
 

 
 
 

Q-Free kjøper TDC Systems – utvidet børsmelding 

 
 
 
 

 
 
Dette vedlegget inneholder ytterligere informasjon om Q-Free sitt oppkjøp av TDC Systems, i 
henhold til informasjonskravene i punkt 3.4 i løpende forpliktelser for selskaper notert på oslo 
Børs. 
 
I henhold til signert aksjekjøpsavtale skal Q-Free kjøpe 100% av aksjene i TDC Systems Ltd. i UK og 
TDC Systems Pty. i Australia (samlet TDC Systems), som begge er heleid av grunnlegger og 
administrerende direktør Mark Phillips. 
 
Aksjekjøpsavtalen er basert på en salgspris på GBP 10 millioner netto av kontanter og gjeld, med 
delvis oppgjør i kontanter og delvis i nye Q-Free aksjer i tre omganger. Den totale godtgjørelsen vil 
være mellom GBP 5 millioner og GBP 12,5 millioner.  
 
I første runde vil det ytes en godtgjørelse på GBP 5 millioner, bestående av en kontantbetaling på 
GBP 4 millioner og utstedelse av 704.037 nye Q-Free aksjer til NOK 14,22 per aksje, svarende til den 
volum-vektede gjennomsnittlige prisen over de siste 30 dagene til og med 25. mars 2014. Utstedelsen 
av nye aksjer vil godkjennes av Styret i Q-Free så snart som mulig, under eksisterende fullmakter fra 
generalforsamlingen. 
 
Kontantvederlaget vil bli utbetalt umiddelbart, og transaksjonen vil sluttføres gjennom utstedelse av de 
nye aksjene. 
 
I henhold til aksjekjøpsavtalen er selger berettiget til ytterligere kompensasjon på inntil GBP 7,5 
millioner avhengig av den finansielle utviklingen til TDC Systems i 2014 og 2015. Aksjekjøpsavtalen er 
basert på et ‘earn-out’ element på GBP 5 millioner, under forutsetning om betydelig inntekts- og 
resultatvekst i både 2014 og 2015.  
 
Den mulige ‘earn-out’ betalingen skal bestå av minst 50% kontanter og inntil 50% i form av nye aksjer i 
Q-Free, med oppgjør og overføring ventet i løpet av andre kvartal 2015 og andre kvartal 2016. Mark 
Phillips har en ‘lock-up’ på de aksjene han tildeles frem til 1.januar 2016. 
 
Aktivitetene i TDC Systems vil bli konsolidert i Q-Free sine regnskaper med effekt fra første kvartal 

2014.  

  



På urevidert basis er hovedtallene fra den oppkjøpte virksomheten i TDC Systems som følger: 

GBP (‘000) 2011 2012 2013 

Inntekter 4,076 6,026 4,736 

Driftsresultat 350 615 736 

Driftsmargin 8,6% 10,2% 15,5% 

Resultat før skatt                    339 604              725 

Netto resultat 259 498              728 

    

Eiendeler  1,948     3,036            2,640 

Egenkapital 1,260 1,758 2,151 

EK-andel    65% 58% 81% 

Netto kontanter (gjeld)    114    249 102 

Note: Inntektsnedgangen i 2013 reflekterer lavere aktivitet i det saudiarabiske markedet sammenlignet med 2012. 
 
 
Målt i NOK tilsvarer TDC Systems sine inntekter i 2013 cirka NOK 47 millioner, sammenlignet med   
Q-Free sine rapporterte inntekter på NOK 606 millioner. 
 
Som det fremgår av tabellen over er bokført egenkapital i de oppkjøpte eiendelene på GBP 2.1 million 
og merverdier på NOK 75 millioner (GBP 7,4 millioner) er fordelt med NOK 13,7 millioner på teknologi, 
NOK 3,4 millioner på ordrereserve, NOK 8,5 millioner på kundeforhold og NOK 49,4 millioner i 
goodwill. 
 
TDC Systems hovedkvarter er i Weston-super-mare i North Somerset i England, og selskapet driver 
virksomhet i 50 land fra sine hovedkontorer i UK, Australia og Malaysia. TDC Systems har 40 ansatte, 
hvorav halvparten innen FoU og engineering.  
 
Selskapets grunnlegger og administrerende direktør Mark Phillips styrer en ledelse på seks personer; 
Tony Di Monaco (Sales and Business Development), Lorretta Kavanagh (Business Services), Mark 
Newbury (R&D), Roger Mitchell (Engineering), Sara Slade (Production) and Christopher David Myatt 
(General Manager Australia).  
 
Mark Phillips er enestyre i TDC Systems Ltd., mens styret i TDC Systems Pty. består av Mark Phillips 
and Christopher David Myatt. 
 
Mark Phillips vil fortsette som administrerende direktør i TDC Systems som en del av Q-Free, på 
normale betingelser innen industrien, og med deltagelse i Q-Free sin regulære bonusordning. Phillips 
vil ha en tre-årig konkurranseklausul som en del av sin arbeidskontrakt. 
 
Transaksjonen utløser ingen andre avtaler til fordel for medlemmer av ledelsen eller styret i verken   
Q-Free eller TDC Systems. 
 
Strategisk støtter oppkjøpet Q-Free sine ambisjoner om styrke sin posisjon innen markedet for 
Advanced Traffic Management Systems (ATMS), som er komplementært med hovedmarkedet innen 
Road User Charging (RUC). Lengre frem venter selskapet at disse disiplinene samles i et større 
Intelligent Transport Systems (ITS) marked der Q-Free har ambisjoner om å være en av de ledende 
aktørene.  
 
Q-Free kjøpte i 2012 parkeringsstyringsselskapet TSC International i Boston, USA, og kjøpte i 2013 
det serbiske trafikkstyringsselskapet Elcom og gjorde en strategisk 10% investering i Intelight i USA. 
Om lag seks prosent av Q-Free sine inntekter ble generert innen ATMS markedet i 2013, og 
inkluderingen av TDC Systems sine inntekter vil vesentlig øke den relative betydningen av ATSM 
aktiviteten for Q-Free. 
 
Q-Free venter å fortsette sin ekspansjon innen ATMS området, både gjennom ytterligere oppkjøp og 
videreutvikling av eksisterende virksomhet innen området. 


