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Viktiga definitioner

Friskrivning

Med ”Partytajm” eller ”Bolaget” avses koncernen med

Memorandumet innehåller information som har hämtats från

moderbolaget

med

utomstående källor. All sådan information har återgivits

helägda

korrekt. Även om Partytajm anser att dessa källor är tillförlitliga

dotterbolaget Partydax i Knivsta AB (”Partydax”) med

har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller

organisationsnummer 556798-5444. Med ”Euroclear” avses

fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa

Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-

siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför

8074. Med ”detta memorandum” eller om annat inte följer av

vissa tabeller inte synes summera korrekt.

Partytajm

organisationsnummer

sammanhanget

International

559134-5813

”detta

dokument”,

AB
och

avses

(publ)
det

föreliggande

Memorandumets

memorandum.

distributionsområde

Undantag från

Partytajms aktier är inte föremål för handel eller ansökan därom

prospektskyldighet

i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder sig

Detta memorandum omfattas inte av Finansinspektionens

inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare

prospektkrav och har inte granskats eller godkänts av

prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som

Finansinspektionen.

följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong

Framåtriktad information

Kong,

Schweiz,

Singapore

eller

andra

länder

där

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som

distributionen av detta memorandum kräver ytterligare

är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande

åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i

marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa

sådant land.

uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren
av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för

Revisors granskning

subjektiva bedömningar och därmed är förenade med

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter

osäkerhet.

införlivade genom hänvisning har ingen information i

Under

avsnittet

”Riskfaktorer”

återges

en

beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av

memorandumet reviderats av Bolagets revisor.

särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch
som Bolaget är verksamt inom.
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Bolagsuppgifter
Firmanamn

Partytajm International AB (publ)

Organisationsnummer

559134-5813

ISIN-kod

SE0013409273

Säte och hemvist

Haninge kommun, Stockholm län

Första registreringsdatum

2017-11-21

Land för bolagsbildning

Sverige

Juridisk form

Publikt aktiebolag

Lagstiftning

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Bolagskommunikation

Svenska

Adress

Mejselgatan 5, 741 71 Knivsta

Telefon

+46(0)18 005 000

E-post

ir@partytajm.se

Hemsida

www.partytajm.se

NGM Nordic SME
Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet (PARTY). Handel i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se. Nordic
SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs
av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFId II (Markets
in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på NGM
Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade
bolag. På NGM Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en
SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handeln med finansiella instrument.

På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Take-overregler för vissa
handelsplattformar“. Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att
samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till
bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns
också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser
med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens
aktier.
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Bakgrund och motiv till
notering på NGM
Bakgrund
Partytajm bedriver verksamhet inom e-handel riktat mot
detaljhandeln och genererar intäkter från försäljning av
partyartiklar och prisvärd (<1000 sek per vara) väggkonst via
sina

e-handelsplattformar

www.partytajm.se

och

www.printartify.com. Koncernförhållandet uppstod 2021-05-12
beståendes av moderbolaget Partytajm International AB (publ)
som äger 100 % av dotterbolaget Partydax i Knivsta AB.
Bolag

Org.nr

Domännamn

Partydax

556798-5444

www.partytajm.se

Partytajm

559134-5813

www.printartify.com

Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster
och bolag inom e-handelssegmentet och Bolagets vision är att
bli en ledande e-handelsaktör inom sin nisch.
Partydax,

bildat

2010,

har

sedan

lanseringen

av

www.partytajm.se sålt partyartiklar och dekoration till olika
högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider. När
corona-pandemin slog till våren 2020 ställdes många fester
och högtider in vilket gav ett hack i försäljningen och bolaget
blev under våren 2021 en del av Partytajms koncern som ett
helägt dotterbolag. Vid skrivandes stund, med över ett år av
pandemin nu bakom sig, börjar marknaden för event och
tillställningar att öppnas upp i samband med att restriktioner
börjar lättas upp i samhället. Partytajm erbjuder över 6 000
produkter på sin hemsida och har egenutvecklade produkter
under sitt varumärke ”Partytajm” såsom vimplar, babyartiklar,
muffinsformar, och ballonger.

Moderbolaget Partytajm International AB bildades hösten 2017
och utvecklade och lanserade 2020 www.printartify.com på
den svenska marknaden.
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Etableringen av PrintArtify har inneburit lansering av plattform,

växa genom förvärv för att diversifiera verksamheten och

•

marknadsföringsaktiviteter och leverantörs- och fraktintegration

skapa synergier och stordriftsfördelar

och Bolaget kommer i slutet av 2021 och under 2022 att arbeta
Under 2021 fokuserar Bolaget på tillväxt och bedömer att

med att integrera PrintArtifys utbud in i e-handelsplattformen

Bolaget kommer redovisa ett negativt resultat. Bolaget har satt

www.partytajm.se.

finansiella mål enligt följande:
Vid den senast kända transaktionen som genomfördes i
År

september 2021, riktad till Aggregate Media, uppgick

Omsättning*

EBITDA

bolagsvärdet till drygt 75 MSEK. Partytajm har idag en stabil

2022

~24 MSEK

~1 MSEK

position på den svenska marknaden med sitt varumärke

2023

~34 MSEK

~4 MSEK

Partytajm, breda sortiment och lojala kundkrets. Det finns goda

2024

~39 MSEK

~5 MSEK

*huvudsakligen organisk tillväxt

förutsättningar att lyckas i Skandinavien då kundbehoven i
segmentet är snarlika i grannländerna och Bolaget har med sin

Partytajm skall bl.a. investera i varumärke och marknadsföring,

nisch möjlighet att ta fler marknadsandelar.

utveckla produktutbudet samt översätta och inleda försäljning
på fler marknader utanför Sverige för att nå de finansiella

Motiv

målen ovan.

Bolaget söker notering av sina aktier på NGM Nordic SME för
att erhålla den kvalitetsstämpel och genomlysning som en

Vidare scannar Bolaget kontinuerligt av marknaden för förvärv,

notering innebär. Bolaget bedömer att bolag i noterad miljö

såväl direkt som via rådgivare. I styrelsens och VD:s arbete

tillför förbättrade möjligheter att attrahera medarbetare med

ingår att utveckla Bolaget och arbeta långsiktigt för att skapa

spetskompetens. Vidare kan det även göra det lättare för

aktieägarvärde. Huvudägarna och styrelsen har lång erfarenhet

Bolaget att ingå avtal med strategiska partners samt göra det

från M&A och e-handel och ser stora möjligheter att

lättare för Bolaget att föra en dialog med potentiella

vidareutveckla Bolaget enligt vad som beskrivs i detta

förvärvsobjekt och investerare.

dokument.

Verksamhetsmål

Bolagets har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar

Bolaget har som mål att under de närmsta tre verksamhetsåren:

inom e-handel. Betalning kan ske kontant eller/och genom

•

lansera på tre nya marknader

•

utveckla organisationen

nyemitterade aktier, vilket i sin tur skulle innebära en
utspädning för befintlig aktieägare.

Styrelsens försäkran
Styrelsen ansvarar för detta dokument och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas är korrekt,
fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.
Stockholm den 3 november 2021
Robin Stenman
Styrelseordförande
Luca Di Stefano

Mathias Palmqvist

Marcus Petersson

Styrelseledamot

Styrelseledamot/VD

Styrelseledamot
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Riskfaktorer
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att
investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller
potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget
i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets
ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer
i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en
bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är ägande av aktier
alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information som ges i memorandumet, göra
en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.

