågan 
och försäljning under de kommande åren. 
Det långsiktiga målet är att leverera vår 
IT-plattform globalt men primärt kommer vi 
fortsätta fokusera på vår nordiska hemma-
marknad och vidareutveckla våra affärsre-
lationer i tillväxtområden i Sydostasien.
 
Jag vill härmed, tillsammans med styrelsen, 
önska dig välkommen som aktie-
ägare och till att delta i vår 
fortsatta utvekling. 

Som nytillträdd VD ser jag 
fram emot att tillsammans med anställda, 
aktieägare och styrelse fortsätta utveckla 

bolaget, vårt kunderbjudande och att 
utmana nya marknader. 

”

”
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BAKGRUND OCH 
MOTIV 

Transiros molnbaserade produkter hjälper 
företag inom transportbranschen att digitali-
sera och effektivisera sina verksamheter. Ge-
nom att skala upp och anpassa sin produkt 
efter varje enskild kund kan Transiro erbjuda 
kompletta lösningar anpassade för olika gre-
nar inom transport såsom busstrafik, taxi- 
och budbilsverksamhet. 

Transportbranschen är mitt i en av sina 
största förändringar någonsin. Information 
på alla nivåer digitaliseras och med nya 
IT-lösningar skapas möjligheter till effekti-
viseringar och högre lönsamhet, samtidigt 
som kommunikationen med kunder och 
förare förenklas. All information förväntas 
vara transparent och optimerad för alla sor-
ters mobila enheter och samtidigt vara till-
gänglig dygnet runt. De aktörer som fram-
över inte lyckas möta dessa krav kommer 
få det svårt att hålla sig kvar på marknaden. 

Enligt UITP rapport Public Transport Trends 
2017 anpassar kollektivtrafiken nu sin form 
och funktion - inte bara för att möta den 
växande efterfrågan och konsumenternas 
förväntningar, utan också för att ta del av 
de effektivitetsfördelar som erbjuds. Kol-
lektivtrafikens roll som ryggrad i städerna 
mobilitetssystem är långt ifrån hotat men 
måste ändå ständigt utvecklas för att förbli 
relevant.¹

Sedan sin lansering på NGM Nordic MTF har 
Bolaget uppnått ett flertal viktiga milstolpar 
under året såsom utökning av flera stora 
samarbeten, utveckling inom segmentet 
taxi, etablering av återförsäljare i Indonesi-
en, nytt avtal inom segmentet lastbilar, tur-
né i Indonesien tillsammans med Swedish 

1 Public Transport Trends 2017

http://www.uitp.org/sites/default/files/Knowledge/PT_Trends/PT_Trends_2017_Summary.pdf


Urban Transport och Smart City Roadshow 
to Indonesia, tecknat avtal med återförsälja-
re i Filippinerna samt fortsatt utveckling och 
effektivisering av sin produkt.

Transiro startade även ett pilotprojektet för 
sin nya IT-plattform för bussterminaler där 
Jakarta Stad valdes till första kund. I och 
med slutförandet samt godkännandet av 
pilotprojektet är plattformen klar att säljas 
vidare för integration till övriga busster-
minaler och är även nu en del av Jakarta 
Smart City. 

Noteringsemissionen som genomfördes i 
november 2016 ämnade inbringa kapital för 
ökad försäljning och marknadsföring i Sve-
rige och lansering av Transiros IT-plattform i 
två länder. Detta har infriats genom att Bola-
get aktivt har arbetat med marknadsföring 
via sociala medier och Google AdWords. 
Bolaget har har även lyckats ta första ste-
gen i lansera sin IT-plattform i Asien där 
även Bolaget har många lovande affärsmöj-
ligheter i pipen. Transiro har även, med hjälp 
av den riktade emissionen i höstas, fortsatt 
utvecklingen av sin IT-plattform som kräver 
kontinuerligt underhåll för att alltid ligga i 
framkant. 

För fortsatt tillväxt kommer Transiro att fo-
kusera på följande områden det närmsta 
året: 

• Säljfokus i Norden, Indonesien och  
Filippinerna 
Transiro har använt sina befintliga 
kontakter för sin lyckade expansion till 
Sydostasien och Bolaget har på kort 
tid etablerat ett flertal affärsmöjligheter 
under sin bearbetning och diskussioner 
av potentiella projekt pågår. Bolaget har 
även fortsatt fokus på Norden.  

• Vidareutveckling av plattformen för 
taxibranschen 
Transiros nya IT-system hjälper befintli-
ga taxibolag att de kan konkurrera med 
de nya app-tjänsterna som har lanse-
rats på global basis de senaste åren.   
 
 

Transiros expansionsresa är i full gång och 
ledningens ambition är att etablera verk-
samheten och få Bolaget att växa på så väl 
nya som befintliga marknader. I den pågå-
ende emissionen tillförs Transiro vid full-
tecknad emission cirka 5 400 000 kronor 
före emissionskostnaderna, som beräknas 
uppgå till 800 000 kronor. 

Styrelsen bedömer att likviditeten som till-
förs Bolaget i förevarande emission täcker 
rörelsekapitalbehovet i minst tolv måna-
der. Emissionslikviden beräknas användas 
till fortsatt sälj på etablerade marknader 
(cirka 2 000 000 kronor), vidareutveckling 
av plattformen för taxibranschen och fort-
satt underhåll av Bolagets redan etablerade 
plattformar (cirka 2 000 000 kronor) samt 
fortsatt rörelsekapital (cirka 1 400 000).
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5 SKÄL ATT INVESTERA

Rätt i tiden 

Internationell efterfrågan

Eftertraktade produkter

Marknad i förändring

Skalbar verksamhet



Teckningsförbindelser 
En befintlig aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna sina pro rata-an-
delar i företrädesemissionen uppgående till 1 659 731 SEK motsvarande 30,3 procent av fö-
reträdesemissionen. 

I tabellen nedan redovisas den part som har lämnat teckningsförbindelser till Bolaget avse-
ende företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna ingicks i februari 2018. Inga kontanta 
medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att 
säkerställa åtagandena. Som framgår av tabellen nedan har teckningsförbindelser lämnats 
enbart av befintlig aktieägare.

Namn Adress Tecknings- 
förbindelse (SEK)

Andel av  
företrädesemission (%)

NS Ventures AB Humlegårdsgatan 22
114 46 Stockholm

1 659 731 30,3

Totalt 30,3%
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Emissionsgarantier med ersättning 
Emissionen är garanterad upp till 3,66 MSEK, fördelat på 2,00 MSEK av emissionsgarantier 
med ersättning samt 1,66 MSEK genom teckningsförbindelser, vilket motsvarar 67 procent 
av hela emissionslikviden. 

Ersättningen till garanterna är tio (10) procent på garanterat belopp och erläggs kontant. Tran-
siro har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte 
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. 

Garant Datum för avtal Garanterat belopp (SEK) Äger sedan tidigare

Citroq Capital AB 2018-02-23 2 000 000 -

Totalt 2 000 000 SEK

GARANTITECKNING 



Allmänt 

Erbjudandet 
Styrelsen i Transiro Int. AB (org.nr 559048-
9620) har den 1 mars 2018, med stöd av 
bemyndigande från bolagsstämman den 19 
maj 2017, fattat beslut om att genomföra en 
nyemission med företrädesrätt för befintli-
ga aktieägare. Emissionen omfattar högst 
12 144 293 aktier och kan inbringa bolaget 
5 464 931,85 kronor vid full teckning. Tran-
siros största ägare NS Ventures AB, som 
äger cirka 30,3 procent av aktiekapital och 
röster, har lämnat in teckningsförbindelser 
för hela sin ägarandel i emissionen. Citroq 
Capital har ingått garantiavtal om 2 Mkr. 
Dessa förbindelser är inte säkerställda ge-
nom pantsättning, spärrmedel eller liknan-
de arrangemang.

I det fall emissionen blir övertecknad, och 
om styrelsen finner det lämpligt, kommer 
ytterligare högst 4 444 444 aktier, till teck-
ningskurs 45 öre per aktie, att emitteras. 
Tilldelning av dessa kommer i första hand 
att ske till de som tecknat i emissionen utan 
företrädesrätt och inte erhållit tilldelning i 
företrädesemissionen. Denna övertilldel-
ningsoption kan vid fullt utnyttjande tillföra 
bolaget en total emissionslikvid om ytterli-
gare 1 999 999,80 kr.
 
Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear”) för fastställande av vem som 
ska erhålla teckningsrätter i emissionen är 
den 12 mars 2018. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teck-
ningsrätter är den 8 mars 2018. Första dag 
för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att 
erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2018.
 
Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under periode 

från och med den 14 mars 2018 till och med 
den 28 mars 2018. Styrelsen i Bolaget äger 
rätt att förlänga teckningstiden. De äger 
inte rätt att avbryta emissionen efter det att 
teckningstiden har påbörjats. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie. 
Inget courtage kommet att tas ut. 

Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teck-
ningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det 
krävs en (1) teckningsrätter för att teckna 
en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång 
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
kommer att bokas bort från VP-kontot utan 
särskild avisering från Euroclear.

Handeln med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter äger rum på 
NGM Nordic MTF under perioden från och 
med den 14 mars 2018 till och med den 26 
mars 2018. Banker och värdepappersinsti-
tut med erforderliga tillstånd står till tjänst 
vid förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket nor-
malt innebär några bankdagar efter betal-
ning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi 
med bekräftelse på att inbokning av BTA 
skett på VP-kontot. Tecknade aktier be-
nämns BTA till dess att nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på NGM Nordic 
MTF från och med den 14 mars 2018 fram 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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till dess att emissionen registrerats hos Bo-
lagsverket och omvandlingen från BTA till 
aktier sker. Sista dag för handel kommer 
att kommuniceras ut genom ett marknads-
meddelande. Ingen särskild avisering skick-
as ut från Euroclear i samband med om-
vandlingen.

Handel med aktien 
Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic 
MTF. Aktien handlas under kortnamnet 
TIRO MTF och har ISIN SE0009242027. Ef-
ter det att emissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket kommer även de nyemittera-
de aktierna att bli föremål för handel. 

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 12 
mars 2018 är registrerad som aktieägare i 
Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) be-
fintliga aktie teckna en (1) ny aktie. 

Direktregistrerade aktieägare, innehav på 
VP-konto
De aktieägare eller företrädare för aktieäga-
re som på avstämningsdagen är registrera-
de i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken, erhåller informationsma-
terial, förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi, särskild anmäl-
ningssedel samt anmälningssedel för teck-
ning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi 
avseende registrering av teckningsrätter på 
VP-konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken förda förteckningen över pant-
havare och förmyndare erhåller inte emis-
sionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav 
på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget 
är förvaltarregistrerade hos bank eller an-
nan förvaltare erhåller informationsmate-
rial. Teckning och betalning ska dock ske 
enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, di-
rektregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angi-
vet bankgiro senast den 28 mars 2018 i en-
lighet med något av följande två alternativ. 

1. Förtryckt inbetalningsavi, Emissionsre-
dovisning 
Används om samtliga erhållna teck- 
ningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker 
genom inbetalning av den för- tryckta 
bankgiroavin. Observera att ingen ytter-
ligare åtgärd krävs för teckning och att 
teckningen är bindande. 

2. Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal tecknings-
rätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen 
ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter 
har köpts eller sålts. Teckning sker när 
både den särskilda anmälningssedeln 
samt inbetalning inkommit till Eminova 
Fondkommission. Referens vid inbe-
talning är anmälningssedelns nummer. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälningssedeln kan 
skickas med vanlig post (EJ REK), via 
mail eller fax. Observera att teckningen 
är bindande. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 
211 00, fax 08-684 211 29, email info@
eminova.se.
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Aktieägare bosatta utanför 
Sverige 

Teckningsberättigade direktregistrerade ak-
tieägare bosatta utanför Sverige 
Teckningsberättigade direktregistrerade ak-
tieägare som inte är bosatta i Sverige och 
som inte kan använda den förtryckta bank-
giroavin (emissionsredovisningen) kan be-
tala i svenska kronor via SWIFT enligt ned-
an. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkom-
mit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE4530000000032731703741

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade ju-
risdiktioner 
Aktieägare bosatta i annat land där delta-
gande i nyemissionen helt eller delvis är 
föremål för legala restriktioner äger ej rätt 
att deltaga i nyemissionen (exempelvis Aus-
tralien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Ze-
eland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). 
Dessa aktieägare kommer inte att erhålla 
teckningsrätter, emissionsredovisning eller 
någon annan information om nyemissio-
nen.

Teckning med stöd av tecknings-
rätter samt tilldelning 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med 
stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, be-
sluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på anmälningsse-
deln benämnd ”Teckning utan stöd av teck-
ningsrätter” som finns att ladda ned från 
eminova.se. Om fler än en anmälningssedel 
insänds kommer endast den först erhållna 

att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras 
i samband med anmälan! Observera att an-
mälan är bindande. (Viktig information om 
ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Öv-
rigt”)

Om anmälan avser teckning till ett belopp 
om 15 000 EUR (ca 147 000,00 kr) eller mer, 
ska en ifylld KYC-blankett samt en kopia på 
giltig legitimation medfölja anmälningsse-
deln. Gäller anmälan en juridisk person ska 
utöver legitimation även ett giltigt registre-
ringsbevis som visar behöriga firmateckna-
re medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas ge-
nom översändande av en avräkningsnota. 
Betalning ska erläggas till bankgiro enligt in-
struktion på avräkningsnotan och dras ald-
rig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs 
inte betalning i rätt tid kan aktierna komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-
priset vid sådan överlåtelse komma att un-
derstiga priset enligt erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för hela 
eller delar av mellanskillnaden. Inget med-
delande skickas ut till de som ej erhållit till-
delning.

Tilldelning, i det fall emissionen blir över-
tecknad, ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets 
tidigare aktieägare som på anmälningsse-
deln angett sitt aktieinnehav per avstäm-
ningsdagen den 12 mars 2018. I andra hand 
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till 
antal innehavda aktier per avstämningsda-
gen och i den mån detta inte kan ske, ge-
nom lottning. I tredje hand ska tilldelning 
ske till övriga personer som anmält sig för 
teckning utan stöd av teckningsrätter.
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I det fall emissionen blir övertecknad har 
styrelsen möjlighet att fatta beslut om att 
emittera ytterligare högst 4 444 444 aktier. 
Tilldelning av dessa aktier sker i första hand 
till den som lämnat garantiåtagande i emis-
sionen. Om det fortfarande finns utrymme 
tilldelas kvarvarande aktier i enlighet med 
föregående stycke.
 

Övrigt 
Teckning av aktier med eller utan tecknings-
rätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapital-
försäkring
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till 
en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (in-
vesteringssparkonto) gäller särskilda regler 
vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste 
kontakta sin bank/förvaltare och följa den-
nes instruktioner för hur teckningen/betal-
ningen ska gå till. I det fall teckningen inte 
sker på ett korrekt sätt kommer leverans av 
tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa 
depåtyper. Teckningen är bindande och in-
sänd anmälningssedel kan inte återkallas. 
Det är tecknarens ansvar att se till att teck-
ningen sker på sådant sätt att leverans kan 
ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepap-
per
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i an-
mälningssedeln, registreringshandläggning 
vid Bolagsverket, sena inbetalningar från in-
vesterare, rutiner hos förvaltande bank eller 
depåinstitut eller andra för Eminova icke på-
verkbara faktorer, kan fördröja leverans av 
aktier till investerarens vp-konto eller depå. 
Eminova avsäger sig allt ansvar för förlus-
ter eller andra konsekvenser som kan drab-
ba en investerare till följd av tidpunkten för 
leverans av aktier.

Offentliggörande av utfall i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen 
kommer att ske genom ett pressmeddelan-
de från Bolaget så snart detta är möjligt ef-
ter teckningstidens utgång. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning 
första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som inträffar närmast efter det 
att de nya aktierna registrerats hos Bolags-
verket.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieä-
gare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 
191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen 
(2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdel-
ning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning 
av aktie med mera styrs dels av Bolagets 
bolagsordning som finns tillgänglig på Bola-
gets hemsida och dels av aktiebolagslagen 
(2005:551).

Frågor med anledning av emissionen kan 
ställas till: 
Transiro Int. AB 
Tel: +46 (0)730 – 911 211 
E-post: thomas.edselius@transiro.com
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Viktig information

• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektio-
nens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-
den. 