Försäljningsförmåga

undvika alltför höga eller låga lagersaldon. Det finns en risk att

Partytajms verksamhet är onlinebaserad, vilket möjliggör för

Bolaget inte köper in rätt produkter från sina leverantörer, vilket

kunderna att beställa bl.a. partyartiklar och väggkonst som

kan resultera i att Bolaget inte kan sälja de beställda och

levereras till kundernas hem eller till annan plats. Samtliga

lagerförda

beställningar

nedskrivningar.

tas

emot

www.partytajm.se

samt

via

Bolagets

webbplattformar

www.printartify.com.

produkterna

utan

istället

tvingas

att

göra

Bolaget

genererar vid memorandumets upprättande uteslutande sina

Bolaget står även inför risken att ha ett överskott av produkter i

intäkter från www.partytajm.se och är exponerat mot kunders

lager, vilka kan bli omöjliga för Bolaget att sälja under den

användande av onlinekanaler för shopping i Norden. Bolagets

aktuella försäljningssäsongen, eller endast bli möjliga att sälja

intäkter påverkas av utvecklingen inom e-handel. Om trenden

genom att erbjuda avsevärda realisationer. Betydande rabatter

mot e-handel skulle avstanna eller vända tillbaka skulle det

kan komma att skada Bolagets varumärke och dess relationer

kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat

med leverantörer. Om Bolaget misslyckas med att i tid förutse

och finansiella ställning.

och reagera på modetrender och konsumenters preferenser,
kan detta resultera i uteblivna försäljningar, försäljningar till

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

lägre marginaler än förväntat vilket i sin tur skulle kunna ha
väsentlig negativ inverkan på Partytajms verksamhet, resultat

Säsongsbaserad försäljning och

och finansiella ställning.

kundtrender
Partytajms möjligheter att sälja tillräckligt många produkter på

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

en tillfredsställande prisnivå beror på dess möjligheter att i tid
förutse och reagera på modetrender och förändringar i
konsumenternas

preferenser.

Bolaget

är

beroende

Covid-19

av

Under verksamhetsåret 2020 påverkades Partytajms försäljning

kundtrender och smak som tenderar att förändras och det är

negativt i samband med de restriktioner som beslutades p.g.a.

svårt att förutse framtida trender med hög säkerhet. Bolaget

Covid-19. Högtider, så som t.ex. bröllop, födelsedagskalas,

strävar efter att korrekt förutse dessa trender i förväg och att

fest och dop ställdes in, och först i slutet av september 2021
avvecklades samtliga restriktioner i Sverige. Det finns risk att
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restriktionerna återinförs p.g.a. hög smittspridning, vilket

ämnade att höja det genomsnittliga ordervärdet eller att

skulle kunna påverka Partytajms verksamhet och utveckling. Det

erbjuda en inspirerande och tilltalande upplevelse online. För

skulle kunna innebära att Bolagets tidshorisont gällande

att vidta sådana åtgärder kan Bolaget vara tvunget att allokera

intjäningsförmåga och målsättningar senareläggs. Samtliga av

omfattande tid och resurser från ledningen. T.ex. kommer

Partytajms kunder kan även påverkas negativt av Covid-19 vilket

Bolagets ledning, som en del av Bolagets strategi att utsöka sin

kan försämra Bolagets finansiella ställning.

försäljning

till

angränsande

produktkategorier,

behöva

utvärdera olika förvärvsmöjligheter. Om Bolaget misslyckas
Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

med någon av de ovanstående åtgärder för att öka kundkretsen
skulle detta kunna ha en negativ påverkan på Bolagets

Företagsförvärv

verksamhet.

Partytajm har indikerat i detta dokument att de har för avsikt att
växa genom förvärv. Det föreligger alltid risk att förvärv inte

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

ger det utfall som förväntas, avseende integration och
lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt

Personuppgiftshantering

samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella

Det

ställning och likviditet.

föreligger

risk

att

Bolagets

integritets-

och

datasäkerhetsrutiner för hantering av personuppgifter kan
skada Bolagets anseende och väsentligen inverka negativt på

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare

Externa störningar

har

medlemsstater och ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

sofistikerade riktade attacker mot företagens datornätverk.

GDPR medför bland annat striktare sanktioner för bristande

Eftersom de metoder som är relaterade med att erhålla

efterlevnad av reglerna. Om Partytajms bedömning avseende

obehörig åtkomst, avaktivera eller förstöra tjänster och
ständigt

utvecklar

och

ändrar

allmänna

den 25 maj 2018. Regleringen är direkt tillämplig i alla EU:s

vanligare att företag utsätts för cyberbrott varav en del är

system

den

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) trätt i kraft

IT-system är sårbara för externa störningar. Det blir allt

sabotera

dataskyddsregleringen,

efterlevnad av GDPR skulle vara felaktig kan det leda till

sina

rättsprocesser,

tillvägagångssätt upptäcks de ofta inte förrän de genomfört sin

rättsliga

påföljder,

sanktionsavgifter

och

skadestånd som skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan

attack. Det finns en risk att Partytajm inte kan förutse attackerna

på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

eller implementera effektiva åtgärder i tid. Om obehöriga
parter lyckas få åtkomst till Bolagets plattform finns en risk att

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

de kommer över information eller skadar Bolagets system och
verksamhet, vilket i sin tur kan påverka Partytajm negativt.

Målsättningar
Det finns risk att Partytajm målsättningar inte kommer att

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

uppnås inom den tidsram som fastställts. Det kan ta längre tid

Kunder

än planerat att nå de mål som styrelsen i Bolaget fastställt vilket
kan påverka såväl Partytajm verksamhet negativt.

För att kunna nå nya kunder, och för att öka nettoomsättningen
till befintliga kunder, kan Partytajm komma att behöva utöka

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Bolagets erbjudande till att omfatta fler produkter, lansera
försäljning inom angränsande produktkategorier, kampanjer
och avsätta tid till marknadsföringsåtgärder och åtgärder
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Finansiering och framtida
Sekretess

kapitalbehov

Även om Partytajms befattningshavare och kunder normalt

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort,

omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som

komma att behöva ytterligare kapital därefter för att förvärva

har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder

tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för

informationen på ett sätt som kan skada Partytajm, vilket i sin

Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla
tillräcklig

finansiering

kan

omfattningen

på

tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och

Bolagets

resultat negativt.

verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget
inte kan verkställa sin framtidsplan.

Sannolikheten att risken inträffar: liten
Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Ägare med betydande inflytande

Begränsade resurser

Det finns en större aktieägare som äger majoriteten av samtliga

Partytajm är ett mindre företag med begränsade resurser vad

utestående

upprättande.

gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska

Följaktligen har aktieägaren möjlighet att utöva ett väsentligt

kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser

inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av

disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att

aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av

Partytajm misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed

styrelseledamöter

drabbas av finansiellt strukturella problem.

aktier

vid

och

detta

dokuments

eventuella

förslag

till

fusioner,

konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla
Bolagets tillgångar samt andra företagstransaktioner.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel

Övriga risker

för

Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand,

andra

aktieägare

vilka

har

andra

intressen

än

traditionella försäkringsrisker och stöld.

majoritetsägarna. Exempelvis kan denna typ av majoritetsägare
fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om
transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och

Leverantörer

högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader,

Partytajm har samarbeten med leverantörer. Det föreligger en

handelsvolymer och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter

risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med

och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra

Bolaget,

faktorer som står utom Bolagets kontroll.

vilket

skulle

kunna

ha

negativ

inverkan på

verksamheten. Det finns även en risk att leverantörerna inte till
Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan
en etablering av nya leverantörer bli mer kostsam och/eller ta

Politiska risker

längre tid än vad Bolaget beräknar.