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. 
De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare pro-
spekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestäm-
melse i sådant land. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa 
eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.  

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa 
eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.  

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsälj-
ningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudan-
det. 

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att 
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.  

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finan-
siella instrument som avses. 

• Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning. 

• Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan. 

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den 
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i 
samband med erbjudandet. 

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de 
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. 

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar 
med.

• 
• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning 

genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. 

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. 

• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per 
post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksga-
tan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm. 

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersätt-
ning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. 

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 
Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn.se. 

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig dom-
stol. 
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Transportbranschen står inför några av 
sina största förändringar någonsin. Den ut-
manas med ny teknik som möjliggör hante-
ring av tidigare cementerade rutiner på ett 
snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. 
Appar som ger transparens mellan föra-
re och passagerare, självkörande bilar och 
lastbilar samt olika sätt att köra mer mil-
jömedvetet är bara några av de mest upp-
märksammade nyheter och innovativa upp-
finningar väntar runt varje kurva. 

Tekniska innovationer som eldrivna och au-
tonoma fordon eller nya mobila lösningar 
kommer sannolikt att förändra människans 
rörlighetsmönster radikalt, särskilt i städer. 
Dessa innovationer möjliggör en minskning 
av den globala transportens fotavtryck av 
koldioxidutsläpp och en förbättring av den 
inkluderande och rättvisa tillgången. Det 

krävs dock noga planering och innovati-
va lösningar, utöver politiska beslut, inför 
dessa förändringar för att undvika att ny 
infrastruktur fastnar i gamla mönster och 
system som snart blir föråldrade, eller lås-
ta i kol-intensiva och raka utvecklingsvägar. 
Enligt ITF’s (International Transport Forum) 
Transport Outlook 2017 kommer mängden 
urban mobilitet (bil, buss, motorcyklar, taxi 
etc.) tvingas fördubblas mellan åren 2015 
och 2050, med 41 procent fram till år 2030 
och 94 procent till 2050. Detta för att möta 
den växande befolkningsmängden i världen 
som väntas öka med 2,4 miljarder till 6,4 
miljarder i urbana städer till 2050 jämfört 
med 4 miljarder 2015. En snabbt växande 
urbanisering öppnar upp möjligheterna för 
transportbranschen att komma med fler 
innovationer och idéer plus att det bidrar till 
en växande ekonomi.² 

MARKNADSÖVERSIKT

2 ITF Transport Outlook 2017
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Även i Norden förflyttar sig fler och fler 
människor till städerna vilket i sin tur ökar 
trycket på kollektivtrafiken. Drygt 50 procent 
av den svenska kollektivtrafiken bedrivs 
med buss och omsätter omkring 23 miljar-
der kronor per år, en siffra som endast kom-
mer att öka i samband med den rådande 
urbaniseringen.³ Under 2017 fanns totalt 14 
421 bussar på de svenska vägarna, ett antal 
som ökat med 4 procent från föregående 
2016. Antalet för tung lastbil under 2017 var 
83 025 stycken vilket är en ökning med hela 
11 procent från föregående år.⁴ Under 2017 
fanns också 17 537 stycken registrerade 
och verksamma taxibilar i Sverige, vilket är 
en ökning med 2,5 procent från 2016 och 8 
procent från 2015.⁵ Själva taxibranschen är 
även den en marknad i förändring där pri-
vatpersoner med egen bil kan ansluta sig till 
nätverk såsom Über och Grab utan att be-
höva registrera sitt fordon som taxibil, därav 
är det svårt att få fram en exakt siffra för 
deras verksamheter. 

Den ökande trenden för transport-, kollek-
tiv-, och taximarknaden i samband med en 
ökande urbanisering lämpar sig väl för Tran-
siros verksamhetsområden. 

Konkurrenter 
De senaste årens utveckling inom trans-
portbranschen har medfört förändring gäl-
lande Transiros konkurrenssituation. Allt 
fler aktörer har antingen valt att slå sig in 
på marknaden eller att vässa sina redan ex-
isterande produkter och affärsidéer. En ny 
konkurrent på marknaden som är värd att 
nämna är Automile som erbjuder automa-
tiska körjournaler inom frakt och transport 
och som koncentrerar sig på den ameri-
kanska och europeiska marknaden. Inom 
transportsektorn i Sverige finns aktörer så-
som Hogia Transport Managment System, 
Halda, Icecon samt Vecho. Här måste även 
större aktörer såsom Scania tas i beaktan-
de, vilka även opererar globalt. 

På den svenska taximarknaden finns Ca-
bonline Technology AB och Taxijakt AB vilka 
båda förbinder kund och taxibilar från olika 
företag. På den asiatiska marknaden är det 
svårt att hitta konkurrenter med samma 
helhetslösning som Transiros produkter er-
bjuder, dock finns många bokningsmotorer 
online och som applikationer. 

Den 1 februari i år tillsattes en ny lagstift-
ning som förbjuder handhållen mobiltelefon 

3 Statistik om bussbranschen 2017 (2017-08-18)
4 SCB, Statistikdatabasen - Antal fordon enligt bilregistret efter region, ägarkategori och år
5 SCB, Statistikdatabasen - Fordon i trafik efter region, fordonsslag och år

https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/sveriges_bussforetag/Branschfragor/Fakta-och-statistik-om-bussbranschen/ 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__TK__TK1001__TK1001A/FordonTrafik/table/tableViewLayout1/?rxid=66233cda-b0c2-46e9-ae9d-77bd61ec95bd 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__TK__TK1001__TK1001A/FordonTrafik/table/tableViewLayout1/?rxid=66233cda-b0c2-46e9-ae9d-77bd61ec95bd 


under körning av fordon vilket medfört en 
del komplikationer för transportmarknaden 
i stort. Förbudet kom inte som någon över-
raskning för Bolaget som anpassat sina 
system och applikationer till att bli så pass 
snabba och lättanvändliga att bara några 
få knapptryck räcker. Detta kan ses som en 
konkurrensfördel då det krävs ett stillastå-
ende fordon för att manuellt knappa in sina 
destinationer som många yrkeschaufförer 
är bundna till efter att förbudet instiftades. 

Styrkorna med Transiros molnbaserade 
produkter är den globala skalbarheten samt 
den dynamiska plattform som går att kom-
binera och justera till en anpassad helhets-
lösning för slutkunden. Dock är marknads-
läget under ständig förändring för Bolaget 
vilket ökar kraven, både på plattformen 
och organisationen. Produkterna måste 
vara bättre och mer kostnadseffektiva än 
konkurrenternas samtidigt som såväl sälj- 
som servicefunktion inom Bolaget måste 
vara i toppklass för att göra Transiro till det 
självklara valet. 
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Verksamhetsbolaget Transiro Int. AB grundades 2016 och är en leverantör av molnbaserade 
produkter inom transportbranschen som syftar till att öka kunders försäljning samt förbätt-
ra deras kundrelationer genom digital närvaro. Transiro utvecklar och tillhandahåller primärt 
molnbaserade bokningssystem till transportföretag som kompletterar med IT-verktyg som i 
sin tur effektiviserar verksamheten. Transiros molnbaserade produkter har utvecklats i över 
sju års tid, ihop med ledande aktörer inom transportbranschen i Sverige. Transiro lanserade 
sin produkt kommersiellt på den svenska marknaden i augusti 2016 i samband med anställ-
ningen av deras första säljare. Sedan sin börsnotering i slutet på 2016 har Transiro etablerat 
sin verksamhet i Norden, utökat sin personalstyrka och etablerat återförsäljare i både Filippi-
nerna och Indonesien. 

Transiros produkter är utvecklade för att passa samtliga segment inom transport, med funk-
tioner som orderhantering, platsbaserade tjänster, administration samt fakturering och upp-
följning som går att kombinera till unika paket som passar den enskilda kunden. Bolaget er-
bjuder även helhetslösningar för resenärer, medarbetare samt leverantörer där positionering 
samt e-handel kan genomföras med funktioner som vägledning, förhandsvisning på körning, 
aviseringar och realtidsföljning. 