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter,

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

7

tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag.

utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika

Bolaget

orsaker

påverkas

även

av

politiska

och

ekonomiska

som

räntehöjningar,

politiska

utspel,

osäkerhetsfaktorer i andra länder. Ovanstående kan medföra

valutakursförändringar och sämre konjunkturella förändringar.

negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

En aktie som Partytajm kan påverkas på samma sätt som alla
andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

kan vara problematiskt att förutse och skydda sig mot.

Valutarisker

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar
kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och

Utebliven utdelning

aktievärdering. Partytajm framtida intäkter kan bli påverkade av

Till dags dato har Partytajm beslutat att samtliga aktier

dessa faktorer, vilka står utom dess kontroll då valutakurser kan

berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande

väsentligen förändras.

art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att
framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

utdelningar kommer styrelsen föreslå att besluta om att väga in
faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt

En aktiv, likvid och fungerande

risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets

marknad för Bolagets aktier kanske

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge
ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på

inte utvecklas positivt

investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se

Bolagets aktier har inte varit föremål för handel tidigare. Bolag

vidare

vars aktier handlas på NGM Nordic SME omfattas inte av alla

i

avsnitt

”Aktien

och

ägarförhållanden,

Utdelningspolicy”.

lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad
marknad. NGM har genom sitt regelverk valt att tillämpa

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara
medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k

Utspädning genom framtida

reglerad marknad kan vara mer riskfylld. Det är inte möjligt att

nyemissioner

förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Partytajm

Partytajm kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner

leder till en aktiv handel i aktien eller hur aktien kommer att

av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital.

fungera framgent. Det finns en risk för att en aktiv och likvid

Alla sådana emissioner kan minska det proportionerliga

handel inte kommer att utvecklas.

ägandet och röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av
aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Kursfall på aktiemarknaden
Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

En investering i Partytajm är förknippad med risk. Det finns
inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv
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VD har ordet
Det är med glädje och tillförsikt att jag kan meddela våra aktieägare att Partytajm
ska tas upp för handel på NGM Nordic SME.

Partytajm tar nu nästa steg i utvecklingen när Bolaget erhållit

Som VD för Partytajm kommer jag fortsätta utvecklingen av

ett villkorat godkännande för notering NGM Nordic SME -

Bolagets befintliga verksamhet, men självklart också söka efter

Bolaget genomför en så kallad direktnotering vilket betyder att

potentiella samarbeten, partnerskap och förvärvsmöjligheter.

Bolaget ej sålt nya aktier i samband med noteringen. Bolaget

Jag är i tron att organisk tillväxt tillsammans med tilläggsförvärv

har en ambitiös plan, trygg finansiell ställning, och tydliga mål

och kontrollerat kassaflöde är bästa sättet för långsiktig

i sikte för framtiden. Syftet med noteringen är att vidareutveckla

lönsamhet. Underliggande faktorer som skapar tillväxt är vidare

Bolaget i form av att skapa större intresse och synlighet för

större produktutbud, högre marknadsnärvaro tillsammans med

nuvarande verksamhet, ges möjlighet att förvärva såväl

geografisk expansion, vilka samtliga kan utföras från befintliga

varumärken, plattformar som bolag samt och avslutningsvis

lokaler. Dessa

möjliggöra för in såväl professionella investerare som

organisation lägga fokus på under kommande kvartal och år.

tre

faktorer

kommer

vår

operationella

allmänheten att köpa och sälja aktier i bolaget.
Med det sagt inleder Partytajm nu sin resa som noterat bolag.
Vi ser stor fördel i att ha en likvid aktie med nämnd anledning

Likt tidigare är långsiktighet, tillväxt och kontrollerat resultat

ovan, men även för att i framtiden möjliggöra affärsmöjligheter

nyckelfaktorer. Att noteringen sker nu efter att restriktionerna

i form av förvärv med del- eller helbetalning av nyemitterade

för COVID-19 lättat är såklart glädjande så alla åter kan träffas

aktier eller för underlättande av kapitalanskaffningar. Att vi de

tillsammans och fira denna stora dag med anda av kalas och

tillfällena ha tillgången till kapitalmarknaden underlättar och

glädje. Med det sagt välkomnar jag alla, såväl befintliga som

ger en större flexibilitet för vår tillväxtresa.

nya, investerare med på denna långa och spännande resa!

Stockholm 3 november 2021
Mathias Palmqvist
VD Partytajm International AB
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Marknad
Informationen i detta memorandum rörande marknadens storlek, tillväxt och övriga tendenser utgör
Bolagets allmänna bedömning baserad på interna och externa källor som t.ex. oberoende
nyhetskällor och marknadsrapporter från bl.a. PostNord samt Internetstiftelsen. Samtliga referenser
som återges i detta avsnitt inhämtades under augusti 2021. Uppgifter och bedömningar som återges
i detta avsnitt utgör, om inget annat anges, Bolagets egna uppskattningar och Bolaget har strävat
efter att använda den senaste tillgängliga informationen som möjligt.

Introduktion

Trender

Partytajm bedriver sin verksamhet digitalt och genererar

I

intäkter när en användare genomför ett köp på någon utav

internetanvändandet allt större plats hos konsumenterna. Detta

Bolagets hemsidor. Bolaget anser därför att internet- och e-

drivs bl.a. av snabbare bredband, ökat mobilanvändande och

handelsanvändandets omfattning och utveckling kan spegla

ökad internettillgänglighet och inte minst under 2020 då

den marknad Bolaget är verksam på. Bolaget är primärt

coronaviruset påverkat hur människor fått anpassa sig till en

verksamt

mer digital värld. Enligt rapporten ”Svenskarna och Internet

på

den

svenska

marknaden.

Från

sina

e-

takt

med

att

utgiven

den

av

digitala

Internet

tekniken

Stiftelse

utvecklas

handelsplattformar www.partytajm.se och www.printartify.com

2020”

förser Bolaget kunder med partyartiklar och dekorationer till

internetanvändare samtidigt som 6 % av dessa börjat använda

olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt

internet i högre utsträckning jämfört med tidigare år. I

prisvärd väggkonst. Bolaget bedömer därför att segmentet

rapporten framgår det även att näthandel och digitala

sällanköpsvaror med bl.a. inriktning hemindredning rimligen

betalningslösningar har ökat stadigt de senaste åren och under

faller in för de produkter Bolaget säljer.

2019 använde 83 % av Sveriges internetanvändare Swish, en

1

ökade

tar

antalet

betalningslösning från Sveriges sex största banker.

90 % av svenskarna i åldern 18-79 år har
e-handlat mer under pandemin
Under 2021 Q1 landade e-handelstillväxten på 53 %, jämfört med samma
period 2020, där tillväxten för e-handel av heminredning uppgick till hela 81 %

E-handelns omsättning i Sverige 2020 växte med 35 miljarder SEK
motsvarande 40 % i helårstillväxt; från 87 mdsek 2019 till 122 mdsek
Källa: E-barometern 2020 samt 2021 Q1
2021

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-ochinternet-2020/
1
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Mobilt bank-id, som används för att legitimera sig online,

Enligt den senaste rapporten från PostNords e-barometer,

användes av 89 % av internetanvändarna 2019 vilket kan

2021 Q1, uppgick den totala e-handelstillväxten till 53 %, där

underlätta för konsumenter att genomföra säkra och effektiva

de segment som stod för den allra största tillväxten var

köp på internet. Statistik för 2020 finns per dagen för

dagligvaruhandeln om 128% och möbler/heminredning om

Memorandumet inte tillgängligt i rapporten.

81%.

E-handel2

Sällanköpsvaruhandel under 2020

E-handeln medför att konsumenter kan handla dygnet runt och

+28%

var som helst. Konsumenten behöver inte ta hänsyn till fysiska
avstånd till butikerna, vilket transportsätt som ska användas eller
butikens öppettider. Enligt PostNords senaste helårsrapport, E-

+14%

barometern 2020, har coronapandemin gett e-handeln en
ordentlig skjuts framåt i sin utveckling som huvudsakligen

-14%

härrörs till lock-downs och prismedvetenhet hos konsumenter.
69 procent av e-handelsföretagen bedömer att de rådande

E-handelstillväxt (mdkr)

omständigheterna har lett till högre försäljningssiffror under

Tillväxt
butikshandeln (mdkr)

Total

året.

Den pågående Covid-19-pandemin har dessutom lett till att

Högtider

konsumenter gör fler inköp på nätet och detta kommer troligen

Inom Bolagets vertikal Partyartiklar, som säljs genom Bolagets

att påskynda ökningen av e-handeln. Nära 9 av 10 (87%)

e-handelsplattform www.partytajm.se, bromsades branschen

internetanvändare uppger att de har e-handlat under

för försäljning av partyartiklar kraftigt när tillställningar som

pandemin. Två procent svarar att de har e-handlat något för

bröllop, dop, födelsedagskalas och fester behövdes ställas in

första gången och en fjärdedel (24%) uppger att de har e-

under pandemin. I takt med att vaccineringstakten ökar och

handlat i högre utsträckning än tidigare.

restriktionerna lättas upp bedömer Bolaget att det anses rimligt
att efterfrågan på dessa typer produkter kommer att återgå till

E-handelns omsättning i Sverige 2020 växte med 35 miljarder

normal efterfrågan.

SEK motsvarande 40 % i helårstillväxt; från 87 mdsek 2019 till

Konkurrenssituation

122 mdsek 20202. Prognosen för 2021 är en tillväxttakt om 7
procent för helåret, vilket innebär en total e-handelsförsäljning

Det finns stora etablerade konkurrenter som sätter krav på

om 130 miljarder kronor. Tillväxten i sällanköpsvaruhandel

Bolagets

visade totalt 14 % varav e-handelstillväxten uppgick till 28 %.

plattformar

(www.partytajm.se

samt

www.printartify.com) och organisation. Bolagets bransch är
starkt konkurrensutsatt och det är av stor vikt att Bolaget intar
en tydlig positionering och når ut med sitt erbjudande till de
som Bolaget har som målgrupp. Det har skett ett antal
konsolideringar på marknaden det senaste året; bl.a. har
väggkonst-aktören Desenio köpt Poster Store och partyartikel-

2

PostNords e-barometern årsrapport 2020
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aktören My Perfect Day tog in en ny storägare i Aller Media.

Perfect Day AB in en ny ägare, Aller Media, som kom att äga

Nedan presenteras, utan inbördes ordning, ett urval av aktörer

60 % av bolaget. Under 2020 omsatte bolaget ca. 16 MSEK

som Bolaget bedömer sig konkurrera med, såväl direkt som

(ca. 21 MSEK för 2019).

indirekt.
Ballongverkstan
Desenio AB

Ballongverkstan i Stockholm AB säljer ballonger, partyartiklar

Desenio är en svensk D2C-koncern med en ledande position

och tillbehör genom sin fysiska butik i Stockholm och e-

inom prisvärd väggkonst i Europa. Bolaget erbjuder ett utbud

handelsplattform www.ballongverkstan.se. Under helåret 2019

av över 6 000 motiv samt ramar och tillbehör till 36 länder via

omsatte bolaget ca. 14 MSEK (15 MSEK för 2018) med ett

20 lokala hemsidor. Under 2020 förvärvades Poster Store,

resultat om 0,8 MSEK (1,9 MSEK för 2018). Ballongverkstan

vilket skapade en koncern med över 250 anställda och en

har arbetat med ballonger sedan 1991 och har fungerat som

nettoomsättning om 1,3 miljarder sek (proforma för helåret

grossist sedan 2003 och levererar och lagerför idag världens

2020) där ca. 75% av försäljningen under 2020 genererades

två ledande varumärken; Anagram Balloons och Qualatex.

utanför Norden.

Partyking AB
Partyking AB äger partykungen.se som lanserades 2009 av
Joel Svensson och är en av Sveriges ledande aktörer av
försäljning av festtillbehör och maskeraddräkter. För helåret
2020 presenterade Partyking AB ca. 224 MSEK (203 MSEK
för 2019) med ett resultat om ca. 5,2 MSEK (2,7 MSEK för
2019). Trots förra årets pandemi lyckades Party King växa med
lönsamhet och de finns etablerade i Norge, Danmark och
Finland.

Posterton AB
Posterton är en ny svensk utmanare på poster- och
affischmarknaden och lanserades i december 2020. Under
första kvartalet 2021 har bolaget lyckats ta in kapital om ca 18
MSEK, där bolaget har kommunicerat att den senaste
nyemissionen gjordes till ett bolagsvärde på 55 MSEK.
Posterton inledde nyligen ett strategiskt samarbete med
möbeljätten MIO, där de tillsammans skall positionera sig som
en av de främsta aktörerna inom väggkonst och posters.

My Perfect Day
Myperfectday.se lanserades av Pauline Grindvall våren 2013
och säljer partyartiklar och dekoration till högtider. Sedan dess
växte bolaget med nästan 70 % i snitt per år fram t.o.m. 2020
när corona bromsade in branschen. Under våren 2021 tog My
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Partytajm är din kalasbutik på nätet
och vi gör det lättare för dig att
arrangera din fest
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Verksamhetsbeskrivning
Affärsidé
Partytajms affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag
inom e-handelsegmentet.

Vision
Partytajm har som mål att bli en ledande e-handelsaktör inom sin nisch
på den Skandinaviska marknaden.

Bakgrund

Strategi

Partytajm, med säte i Stockholm, är en svensk e-handelsaktör

Bolagets strategi är utveckla och driva befintliga tjänster.

som säljer partyartiklar och dekoration till högtider samt

Vidare har bolaget för avsikt att vid rätt tidpunkt genomföra

prisvärd väggkonst.

förvärv av bolag, teknik och plattformar inom e-handel. Bolaget
delar upp strategin i tre steg:

Koncernen består av moderbolaget Partytajm International AB
(publ)

samt

Partydax

handelsplattformarna

i

Knivsta

AB

och

www.partytajm.se

driver

e-

samt

www.printartify.com. Partytajms affärsidé är att driva, utveckla

1.