Helhetslösningar där bokning av körning, fakturering, statistik och rapporter genereras och 
sammanställs är en efterfrågad tjänst. Tillgänglighet via molnet gör att Transiros kunder kan 
börja använda tjänsterna så snart de erhållit sina inloggningsuppgifter. Transiro riktar sig där-
för till ett brett kundsegment där Bolaget primärt valt att adressera bolag verksamma inom 
resor och trafik såsom buss, tåg och taxi. Just dessa segment kräver snabb orderhantering 
då oväntade tekniska problem, förarbrist och/eller trafikstörningar är situationer där omdi-

OM BOLAGET
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rigeringar behöver åtgärdas snabbt vilket 
möjliggörs med Transiros plattform. Moln-
baserade tjänster ger en stor flexibilitet och 
fördelar för företag då inga stora installa-
tioner eller startkostnader krävs. Systemet 
kan nås från vilken internetuppkopplad en-
het som helst, var som helst i världen och 
eventuella uppdateringar kan göras direkt 
på servrarna utan att själva kunden behöver 
störas. 

Transiros mobilapp, den så kallade förarap-
pen, är anpassad efter Bolags kunder samt 
dess medarbetare, leverantörer och resenä-
rer. Appen beräknar ETA (Estimated Time 
of Arrival -beräknad ankomsttid) när en or-
der skall genomföras där företagskunden i 
sin tur kan välja vilket fordon som är bäst 
lämpad när en ny körning skall planeras. 
Förarappen har även miljö- och hållbarhets-
funktioner såsom Eco-Drive samt möjlighet 
till gamification (tävlingsfunktion) där yr-
keschaufförer kan tävla och jämföra för att 
se vem som kan köra mest effektivt, bräns-
lesnålt och hållbart. Appen skapar dess-
utom en digital körjournal som idag är en 
efterfrågan tjänst hos många företag inom 
transport då inga manuella journaler krävs 
i tillägg. 

Transiros nya taxisystem är just nu under ut-
veckling och tillsammans med Green Apple 
Cab testas och optimeras systemet innan 
lansering för övriga aktörer. Själva systemet 

kommer vara uppdelad i tre olika delar; en 
kundapplikation, en applikation för chauffö-
ren samt ett koordinationssystem baserad 
på en sambandscentral som övervakar, och 
kan ändra vid behov, de automatiska kör-
ningarna som kommer in. 

Transiro siktar på långsiktiga relationer. Bo-
lagets IT-plattform och -lösningar har en 
lång livscykel och det har även Transiros 
kundrelationer. 

Affärsidé och vision 
Transiro utvecklar molnbaserade produk-
ter som hjälper företag inom transport att 
stärka sina affärskritiska processer. Genom 
att visualisera och hantera fordon på ett 
mer effektivt sätt sparar Transiros kunder 
tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet 
inklusive stöd för e-commerce och mobila 
enheter gör att Transiro ersätter transport-
företagens behov av flera olika system. 

Genom att erbjuda molnbaserade produkter 
till företag har Transiro som vision att skapa 
en bättre vardag för alla resenärer, för enligt 
Transiro handlar det alltid om människor.



2016 Transiro Int. AB bildas i januari och har sex anställda.
Notering av Bolaget på handelsplatsen NGM Nordic MTF. 
Första utgåvan av Bolagets produkt lanseras under augusti. 
Bolaget lanserar sitt uppdaterade produktpaket Transiro 2.0 i december.
Transiro tecknar sitt första avtal med kollektivtrafikföretag i mitten av december. 
Bolaget beslutar om satsning inom taxibranschen i slutet av året.

2017 Etablering i Jakarta, Indonesien, under maj månad. 
Pilotprojektet med Jakarta Stad inledis i juli.  
Transiro genomför en riktad emission.
Etablering i Manilla, Filippinerna. 
Pilotprojektet blir godkänt och rekommenderat och blir en del av Jakarta Smart City. 

2018 Ny VD tillsätts i februari.

Historisk översikt
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Affärsmodell
Transiros affärsmodell bygger på intäkts-
strömmar i form av abonnemang, bok-
ningar, konsulttjänster och startkostnader. 
Intäktsmodellen bygger på följande avtals-
modeller: 

• Startkostnad  
Kunden betalar en startkostnad när 
produkterna installeras.  

• Abonnemang  
Kunden betalar en månadsavtigt för 
en komplett molntjänst som inkluderar 
nyttjanderätt, produktavtal, support och 
drift.  

• Konsulttjänster  
Kunden betalar ett fast pris efter offert 
som är baserad efter kundens behov 
som t.ex. integration och kundunika 
funktioner.  
 

• Intäktsdelning (Revenue Share) 
Dening av kundens intäkter.

Affärsmodellen är skalbar för snabb och 
lönsam tillväxt både i Sverige och globalt. 

Framtidsutsikter och strategier 
Transiros styrka ligger i sin förståelse att 
kapitalisera på teknikförändring, sitt starka 
team med bred kompetens och lång erfa-
renhet samt sitt internationella kontaktnät.
Bolaget har som strategi att låta kunder-
na teckna avtal i abonnemangsform, s.k. 
SaaS-lösning. 

Bolaget siktar på fortsatt internationell 
expansion efter framgångsrik lansering 
ochlyckad etablering på dess befintliga 
marknader.

MOLNBASERADE IT-PRODUKTER FÖR TRANSPORTBRANSCHEN 



Styrelsens arbetsformer och 
VD-instruktion
Samtliga ledamöter är valda fram till nästa 
årsstämma. En styrelseledamot äger rätt 
att när som helst frånträda sitt uppdrag. 
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställ-
da arbetsordning och verkställande direktö-
rens arbete regleras genom VD-instruktion. 
Arbetsordningen samt VD-instruktionen 
fastställs årligen av Transiros styrelse, där 
inga avsättningar eller ersättningar betalas 
efter att uppdraget avslutats. Frågor som 
rör revisions- och ersättningsfrågor beslu-
tas direkt av Bolagets styrelse, där Bolaget 
ej är skyldigt att följa svensk kod för bolags-
styrning och ej heller frivilligt har förpliktigat 
sig att följa denna.

Informationspolicy
Transiros externa redovisningsmaterial och 
investerarrelationer ska präglas av öppen-
het, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabb-
het. Företagsledningen och varje styrelse-
ledamot ska utifrån sina kunskaper och sin 
information bidra till informationens kvali-
tet, vilket även gäller anställda som arbetar 
med Bolagets finansiella information. Infor-
mationen ska vara lättförståelig och ska i 
övrigt tillgodose de krav som marknadsplat-
sen kräver.

Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion
Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket 
i enlighet med svenska regler och förord-
ningar. Observera att det inte är säkert att 
informationen i handlingarna ger någon 
indikation om Transiros publicerade resul-
tat i alla avseenden. Transiro lämnar även 
årsredovisningar, bokslutskommunikéer, 
kvartalsrapporter, pressmeddelanden och 
annan information på sin hemsida, www.
transiro.com. Årsredovisningar och annan 
information kan också beställas från Bola-
gets huvudkontor. 

Ersättningar till styrelse
För verksamhetsåret 2017 erhåller styrel-
seordförande ett helt prisbasbelopp och 
resterande ledamöter skall erhålla ett halvt 
prisbasbelopp per ledamot. Detta avser en-
bart ledamöter som ej är anställda eller kon-
sulter till Bolaget. Det är inte beslutat om 
några förmåner efter avslutat uppdrag, för 
envar styrelseledamot. Styrelsen, med stöd 
av huvudägarna i Bolaget, har beslutat att 
i framtiden föreslå att verkställande direk-
tör och ledande befattningshavare tilldelas 
marknadsmässiga incitamentsprogram. 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, 
STYRELSE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av Transiros styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt 
revisor. Transiros styrelse består av styrelseledamöterna Thomas Edselius (ordförande), 
Johan Eriksson (VD), Tobias Beckman, Stephan Knowles och Fredric Wallstén. Styrelsen har 
sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till 
slutet av nästa årsstämma.
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Revisor 
På Transiros extra bolagsstämma den 27 
april 2016 valdes Camilla Malmgren, vid till 
revisionsbyrån Ericsson & Lejonhird AB, till 
revisor i Bolaget. Camilla Malmgren är auk-
toriserad revisor och medlem i FAR, fören-
ingen för revisorer och rådgivare. 

Potentiella intressekonflikter
Med undantag för det förhållande att vissa 
av styrelseledamöterna och den verkstäl-
lande direktören har uppdrag i andra bolag 
och/eller äger aktier i Transiro, vilket redo

görs för nedan, föreligger det inte några in-
tressekonflikter mellan Bolaget och dess 
nuvarande befattningshavare.