Bedriva och utveckla befintlig verksamhet

2.

Scanning och analys av förvärvsobjekt

3.

Integrera och utveckla förvärvsobjekt

samt förvärva tjänster och bolag inom e-handelssegmentet.

Partytajm

Moderbolaget, bildat 2017, förvärvade våren 2021 Partydax

förvärvsobjekt eller plattformar inom e-handel med starka

som sedan 2010 har bedrivit verksamhet inom e-handel med

kassaflöden och varumärken. Bolaget har en långsiktig strategi

inriktning partyartiklar och dekoration. Förvärvet är ett första

att vidareutveckla, driva och förvalta de plattformar och bolag

steg i sin strategi som ett förvärvsinriktat bolag inom e-handel.

som förvärvas.

kommer

primärt

att

scanna

1. Utveckling av
befintlig verksamhet

2. Analysera
förvärvsobjekt

3. Utveckla och
integration

Bedriva och utveckla befintlig

Scanna och analysera

Bolaget integrerar in

verksamhet som i dagsläget

potentiella förvärvsobjekt

förvärvade tillgångar i

drivs på www.partytajm.se

varvid en DD-process

befintlig verksamhet i syfte

samt www.printartiy.com

påbörjas innan tillträde

att skapa synergieffekter
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och

analysera

Överblick
Plattform

Vertikal

Målgrupp

Affärsmodell

www.partytajm.se

Partyartiklar och dekoration till

Kvinnor mellan 20 – 40 år

Erbjuder över 6 000 partyartiklar

högtider såsom bröllop, dop,

och dekorationstillbehör till högtider

födelsedgskalas m.fl.

som jul, påsk, barnkalas, halloween,
bröllop, student m.fl.

www.printartify.com

Prisvärd (<1000 sek per vara)

Kvinnor mellan 20 – 40 år

väggkonst

Erbjuder hundratals motiv på
posters från Bolagets sortiment som
kunden kan beställa hem.

Inköpsstrategi
Bolaget erbjuder gratis frakt när ett ordervärde överstiger 599

För att optimera verksamheten och minska lagerrisken är det

SEK och vid lägre köpbelopp tillkommer en fraktkostnad på

av stor vikt vad för inköp av produkter som görs. Bolaget

49kr. Bolaget erbjuder ett urval av olika betalningslösningar.

ansvarar främst för bredden på sortimentet, däribland
produkturval,

varumärken

och säsong.

Organisationens
För att generera återkommande kunder och öka ordervärdet

expertis besitter kunskap och förståelse för sina kunders

per kund bedömer Bolaget att det är hela köpupplevelsen som

preferenser för design, kvalitet och pris som tenderar att

är betydelsefull – allt från indrivandet av potentiell kund med

förändras på såväl vertikalen partyartiklar som väggkonst.

efterföljande kundtjänst till leverans eller retur av vara.

Koncernen strävar efter att utläsa och förutse dessa trender på

Plattformens infrastruktur måste vara tydlig med relevant

rätt sätt och jobbar efter att inspirera sina kunder så de på ett

innehåll med enkla och tydliga betallösningar för att en

enkelt sätt kan såväl arrangera sin fest som inreda sitt hem.

konvertering med högst sannolikhet skall ske. Bolaget
observerar därför kundbeteenden och kundundersökningar i

Hantering & distribution

syfte kartlägga kundernas köpvanor. Vidare prioriterar Bolaget

Hantering och distribution är en av de största kostnadsposterna

snabb och tillmötesgående kundservice vid eventuellt missnöje

för en onlinehandlare; utöver kostnader för sålda varor. Dessa

eller ändrade kundbehov.

kostnader blir lägre vid storskalighet genom en lägre
hanteringskostnad per beställning och bättre villkor med

Kunder

distributionspartner. Bolaget har idag en organisation som

Bolaget är huvudsakligen ett ”Direct-to-Consumer” (D2C)

hanterar och distribuerar försäljningsvolymerna i Bolagets

bolag och har även ett mindre affärsområde där de erbjuder

egna lokaler i Knivsta där majoriteten av distributionen sker

”Business-to-Business” (B2B) tjänster. Inom D2C domineras

med Schenker eller Budbee.

Bolagets målgrupp huvudsakligen av kvinnor mellan 20 – 40
år. En person definieras som en kund när denne har köpt något

I syfte att minska returgraden och därmed minska kostnaderna

från någon av Bolagets e-handelsplattformar. Inom B2B säljer

för returfrakter, och därmed minskad totalförsäljning, finns en

Bolaget sitt eget varumärke, Partytajm, till återförsäljare som är

naturlig utmaning i att underlätta korrekta köpbeslut. Bolaget

verksamma inom inrednings- och kalasbranschen. Bolagets

strävar därför att göra kunden så välinformerad som möjligt om

B2B-segment står för ca. 10 % av Bolagets intäkter.

den produkt denne vill köpa. Bolaget har därför historiskt lagt
stor vikt på att öka kundens kännedom om produkterna.
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Marknadsföring

Organisation

Bolaget marknadsför sig huvudsakligen genom SEO, Google

Bolaget har fem anställda vid memorandumets upprättande,

Ads, samt social media. Arbetet med att förvärva nya kunder

varav Bolaget bedömer att ingen av dessa innehar en roll som

samt bearbeta befintliga kunder innebär för Bolaget att

nyckelperson

engagera och involvera kunderna genom bl.a. kampanjer och

uppbyggd enligt nedan.

utöver

VD:n.

Organisationsstrukturen

en kvalitativ shoppingupplevelse.
Bolagsstämma

Koncernstruktur

Stockholm

Revisor

Partytajms koncernstruktur utgörs av moderbolaget Partytajm
International AB (publ) samt det helägda bolaget Partydax i

Styrelsen

Knivsta AB där all verksamhet bedrivs. Koncernförhållandet
uppstod 2021-05-12.

VD

Ekonomi

Moderbolag
Bolagsnamn:

Partytajm International AB (publ)

Ledningsgrupp

Organisationsnr:

559134-5813

Konsult

Säte:

Haninge kommun, Stockholm län

Reg. datum:

2017-11-21

Dotterbolag
Bolagsnamn:

Partydax i Knivsta AB

Organisationsnr:

559263-2995

Säte:

Knivsta kommun, Uppsala län

Reg. datum:

2010-01-04

Nedan illustreras hur koncernstrukturen kan se ut vid
implementering av potentiella förvärvsobjekt. Synergier skapas
genom bl.a. Bolagets befintliga kompetens inom M&A, ehandel och IT-utveckling.
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Styrelse, ledande befattningshavare och
revisor
Styrelsen

Oberoende i förhållande till
Ledamot

Bolaget och

Namn

Befattning

sedan

bolagsledningen

Bolagets större aktieägare

Robin Stenman

Styrelseordförande

2020

Oberoende

Beroende

Mathias Palmqvist

Styrelseledamot/VD

2021

Beroende

Oberoende

Luca Di Stefano

Styrelseledamot

2021

Oberoende

Oberoende

Marcus Petersson

Styrelseledamot

2020

Oberoende

Oberoende

Styrelseordförande
Robin Stenman
Mr. Stenman, f. 1986, är Bolagets ordförande. Robin är VD och styrelseledamot i Tourn som är noterat på First North. Robin har lång
erfarenhet inom programmering och har även studerat juridikstudier på Stockholms Universitet. Robin grundade Tourn 2010 och har
sedan dess varit aktiv som VD i Tourn. Robin har en lång erfarenhet av noterad miljö, han sitter bl.a. i styrelsen i Game Chest Group
(noterat på NGM) och Tourn (noterat på First North).
Aktieinnehav i Partytajm: äger ca. 9,6 % av röster och kapital i Bolaget
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag

Tidsperiod

Tourn International AB (publ)

Pågående

Northern Care AB

Pågående

Stenman & Carlén AB

Pågående

Partytajm International AB (publ)

Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
Robin Stenman har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts
under konkursförvaltning.