Konkurser och likvidationer 
Ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare har varit inblandad i konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare har heller varit inblandad i bedräge-
rirelaterad rättslig process de senaste fem 
åren.
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THOMAS EDSELIUS 
Styrelseordförande 

Thomas Edselius, född 1963, är styrelseordfö-
rande i Transiro Int. AB sedan maj 2016. Under 
Thomas 30-åriga karriär har han jobbat med 
många multinationella företag inom olika sek-
torer såsom Linklaters Advokatbyrå, Omega SA 
och Price Waterhouse AB. Thomas har en stor 
erfarenhet inom ledarskap och organisationsut-
veckling. Han är aktiv i Bolaget som CFO och 
strategisk planerare. Hans expertis inom ekono-
miska system såsom SAP, Navision och Visma 
tillför Bolaget med kunskap inom finansiella och 
strategiska verktyg. Thomas har en kandidatex-
amen i ekonomi från Uppsala Universitet och 
har studerat 1 år i Missouri, USA. 

Aktieinnehav i Transiro: 4 000 aktier samt teck-
ningsoptioner. 

Delägarskap över tio procent de senaste 
fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag Position Tidsperiod

FastOut AB Styrelseordförande Pågående

 FastOut Int. AB Styrelseordförande Pågående

 VideoBur Sthlm AB Styrelseledamot Pågående

VideoBur Sthlm Int AB Styrelseordförande Pågående

SplitEx AB Styrelseordförande Pågående

Nytomta Fastighets AB Styrelseledamot Avslutad

AIK Fotboll Restaurang Styrelseordförande Avslutad

AIK Säkerhet AB Styrelseordförande Avslutad

AIK Fotboll Transfer AB Styrelseordförande Avslutad

AIK Merchandise AB Styrelseledamot Avslutad

Entella AB Styrelseledamot Avslutad

Entella IT AB Styrelseledamot Avslutad

TOBIAS BECKMAN
Styrelseledamot

Tobias Beckman, född 1980, är styrelseleda-
mot i Transiro Int. AB sedan maj 2016. Tobias 
övervakar verksamheten och den strategiska 
riktningen av Transiro. Han har över tolv års er-
farenhet från IT-branschen från både små och 
stora IT-företag. Tobias har en examen i Datat-
eknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm. 

Aktieinnehav i Transiro: 1 2 00 760 indirekt via 
bolaget Weckma Invest AB. 

Delägarskap över tio procent de senaste 
fem åren:

Bolag Tidsperiod

Weckma Invest AB Pågående

Entella IT AB Under perioden avslutad

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag Position Tidsperiod

Transiro Int. AB Styrelseledamot Pågående

 Entella AB Styrelseledamot Pågående

Conmark Entrepenad AB Styrelseledamot Pågående

FastOut AB Styrelseledamot Avslutad
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STEPHAN KNOWLES
Styrelseledamot

Stephan Knowles, född 1969, är styrelseleda-
mot i Transiro Int. AB sedan maj 2016. Stephan 
är CTO på NS Ventures AB som är huvudägare i 
Transiro Int. AB. Knowles har en 25 år lång erfa-
renhet från IT-branschen som entreprenör samt 
grundare till ett flertal andra IT-bolag. Stephan 
har studerat datavetenskap på Uppsala Univer-
sitet.

Aktieinnehav i Transiro: 4 021 060 indirekt via 
bolaget NS Ventures AB. 

Delägarskap över tio procent de senaste 
fem åren:
Bolag Tidsperiod

Ultra Bang Holding AB Pågående

AppCasa AB Under perioden avslutad

VideoBur Sthlm AB Under perioden avslutad

Bolagsengagemang de senaste fem åren:
Bolag Position Tidsperiod

AppCasa AB Styrelseledamot Pågående

HumKa AB Styrelsesuppleant Pågående

Entella IT Private Limited Styrelseledamot Pågående

BrandBee AB Styrelsesuppleant Pågående

Maxego Invest AB Styrelsesuppleant Pågående

Ultra Bang Holding AB Styrelsesuppleant Pågående

SplitEx AB Styrelsesuppleant Pågående

NS Ventures AB Styrelsesuppleant Pågående

Transiro Int. AB Styrelseledamot Pågående

FastOut AB Styrelsesuppleant Avslutad

FastOut Int. AB Styrelseledamot Avslutad

VideoBur Sthlm AB Styrelsesuppleant Avslutad

Entella AB Styrelseordförande Avslutad

Entella IT AB Styrelseledamot Avslutad

FREDRIC WALLSTÉN
Styrelseledamot

Fredric Wallstén, född 1969, är styrelseledamot 
i Transiro Int. AB sedan maj 2016. Fredric arbe-
tar sedan 2017 som VD på Safespring, ett bo-
lag som levererar infrastruktur som molntjänst. 
Fredric har över 20 års erfarenhet från IT- och 
Telecom-branschen från olika sälj- och mane-
gementpositioner. Fredric har en marknadsfö-
ringsutbildning ifrån IHM Business school.

Aktieinnehav i Transiro: 42 000 st aktier

Delägarskap över tio procent de senaste 
fem  åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag Position Tidsperiod

Netteam Sweden AB Styrelseledamot Pågående

Transiro Int. AB Styrelseledamot Pågående

Blue Safespring AB Styrelseledamot Pågående

Sollwax Consulting AB Styrelseledamot Pågående
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JOHAN ERIKSSON 
VD och Styrelseledamot 

Johan Eriksson, född 1967, är verkställande di-
rektör i Transiro Int. AB sedan 20 februari 2018.
Johan har över 25 års erfarenhet från ledande 
befattningar från stora, medelstora och små bo-
lag och har stor erfarenhet av global försäljning 
med fokus på fordonsindustrin från tidigare 
positioner. Johan besitter även kunskaper om 
GPS-positionering mot fordonsbranschen samt 
inomhuspositionering mot kontorsfastigheter. 
Genom sina entreprenörskap och långa erfaren-
het från ledande befattningar besitter Johan en 
gedigen kompetens inom teknik, internationell 
försäljning och företagsledande. Johan har en 
ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Hög-
skolan i Stockholm. 

Aktieinnehav i Transiro: inga

Delägarskap över tio procent de senaste 
fem åren: 

Bolag Tidsperiod

Mykles AB Pågående

Waysure Sweden AB Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag Position Tidsperiod

Mykles AB Styrelseordförande/VD Pågående

Waysure Sweden AB Styrelsledamot/VD Pågående

Wifog Holding AB Styrelseledamot/VD Avslutad

Wifog AB Styrelseledamot/VD Avslutad

Ironroad Holding AB Styrelseledamot Avslutad
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Allmännt
Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 607 
214,65 kr. Aktiekapitalet i Transiro ska upp-
gå till lägst 500 TKR och högst 2 000 TKR 
fördelat på lägst 10 000 000 aktier och 
högst 40 000 000 aktier. Samtliga aktier är 
emitterade och fullt betalda. 

Transiros aktier är upprättade enligt svensk 
rätt och är denominerade i svenska kro-
nor. Aktierna är kontoförda på person och 
är anslutna till Euroclear Sweden AB med 
adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 
23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag 
och aktierna har lika rätt till andel i bolagets 
tillgångar och vinster och har samma rätt 
till utdelning och överskott vid likvidation. 
Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per 
aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria 
överlåtandet av aktier. Förändringar av ak-
tieägarnas rättigheter förutsätter ändring 
av bolagsordningen i enlighet med gällande 
lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier 
eller i andra bolag som kan ha betydelse 
för bedömningen av Bolagets ekonomiska 
situation. Bolagets aktie är ej underställd 
tvångsinlösen. Det har ej under de tolv se-
naste månaderna skett övertagandebud på 
Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optio-
ner eller konvertibler i Bolaget. Transiros 

aktie är utställd på innehavare och Bolagets 
aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear 
Sweden.

Regelverk
Transiro åsyftar att följa alla lagar, författ-
ningar och rekommendationer som är re-
levanta för bolag vilka är listade på NGM 
Nordic. Förutom NGMs noteringsavtal gäl-

ler nedanstående regelverk i tillämpliga delar: 

• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella  

instrument
• EU:s marknadsmissbruksförordning

Utveckling av aktiekapital 
I enlighet med den bolagsordning som an-
togs 2016-09-30 ska aktiekapitalet vara 
lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor fördelat på lägst 10 000 000 aktier 
och högst 40 000 000 aktier. Alla aktier är 
emitterade och fullt betalda. Transiros ak-
tiekapital uppgår 2018-02-20 till 607,2 TKR. 
Kapitalet är fördelat på totalt 12 144 293 
aktier, samtliga med ett kvotvärde som upp-
går till 0,05 kronor. 

Se nedan tabell för utveckling av Bolagets 
aktiekapital sedan start. 

Utspädning 
Vid fullteckning av erbjudandet kommer an-
talet aktier i Bolaget att öka med högst 12 
144 293 aktier (16 588 737 inkl. övertilldel-
ningsoption), från 12 144 293 aktier till max-
imalt 24 288 586 aktier (28 733 030 aktier 
inkl. övertilldelningsoption). Det innebär en 
ökning med 100 procent (136,6 procent om 
övertilldelningsoption uppfylls) samt en ut-
spädning om 50,0 procentenheter (57,7 pro-
centenheter om övertilldelningsoption upp-
fylls) för befintliga aktieägare. 

Incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande inga uteståen-
de incitamentsprogram dock kan Bolaget i 
framtiden, beroende på Bolagets utveckling,
överväga att etablera aktierelaterade incita-
mentsprogram.
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Lock-up 
Inget Lock-up avtal föreligger för de nyemitterade aktierna.
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Aktieägare per 2017-12-31 Antal aktier Andel (%)

NS Ventures AB* 3 188 288 27,89

New Equity Ventures Int. II 1 379 848 12,07

Weckma Invest AB** 1 200 760 10,50

DFS Consulting AB 1 085 850 9,50

Ultra Bang AB* 983 812 8,61

Övriga*** 3 591 442 31,43

Totalt 11 430 000 100 %

Ägarförteckning med största ägare 

*Ägs av styrelseledamot Stephan Knowles ihop med Magnus Kniving
**Ägs av Bolagets styrelseledamot Tobias Beckman
***Övriga cirka 400 stycken aktieägare

Tidpunkt Händelse Kvotvärde Ökning av 
antal aktier

Ökning av 
aktiekapital

Totalt 
antal aktier

2016 jan Bolagets bildande 1,00 50 000 50 000 50 000

2016 april Nyemission 1,00 250 000 250 000 300 000

2016 maj Nyemission 1,00 57 100 57 143 357 100

2016 juni Nyemission 1,00 142 900 142 857 500 000

2016 okt Split (20:1) 0,05 9 500 000 0 10 000 000

2016 nov Nyemission 0,05 1 430 000 71 500 11 430 000

2018 feb Nyemission 0,05 714 293 35 700 12 144 293

2018 mars Förestående emission* 0,05 16 588 736 414 718,4 28 733 029

Aktiekapitalets utveckling 

*Under förutsättning att förestående emission inklusive övertilldelningsoption blir fulltecknad
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Utdelningspolicy och överlåtelse 
av aktien 
Samtliga av Bolagets aktier har samma 
rätt till utdelning. De nya aktierna kommer 
ha rätt till utdelning från och med verksam-
hetsåret 2018. Rätt till utdelning tillfaller 
den som vid, av bolagsstämman fastställd, 
avstämningsdag är registrerad som aktieä-
gare i den av Euroclear Sweden förda aktie-
boken. Dessa aktieägare har även rätt till ny 
aktie vid fondemission samt företrädesrätt 
att delta i emissionen

I det fall en aktieägare inte är kontaktbar via 
Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran 
på utdelningsbeloppet. Fordran begränsas 
enbart av preskriptionsregler vilka, om de 
infaller, innebär att utdelningsbeloppet till-
faller Bolaget. Det föreligger inga särskilda 
begränsningar eller förfaranden för aktieä-
gare bosatta i utlandet. Euroclear Sweden 
hanterar utbetalning för samtliga aktieäga-
re och normal kupongskatt utgår för de ak-
tieägare som inte är skatterättsligt hemma-
hörande i Sverige.

Styrelsen ställer sig positiv till utdelning 
men har inte för avsikt att föreslå utdelning 

till sina aktieägare de närmaste åren då led-
ningens avsikt är att använda genererade 
vinstmedel till att utveckla Bolagets verk-
samhet och befästa dess position på mark-
naden. Någon fastslagen utdelningspolicy 
finns för närvarande inte. Aktien är inte be-
häftad med några inskränkningar i rätten att 
fritt överlåtas. 

Anslutning till Euroclear Sweden 
Transiro är ett avstämningsbolag och Bo-
lagets aktier skall vara registrerade i ett av-
stämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. 
Bolaget och dess aktier är anslutna till 
VP-systemet med Euroclear Sweden (ti-
digare VPC AB), adress Box 191, 101 23 
Stockholm, som central värdepappersför-
varare och clearingorganisation. Aktieägar-
na erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan 
transaktioner med aktierna sker på elektro-
nisk väg genom registrering i Euroclear-sys-
temet av behöriga banker och andra värde-
pappersförvaltare.



FINANSIELL ÖVERSIKT 
Nedan presenterade finansiella sammanställningar avser Bolaget Transiro Int. AB med org.nr. 
559048-9620. Mindre avrundningsdifferenser kan förekomma. Fullständig historisk finansiell 
information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. För ytterligare 
information, se även ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”. 

Transiro Int. ABs finansiella rapporter upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovis-
ning (K3).

Resultaträkning

(TKR) 2017-10-01
2017-12-31

2016-10-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-28
2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 736,6 718,3 2 281,0 1 674,9

Aktiverat arbete för egen räkning 648,7 926,1 2 439,8 1 444,5

Övriga rörelseintäkter 75,0 222,9

1 460,3 1 644,4 4 943,7 3 119,4

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror -906,1 -930,1 -3 058,9 -1 483,5

Personalkostnader -972,3 -584,9 -2 781,5 -991,3

Övriga externa kostnader -722,8 -882,7 -2 144,9 -1 100,5

Avskrivningar -196,1 -561,5

Övriga rörelsekostnader -4,6

-2 797,3 -2 397,7 -8 551,4 -3 575,3

Rörelseresultat -1 337,0 -753,3 -3 607,7 -455,9

Resultat från finansiella poster

Rörelsekostnader och liknande 
resuktatposter

-27,3 -1,5 -39,0 -4,4

Resultat efter finansiella poster -1 364,3 -754,8 -3 646,7 -460,3

Skatt på periodens resultat 64,8

Resultat efter skatt -1 364,3 -690,0 -3 646,7 -460,3

Periodens resultat -1 364,3 -690,0 -3 646,7 -460,3
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(TKR) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Immatriemma anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 322,8 1 444,5

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnade depositioner 310,0 465,0

Summa anläggningstillgångar 3 632,8 1 909,5

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 102,8 449,7

Övriga fordringar 180,1 114,5

Uppsluppna intäkter och förutbetalda kostnader 128,6 58,0

Kassa och bank 86,5 2 618,1

Summa omsättningstillgångar 498,0 3 240,3

SUMMA TILLGÅNGAR 4 130,8 5 149,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 571,5 571,5

Pågående nyemission 1 000,0

Övrigt tillskjutet kapital 4 139,5 4 189,4

Annat eget kapital inkl. periodens resultat -4 107,1 -460,3

Summa eget kapital 1 603,9 4 300,6

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 400,0

Summa långfristiga skulder 400,0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 955,0 452,7

Övriga skulder 541,0 134,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 630,9 261,6

Summa kortfristiga skulder 2 126,9 849,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 130,8 5 149,8

Balansräkning
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(TKR) 2017-01-01 
2017-12-31

2016-01-28
2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Före förändringar i rörelsekapital

Resultat efter finansnetto -3 646,7 -460,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 561,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 085,2 -460,3

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar 210,8 -622,2

Förändring av kostfristiga skulder 1 277,6 849,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 596,8 -233,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 439,8 -1 444,5

Minskning/ökning av depositioner 155,0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -465,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 284,8 -1 909,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 400,0

Nyemission 1 000,0 5 697,8

Emissionskostnader -50,0 -936,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 350,0 4 760,9

Periodens kassaflöde -2 531,6 2 618,1

Likvida medel vid periodens början 2 618,1

Likvida medel vid periodens slut 86,5 2 618,1

Kassaflödesanalys
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Bolaget Transiro Int AB grundades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar perioden 
2017-01-01 fram till 2017-12-31. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även an-
dra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

Resultaträkning 
Intäkterna för bolaget jan - dec uppgick till 
4 944 TKR, varav 2 440 TKR består av ak-
tiverat arbete för egen räkning. Intäkterna 
består huvudsakligen av försäljning av Bola-
gets tjänster. Intäkterna uppgick för det fjär-
de kvartalet till 1 460 TKR, varav 649 TKR 
består av aktiverat arbete för egen räkning. 