Styrelseledamot och VD
Mathias Palmqvist
Mr. Palmqvist, f. 1994, är styrelseledamot och VD i Bolaget sedan Q1 2021. Mathias har arbetat som webbutvecklare sedan 2013 och
grundade Orgo Tech (nu Hubso Group) och satt där som VD vid noteringen på Spotlight 2017. Under sin tid som webbutvecklare har
Mathias arbetat med utveckling av webbplatser, system eller applikationer till bolag såsom Atlas Copco och Karolinska
Universitetssjukhuset.
Aktieinnehav i Partytajm: inga aktier
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag

Tidsperiod

HUBSO GROUP AB (publ)

Avslutad
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Tvångslikvidation och konkurs
Mathias Palmqvist har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller
satts under konkursförvaltning.

Styrelseledamot
Luca Di Stefano
Luca Di Stefano, född 1978, är styrelseledamot sedan 2020. Luca är investerare, styrelseproffs och grundare av ett flertal bolag inom
media och IT. Sedan år 2017 har Luca även haft en aktiv roll som verkställande direktör/operativt ansvarig och styrelseledamot för flera
olika tillväxtbolag. Luca kommer senast från posten som delägare och verkställande direktör för den digitala marknadsföringsbyrån
Brandson AB som senare köptes upp av Defsio Media AB. Luca sitter i styrelsen i ett flertal noterade bolag, bl.a. Mandel Design,
Zoomability och HUBSO Group, samtliga noterade på Spotlight Stock Market. Vidare sitter Luca som styrelseledamot i First Northnoterade bolaget Tellusgruppen.
Aktieinnehav i Partytajm: inga aktier

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:
Bolag

Tidsperiod

Hamax Holding AB

Pågående

Gavald Holdings AB

Pågående

Tvångslikvidation och konkurs
En konkurs förekommer bland de bolag Luca Di Stefano varit verksam i under de senaste fem åren. Konkursen i Inviteme AB avslutades
den 11 oktober 2019. Luca Di Stefano avslutade sitt uppdrag som styrelsesuppleant i bolaget den 2 oktober 2018. Utöver detta har Luca
under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Styrelseledamot
Marcus Petersson
Mr. Petersson, f. 1980, har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling och har haft ledande positioner i ett
antal av de största online spelbolagen i Europa. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt Bachelor in
International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus sitter i styrelsen i ett flertal noterade bolag, bl.a. Game Chest
Group, GOGO Lead Tech och är marknadsföringschef på William Hill International som bl.a. driver Mr Green.
Aktieinnehav i Partytajm: inga aktier

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga
Tvångslikvidation och konkurs
Marcus Petersson har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller
satts under konkursförvaltning.
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Styrelsens och ledande befattningshavares bolagsengagemang de
senaste fem åren utöver Partytajm:
Namn

Bolag

Position

Tidsperiod

Robin Stenman

Charge AB

Ledamot

Pågående

Game Chest group AB (publ)

Styrelseordförande

Pågående

Tourn Media AB

Ledamot

Pågående

Northern Care AB

Ledamot /VD

Pågående

Tourn International AB (publ)

Ledamot /VD

Pågående

Stenman & Carlén AB

Ledamot

Pågående

Code Club AB

Ledamot

Pågående

Waid Media Handelsbolag

Bolagsman

Pågående

Gravel Sweden AB

Ledamot

Avslutad

HUBSO GROUP AB (publ)

Styrelseordförande

Avslutad

HUBSO AB

Ledamot

Avslutad

Sista versen 39722 AB

Ledamot

Avslutad

LanPortal GLHF AB

Styrelsesuppleant

Avslutad

Kingsite Handelsbolag

Bolagsman

Avslutad

Sociallite AB

VD

Pågående

Levin Administration & Konsult AB

Suppleant

Pågående

HUBSO GROUP AB (publ)

Ledamot/VD

Avslutad

Mondivol AB

Suppleant

Pågående

HUBSO GROUP AB (publ)

Ledamot

Pågående

Tellusgruppen AB

Ledamot

Pågående

eSports Pulze AB

Ledamot

Pågående

GOGO Lead Tech AB

Ledamot

Pågående

Storage365 AB

Ledamot

Pågående

Zoomability Int AB (publ)

Ledamot

Pågående

Smallroom Group AB

Ledamot

Pågående

Unika Försäkringar I Sverige AB

Ledamot

Pågående

Securement AB

Ledamot

Pågående

Mandel Design AB

Styrelseordförande

Pågående

Mandel Design Group AB

Styrelseordförande

Pågående

Hamax Holdings AB

Ledamot

Pågående

Pure Consulting Sthlm AB

Suppleant

Pågående

Aeroporto Film AB

Ledamot

Pågående

Gavald Holdings AB

Ledamot

Pågående

Scudo Holding AB

Ledamot

Pågående

RE/WAY AB

Styrelseordförande

Pågående

JS Security Technologies AB

Styrelseordförande

Pågående

Almond Holding AB

Styrelseordförande

Pågående

StoreCollector AB

Styrelseordförande

Avslutad

Mathias Palmqvist

Luca Di Stefano
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Marcus Petersson

CL Stockholm AB

Suppleant

Avslutad

LeaseOnline Sweden AB

Styrelseordförande

Avslutad

Nixon Nixon AB

Styrelseordförande

Avslutad

CMR Equity AB

Ledamot

Avslutad

EasyBags AB

Ledamot

Avslutad

Pet Sounds Digitalt AB

Ledamot

Avslutad

Brandson AB

Extern VD/ledamot

Avslutad

inviteme AB

Suppleant

Avslutad

Game Chest group AB (publ)

Styrelseledamot

Pågående

GOGO Lead Tech AB (publ)

Styrelseledamot

Pågående

Mr Green & Co AB

Extern VD

Pågående

Blick Global Group AB (publ)

Styrelseledamot

Pågående

duplistic teknik

Innehavare

Avslutad

HUBSO GROUP AB (publ)

Ledamot

Avslutad

Revisor
Jan Hamberg, vid till revisionsbyrån Parsells Revisionsbyrå, är Bolagets revisor. Jan Hamberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR,
föreningen för revisorer och rådgivare.