Övriga externa kostnader och handelsvaror, 
vilka avser utvecklingskostnader för IT-platt-
formen, uppgick tillsammans till 5 204 TKR 
för 2017. Under det fjärde kvartalet 2017 
uppgick dessa kostnader till 1 629 TKR, vil-
ket är en minskning med 184 TKR jämfört 
med det fjärde kvartalet 2016.
 
Balansräkning 
De immateriella anläggningstillgångarna 
uppgår till 3 323 TKR per den 31 december 
2017, vilka består av kostnader för utveck-
ling av IT-plattformen. Balanserade utveck-
lingsutgifter skrivs av över fem år.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 
498 TKR vid periodens utgång. Tillgångarna 

består främst av övriga fordringar på 180 
tkr, där en fordran för ej ännu inbetald emis-
sion i den riktade emissionen på 100 TKR 
utgör den största posten.

Transiros egna kapital uppgick per 2017-12-
31 till 1 604 TKR. 

Kortfristiga skulder per 2017-12-31 på totalt 
2 127 TKR utgörs främst av skulder till leve-
rantörer på 955 TKR, övriga skulder på 541 
TKR samt upplupna kostnader på 631 TKR.

Rörelsekapital 
Styrelsen bedömer att Bolaget, med nu-
varande verksamhet, har tillräckligt med 
rörelsekapital för den kommande tolvmå-
nadersperioden efter dagen för detta me-
morandums avgivande, för att fullgöra Bo-
lagets betalningsförpliktelser varefter de 
förfaller till betalning. Styrelsen ser i dags-
läget inget ytterligare kapitalbehov under de 
kommande tolv månaderna, då inga förvärv 
eller investeringar av betydelse är planera-
de. 
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LEGALA FRÅGOR OCH 
KOMPLETTERANDE INFORMATION

Bolagsinformation 
Transiro Int. AB grundades den 28 janua-
ri 2016 och innehar org.nr 559048-9620. 
Bolagets associationsform är publikt ak-
tiebolag vilket regleras av aktiebolagsla-
gen (2005:551). Bestämmelserna i bo-
lagsordningen är ej mer långtgående än 
aktiebolagslagen vad gäller förändring av 
aktieägarnas rättigheter. Styrelsens säte är 
registrerat i Stockholms kommun, Stock-
holms län. Huvudkontorets adress är Karla-
vägen 40, 114 49 Stockholm.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget är inte, eller har inte varit part i någ-
ra rättsliga förfaranden eller skiljeförfaran-
den (inklusive ännu icke avgjorda ärenden 
eller sådana som Bolaget är medvetet om 
kan uppkomma) under de senaste tolv må-
naderna som nyligen har haft eller kunnat få 
betydande effekter på Transiros finansiella 
ställning eller lönsamhet. 

Intressekonflikter 
Det föreligger, såvitt styrelsen känner till, 
inte några potentiella intressekonflikter i 
eller omkring Bolaget vid tillfället för detta 
memorandums upprättande. 

Fastigheter   
Bolaget äger ingen fast egendom. 

Väsentliga avtal 
Bolaget har inte vid bolagsbeskrivningens 
upprättande några väsentliga avtal utöver 
de närstående avtal som beskrivs nedan. 
I övrigt så har Bolaget endast sedvanliga 
kommersiella avtal av standardkaraktär 
med kunder. 

Avtal och transaktioner med 
närstående 
Bolaget har vid memorandumets upprät-
tande fem avtal med närstående parter. 
Transiro har ingått ett hyresavtal med NS 
Ventures AB (vars moderbolag är Ultra 
Bang Holding AB) samt ett avtal med En-
tella AB som även de har NS Ventures AB 
som huvudägare. Entella AB har via kon-
sultuppdrag hjälpt till med utvecklingen av 
Transiros IT-plattform och avtalet gäller 
från 2017-01-05 tills vidare. Hyresavtalet 
med NS Ventures AB gäller från 2016-02-
12 tills vidare och uppsägningstiden är tre 
månader. Transiro har även ingått ett avtal 
med Ultra Bang Holding AB per 2017-10-16 
avseende utveckling av Transiros taxi-app-
likation. Uppsägning skall ske tre månader 
innan avtalet löper ut. 

Transiro har ingått ett avtal med HumKa 
AB avseende bokföring, administration och 
ekonomiarbete per 2016-11-01 och gäller 
tills vidare. HumKa AB kontrolleras av Ultra 
Bang Holding AB. 

Transiro har ingått ett avtal med NS Ventu-
res AB 2018-02-12 avseende projektledning 
i samband med förestående nyemission. 
Samtliga avtal har ingåtts till marknads-
mässiga villkor.

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar 
inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal 
mellan aktieägare i Transiro i syfte att skapa 
ett gemensamt inflytande över Bolaget. 
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Försäkringar
Transiro har enligt vad Bolagets styrelse 
anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upp-
rättandet av bolagsbeskrivningen anser sty-
relsen att försäkringsskyddet är tillräckligt 
och vid en framtida expandering kan försäk-
ringsvillkoren behöva ändras för att matcha 
en eventuell större organisation. 

Lån- och ansvarsförbindelser
Det finns inga lån- eller ansvarsförbindelser 
som Bolaget har tecknat vid bolagsbeskriv-
ningens upprättande. Information avseende 
lån och ansvarsförbindelser tillhandahålls 
i Bolagets senast publicerade rapport på 
Transiros hemsida.

Immateriella rättigheter 
Bolaget har inga immateriella rättigheter ut-
över de produkter som Bolaget har utveck-
lat. 

Tendenser 
Tendenser gällande Transiros marknadsut-
sikter redogörs för under rubriken Mark-

nadsöversikt, potentiella risker redovisas 
under rubriken Riskfaktorer. Utöver vad 
som tidigare omnämnts i detta memoran-
dum känner Bolaget inte till några potenti-
ella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en av-
görande inverkan på Bolagets möjlighet att 
utveckla sin verksamhet.

Bemyndiganden 
På den ordinarie årsstämman 19 maj 2017 
fick styrelsen ett bemyndigande att vid ett 
eller flera tillfällen, under perioden fram till 
nästa årsstämma, med eller utan avvikel-
se från aktieägarnas företrädesrätt, fatta 
beslut om nyemission av aktier upp till vad 
som begränsas av bolagsordningen. Betal-
ning ska ske kontant, genom kvittning eller 
genom apportegendom.
 
Uppköpserbjudande
Det har ej förekommit något uppköpserbju-
dande avseende Bolagets aktier under inne-
varande eller föregående räkenskapsår. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 

Inledning
Följande sammanfattning av skattekon-
sekvenser för investerare, som är eller blir 
aktieägare i Transiro är baserad på aktuell 
lagstiftning och är endast avsedd som all-
män information. Den skattemässiga be-
handlingen av varje enskild aktieägare beror 
delvis på dennes egen situation. Särskilda 
skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna 
i det följande, kan bli aktuella för vissa ka-
tegorier av skattskyldiga, inklusive personer 
ej bosatta i Sverige. Framställningen omfat-
tar bland annat inte de fall där aktie innehas 
som omsättningstillgång eller innehas av 
handelsbolag. 

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

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

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

Försäljning av aktien

Genomsnittsmetoden 
Vid avyttring av aktier i Transiro skall ge-
nomsnittsmetoden användas oavsett om 
säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 
Enligt denna metod skall anskaffningsvär-
det för en aktie utgöras av den genomsnitt-
liga anskaffningskostnaden för aktier av 
samma slag och sort beräknat på grundval 
av faktiska anskaffningskostnader och hän-
syn taget till inträffade förändringar (såsom 
split eller fondemission) avseende innehav-
et. Ett alternativ till genomsnittsmetoden 
kan ifråga om marknadsnoterade aktier den 
så kallade schablonregeln användas. Denna 
regel innebär att omkostnadsbeloppet får 
beräknas till 20 procent av försäljningspri-
set efter avdrag. 