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii)
varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller
genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en
viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.
Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare har slutit med Partytajm eller något av dess dotterbolag om förmåner efter
det att uppdraget avslutats.
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Partytajm.
Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.
Ingen av Partytajm styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget har beslutat att begränsa sina
möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.
Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller
anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för
befattningshavarna i förhållande till uppdraget i Partytajm.
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Övriga upplysningar
Ersättningar till styrelse

Styrelsens arbetsformer och VD-

För innevarande verksamhetsår erhåller styrelseordförande ett

instruktion

helt prisbasbelopp och resterande ledamöter ett halvt

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En

prisbasbelopp. Detta avser enbart ledamöter som ej är

styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt

anställda eller konsulter till Bolaget. Det är inte beslutat om

uppdrag.

några förmåner efter avslutat uppdrag, för någon av

Styrelsens

arbete

följer

styrelsens

fastställda

arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras

styrelseledamöterna.

genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion
fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller

Ersättningspolicy till ledning &

ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som

anställda

rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets
styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för

Styrelsen har i uppgift att årligen överse Bolagets ersättning till

bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att

anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga

följa denna.

medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera
kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna
under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig

Informationspolicy

och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till

Partytajm externa redovisningsmaterial och investerarrelationer

ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning,

skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och

samt pension och övriga ersättningar.

snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall
utifrån sina kunskaper och sin information bidra till

Bolagets

ersättningsfilosofi

är,

konkurrenskraftig

informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar

totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till

med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara

långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-

lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som

principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla

marknadsplatsen kräver. Partytajm skall rapportera kvartalsvis

lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen

med kommunikationsspråk svenska och publicera sina

för Partytajm ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett

pressmeddelanden genom nyhetsbyrån Cision.

enskilt fall finns särskilda skäl för det. VD erhåller en

Handlingar som hålls tillgängliga för

månadsersättning för sitt arbete som motsvarar 32 000 SEK.

inspektion
Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med
svenska regler och förordningar. Partytajm lämnar även
årsredovisningar,

bokslutskommunikéer,

kvartalsrapporter,

pressmeddelanden och annan information på sin hemsida
www.partytajm.se. Årsredovisningar och annan information
kan också beställas från Bolagets huvudkontor.
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Aktien och ägarförhållanden
Allmänt
Partytajms aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och berättigar till en
röst per aktie. Bolagets ISIN- och LEI-kod är SE0013409273 resp. 549300F1J4VRGSRPZE95. Det finns inga inskränkningar i det fria
överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas 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 senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets
aktie. Det finns inga utestående konvertibler i Bolaget. Partytajms aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras
elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital och dess utveckling
Partytajm bolagsordning är antagen 2021-08-16. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400
000 kronor fördelat på lägst 3 000 000 aktier och högst 12 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).

Aktiekapitalets utveckling
Tid

Händelse

Kvotvärde
1,00

Kurs
1,00

Förändring
aktiekapital
50 000

Förändring
aktier
50 000

Totalt antal
aktier
50 000

Totalt
aktiekapital
50 000

2017 nov

Bolagets bildande

2017 nov

Split

0,01

-

-

4 950 000

5 000 000

50 000

2017 nov

Nyemission

0,01

1,00

550 000

55 000 000

60 000 000

600 000

2019 juli

Omvänd split

0,2

-

-

-57 000 000

3 000 000

600 000

2021 maj

Nyemission*

0,2

17,40

257 142,80

1 285 714

4 285 714

857 142,8

2021 sept

Nyemission**

0,2

17,40

12 931,00

64 655

4 350 369

870 073,8

* avser del av betalning för förvärvet Partydax i Knivsta AB
** avser investering av media från Aggregate Media

Ägartabell
Aktieägare per 2021-10-15

Antal aktier

Andel (%)

1 615 750

37,14%

MBD Trading AB**

856 963

19,70%

Aggregate Media***

494 406

11,36%

Robin Stenman****

418 000

9,61%

Övriga*****

965 250

22,19%

4 350 369

100,00%

Thomas Jansson direkt, familj och via bolag*

Totalt
* BGF Foundation AB. Thomas har ingått lock-up avtal, för detaljer se sid. 24

** Kontrolleras av Marika och Thomas Bonde, säljarna av Partydax i Knivsta AB. Marika och Thomas har ingått lock-up avtal, för detaljer se sid. 24
*** Aggregate Media har ingått lock-up avtal, för detaljer se sid. 24
**** Robin Stenman har ingått lock-up avtal, för detaljer se sid. 24
***** drygt 350 aktieägare
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Lock-up avtal
Bolagets fyra största ägare har ingått lock-up avtal som träder i kraft fr.o.m. första dag för handel i Bolagets aktie. Samtliga parter får
inte avyttra >10 % av sitt innehav de första sex (6) månaderna. Avyttring >10 % får ske om aktiekursen i jämförelse med kursen för
senast kända transaktion (17,4 SEK) ökat med över 100 %.

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning
och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission. I det fall
någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom
regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via
Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige
utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren. Alla vinster
och förluster återinvesteras i verksamheten.

Anslutning till Euroclear Sweden
Partytajm är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga
transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på
person i elektroniskt format.
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Finansiell information
Bolaget har inför förestående Memorandum upprättat räkenskaper (koncernens resultaträkning och balansräkning, förändring av eget
kapital samt kassaflödesanalys) för perioderna 2021-01-01 – 2021-07-31, 2020-01-01 – 2020-07-31 samt helåret 2020. Moderbolaget
förvärvade 100% av dotterbolaget 2021-05-12 och Bolaget har upprättat en proformaredovisning som att koncernförhållandet uppstod
2020-01-01 och är endast av illustrativt syfte och beskriver därför en hypotetisk situation. Koncernförhållandet uppstod 2021-05-12 och
koncernens verkliga resultaträkning, balansräkning, förändring av eget kapital och kassaflöde finns presenterade på sid. 25 - 27 i detta
dokument.

Räkenskaperna presenterade i detta avsnitt har översiktligt granskats av Bolagets revisor utan anmärkningar. Revisorns utlåtande på den
översiktliga granskningen framgår på sid. 34 i detta memorandum. Moderbolagets årsredovisning 2020 samt 2019 härleds genom
hänvisning till Bolagets hemsida varav moderbolagets ÅR 2020 även finns att ta del av i proformaredovisningen på sid. 29 och sid. 32.

Koncernens resultaträkning
2021-01-01
(SEK)

2021-07-31*

Intäkter
Nettoomsättning

2 464 906

Övriga rörelseintäkter

242 495

Summa intäkter

2 707 401

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 327 282

Övriga externa kostnader

-1 186 885

Personalkostnader

-420 995

Avskrivningar

-1 017 672

Övriga rörelsekostnader

-589

Summa kostnader

-3 953 423

Rörelseresultat

-1 246 022

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från anlägg. tillgångar

0

Ränteintäkter

0

Räntekostnader

-106 753

Resultat efter finansiella poster

-1 352 775

Skatt

0

Periodens resultat

-1 352 775

Resultat per aktie

-0,32

* Partydax i Knivsta ABs räkenskaper är konsoliderade per 2021-05-12
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Koncernens balansräkning
(SEK)