Privatpersoner
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska 
personer och dödsbon för kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt 
ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill 
med 70 procent mot andra kapitalinkom-
ster. Om det uppkommer ett underskott i 
inkomstslaget kapital, medges reduktion 
av skatten på inkomst av tjänst och nä-
ringsverksamhet samt fastighetsskatt med 
30 procent för underskott som uppgår till 
högst 100 000 kronor och med 21 procent 
för underskott därutöver. Underskott kan 
inte sparas till senare beskattningsår.
 
Juridiska personer
Juridiska personer förutom dödsbon be-
skattas för kapitalvinster i inkomstslaget 
näringsverksamhet, för närvarande till skat-
tesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock 
enligt vanliga regler. Kapitalförluster på akti-
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er, som innehas som kapitalplacering, får 
endast kvittas mot kapitalvinster på aktier 
och aktierelaterade instrument. Om vissa 
villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierela-
terade instrument som uppkommit i bolag 
inom samma Koncern, under förutsättning 
att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte ut-
nyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst 
på aktier eller aktierelaterade instrument 
utan begränsning framåt i tiden. 

För näringsbetingat innehav av noterade 
aktier gäller för närvarande att ingen av-
dragsrätt föreligger för förluster samtidigt 
som vinster ej är skattepliktiga under förut-
sättning att aktierna inte avyttras inom ett 
år från det att andelarna blivit näringsbe-
tingade hos innehavaren. 

Fåmansaktiebolag
För fåmansaktiebolag gäller särskilda reg-
ler. Dessa berör dock endast sådana ak-
tieägare eller närstående till denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande omfatt-
ning. Beskrivningen av bolagsbeskrivningen 
avser endast fall där ägaren är passiv, och 
dessa särskilda regler behandlas därför inte 
närmare här. 

Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- 
eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av 
aktier genom arv eller gåva. 

Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar aktierna 
i Investeringssparkonto utgår ingen rea-
vinstskatt vid försäljning av aktierna. Det 
föreligger inte heller någon avdragsrätt vid 
förlust vid eventuell försäljning av aktierna. 
För eventuell utdelning på aktierna erläggs 

ingen källskatt. All beskattning sker via en 
avkastningsskatt som baseras på kapital-
basen för kontot, oavsett om det gjorts vinst 
eller förlust på kontot. Avkastningsskatten 
är ca 0,50 procent, och betalas varje år. 

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhål-
ler utdelning från Sverige, innehålls normalt 
kupongskatt. Skattesatsen är för närvaran-
de 30 procent, som i allmänhet reduceras 
genom tillämpligt dubbelbeskattningsav-
tal. För utländskt bolag som innehaft nä-
ringsbetingad aktie i minst ett år kan dock 
utdelningen vara skattefri om skattefrihet 
hade förelegat om det utländska Bolaget 
hade varit ett svenskt företag. I Sverige är 
det normalt Euroclear, som svarar för att 
kupongskatt innehålls. I de fall aktier är för-
valtarregistrerade, svarar förvaltaren för ku-
pongskatteavdraget. 

Investeringsavdrag 
Den 1 december 2013 infördes investerarav-
draget och nya regler för avdraget trädde i 
kraft den 1 januari 2016. Avdraget innebär 
att personer som förvärvatmnandelar i ett 
företag av mindre storlek i samband med 
företagets bildande eller vid en nyemission 
kan få göra avdrag för hälften av betalning-
en för andelar i inkomstslaget kapital. Som 
mest beviljas avdrag på 650 000 kronor per 
person och år vilket motsvarar förvärv på 
1,3 MSEK. Investerarnas totala betalning 
för andelar i ett och samma bolag får uppgå 
till högst 20 MSEK per år. Förutsättningarna 
för att ett bolag ska anses vara av mindre 
storlek är följande:

• Medelantalet anställda och delägare-
som under betalningsåret hararbetat i 
företaget är lägre än 50 
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• Företagets nettoomsättning underbe-
talningsåret, eller balansomslutningför 
samma år, uppgår till högst 80 MSEK

• Företagets andelar eller röster får inte 
ägas direkt eller indirekt med 25 procent 
eller mer av ett offentligt organ

• Företagets andelar får inte vara uppta-
gen till handel på en reglerad marknad 
eller motsvarande marknad utanför EES

De nya regler som infördes i januari 2016 
innebär att fysiska personer inte får göra 
investeraravdrag om de själva, eller någon 
närstående, äger eller har ägt andelar i det 
företag man avser att förvärva andelar i. Be-
gränsningen gäller om personen har ägt an-
delar i företaget någon gång under perioden 
den 1 januari två år före beskattningsåret 
fram till det datum då andelarna förvärvas. 
Det gäller oavsett om andelarna ägts direkt 
eller indirekt samt om personen ägt andelar 
i ett annat företag inom samma koncern.

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissio-
nen kan se över möjligheten att dra nytta av 
investeraravdraget, dock med förbehåll för 
att Bolaget eventuellt inte uppfyller alla kri-
terier. Utöver ovan nämnda krav finns ytterli-
gare kriterier som bör vara uppfyllda, varför 
styrelsen hänvisar till Skatteverkets hem-
sida där mer information om detta avdrag 
finns att tillgå.
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BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 559048-9620 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Transiro Int. AB. Bolaget 
är publikt 

§ 2 Styrelsens säte 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stock-
holms kommun, Stockholm län. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bo-
lag äga och förvalta fast och lös egendom 
och därmed förenlig verksamhet. Vidare 
ska bolaget bedriva, utveckla, äga och sälja 
IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget 
kan idka affärsverksamhet både i Sverige 
och utomlands. 

§ 4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 
kronor och högst 2 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 
aktier och högst 40 000 000 aktier. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och 
högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanter-
na väljs årligen på årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 

§ 7 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses 
en revisor, med eller utan revisorssupplean-
ter. 

§ 8 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Samtidigt som kallel-
se sker ska bolaget genom annonsering i 
Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse 
skett. Den som inte är aktieägare i bolaget 
ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, 
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrel-
sen får samla in fullmakter på bolagets be-
kostnad enligt det förfarande som anges i 
7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551). För att erhålla rätten att deltaga 
på bolagsstämma krävs föranmälan enligt 
de instruktioner som föreligger vid kallning. 

§ 9 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) må-
nader efter varje räkenskapsårs utgång. 
På årsstämma ska följande ärenden före-
komma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röst-

längd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behöri-

gen sammankallad 
5. Framläggande och godkännande av 

dagordning som framgår av kallelsen 
6. Framläggande av årsredovisning och re-

visionsberättelse, samt i förekommande 
fall koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse 

7. Beslut  
a) om fastställelse av resultaträkningen 
och balansräkningen samt i förekom-
mande fall koncernresultaträkning och 
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koncernbalansräkning 
b) om dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen  
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamö-
terna och verkställande direktören 

8. Fastställande av antalet styrelseleda-
möter och, i förekommande fall, styrel-
sesuppleanter och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen 
och revisor 

10. Val av styrelse med eventuella supple-
anter samt i förekommande fall revisor 
och revisorssuppleanter 

11. Annat ärende, som ankommer på stäm-
man att behandla enligt aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen. 

§ 10 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på av-
stämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är an-
tecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska 
antas vara behörig att utöva de rättigheter 
som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagsla-
gen (2005:551). 

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

_______________ 
Denna bolagsordning antogs vid den 
ordinarie stämman 2016-09-30.
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Emittent
Transiro Int. AB 
Karlavägen 40 

114 49 Stockholm 
+46 (0)730 - 911 211 

Revisor
Ericsson & Lejonhird AB 

Luntmakargatan 52 
113 58 Stockholm 
+46 (0)8 - 30 60 50 

Marknadsplats 
Nordic Growth Market NGM AB 

Mäster Samuelsgatan 42 
111 57 Stockholm 

+46 (0)8 - 566 390 00 

Mentor
Axier Equities AB 
Älvtomtagatan 12 

703 42 Örebro 
+46 (0)730 - 17 50 90 

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 

+46 (0)8 - 402 90 00