2021-07-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

21 729 237

Patent, varumärken samt liknande rättigheter

43 875
21 773 112

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

55 943
55 943

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

607 060

Depositioner

55 000

Andra långfristiga fordringar

9 250
671 310

Summa anläggningstillgångar

22 500 365

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

3 116 690
3 116 690

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

125 557

Skattefordringar

228 345

Övriga fordringar

138 663

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

948 261
1 440 826

Kassa och bank

63 556

Summa omsättningstillgångar

4 621 072

SUMMA TILLGÅNGAR

27 121 437

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital

857 143

Övrigt tillskjutet kapital

24 890 941

Annat EK inkl periodens resultat

-3 988 218

Summa eget kapital

21 759 866

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut

1 508 111

Övriga långfristiga skulder

38 119
1 546 230

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

290 681

Leverantörsskulder

758 168

Övriga skulder

2 743 213

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23 279

Summa skulder

3 815 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27 121 437
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Koncernens förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

Annat EK inkl.

kapital

periodens resultat

600 000

0

84 557

684 557

257 143

22 170 941

0

22 428 084

Omvänt förvärv dotterandel

0

2 720 000

-2 720 000

0

Periodens resultat

0

0

-1 352 775

-1 352 775

857 143

24 890 941

-3 988 218

21 759 866

(SEK)
Ingående balans 2021-01-01
Nyemission

Utgående balans 2021-07-31

Totalt

Koncernens kassaflöde

2021-01-01

(SEK)

2021-07-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-1 352 775

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

1 017 672
-335 103

Betald inkomstskatt

-128 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-463 678

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

79 896

Förändring av fordringar

174 524

Förändring av kortfristiga skulder

-653 653

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-862 911

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

867 311

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

Försäljning av anläggningstillgångar

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

867 311

Finansieringsverksamheten
Emissionskostnader

-10 000

Förändring lån

10 558
558

Periodens kassaflöde

4 958

Likvida medel vid periodens början

58 598

Likvida medel vid periodens slut

63 556
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PROFORMA Resultaträkning
(SEK)

Moder

Dotter

2021-01-01

2021-01-01

JUSTERING

PROFORMA
2021-01-01

2021-07-31

2021-07-31

2021-07-31

1 001

4 537 503

-

0

616 172

-

616 172

1 001

5 153 675

-

5 154 676

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

4 538 504

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-344

-2 313 608

-

-2 313 952

Övriga externa kostnader

-56 535

-2 346 180

-

-2 402 715

Personalkostnader

-60 449

-797 544

-

-857 993

-7 875

-15 284

-2 652 141A

-2 675 300

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

0

-2 753

-

-2 753

Summa rörelsens kostnader

-125 203

-5 475 369

-2 652 141

-8 252 713

Rörelseresultat

-124 202

-321 694

-2 652 141

-3 098 037

Resultat från anlägg. tillgångar

0

-72 000

-

-72 000

Ränteintäkter

0

133

-

133

-22 799

-157 550

-

-180 349

-147 001

-551 111

-2 652 141

-3 350 253

0

0

-

-

-147 001

-551 111

-2 652 141

-3 350 253

JUSTERING

PROFORMA

Finansiella poster

Räntekostnader
Resultat före bokslutsdisp. och skatt
Skatt
Periodens resultat

PROFORMA Resultaträkning
(SEK)

Moder

Dotter

2020-01-01

2020-01-01

2020-01-01

2020-07-31

2020-07-31

2020-07-31

27 011

5 513 824

-

0

279 311

-

279 311

27 011

5 793 135

-

5 820 146

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

5 540 835

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

-22 273

-2 980 215

-

-3 002 488

-708 520

-2 869 318

-

-3 577 838

0

-729 390

-

-729 390

-6 750

-15 020

-2 652 141A

-2 673 911

0

775

-

775

Summa rörelsens kostnader

-737 543

-6 593 168

-2 652 141

-9 982 852

Rörelseresultat

-710 532

-800 033

-2 652 141

-4 162 706

-67 992

0

-

-67 992

0

114

-

114

-1 210

-147 433

-

-148 643

-779 734

-947 352

-2 652 141

-4 379 227

0

0

-

0

-779 734

-947 352

-2 652 141

-4 379 227

Finansiella poster
Resultat från anlägg. tillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före bokslutsdisp. och skatt
Skatt
Periodens resultat

A: goodwill hänförligt till förvärv av Partydax i Knivsta AB
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PROFORMA Resultaträkning
SEK)

Moder

Dotter

2020-01-01

2020-01-01

JUSTERING

PROFORMA
2020-01-01

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

29 815

9 987 332

-

0

504 577

-

504 577

29 815

10 491 909

-

10 521 724

-5 400 982

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

10 017 147

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-35 244

-5 365 738

-

-823 018

-4 698 954

-

-5 521 972

Personalkostnader

-10 476

-1 413 816

-

-1 424 292

Avskrivningar

-13 500

-26 432

-4 546 528A

-4 586 460

0

-4 784

-

-4 784

Summa rörelsens kostnader

-882 238

-11 509 724

-4 546 528

-16 938 490

Rörelseresultat

-852 423

-1 017 815

-4 546 528

-6 416 766

-65 129

0

-

-65 129

0

114

-

114

-1 210

-217 567

-

-218 777

-918 762

-1 235 268

-4 546 528

-6 700 558

0

0

-

0

-918 762

-1 235 268

-4 546 528

-6 700 558

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Resultat från anlägg. tillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före bokslutsdisp. och skatt
Skatt
Periodens resultat

A: goodwill hänförligt till förvärv av Partydax i Knivsta AB
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PROFORMA koncernens balansräkning
(SEK)

MODER
2021-07-31

DOTTER
2021-07-31

Justeringar

PROFORMA
2021-07-31

0

0

15 533 968A

15 533 968

43 875

0

-

43 875

43 875

0

15 533 968

15 577 843

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Patent, varumärken samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

0

55 943

-

55 943

0

55 943

-

55 943

23 688 084

0

-23 688 084B

0

607 060

0

-

607 060

9 250

0

-

9 250

0

55 000

-

55 000

24 304 394

55 000

-23 688 084

671 310

24 348 269

110 943

-8 154 116

16 305 096

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

0

3 116 690

-

3 116 690

0

3 116 690

-

3 116 690
125 557

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

125 557

-

500

0

-500C

0

163 260

65 085

-

228 345

3 011

135 652

-

138 663

0

948 261

-

948 261

166 771

1 274 555

-500

1 440 826

60 278

3 278

-

63 556

227 049

4 394 523

-500

4 621 072

24 575 318

4 505 466

-8 154 616

20 926 168

857 143

127 200

-127 200C

857 143

22 170 941

2 720 000

-

24 890 941

-62 444

-2 094 127

-8 026 916D

-10 183 487

22 965 640

753 073

-8 154 116

15 564 597

0

1 508 111

-

1 508 111

Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat EK inkl periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

0

38 119

-

38 119

0

1 546 230

-

1 546 230

0

290 681

-

290 681

312

757 856

-

758 168

0

500

-500

0

1 576 511

1 166 702

-

2 743 213

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
A: goodwill avs förvärv av Partydax i Knivsta AB
B: andelar i dotterbolag elimineras i koncern
C: mellanhavanden mellan koncernbolag elimineras
D: koncernmässig motbokning av dotterbolag

30

32 855

-9 576

-

23 279

1 609 678

2 206 163

-500

3 815 341

24 575 318

4 505 466

-8 154 616

20 926 168

Proforma koncernens balansräkning
(SEK)

MODER
2020-07-31

DOTTER
2020-07-31

Justeringar

PROFORMA
2020-07-31

0

0

20 080 496A

20 080 496

58 500

0

-

58 500

58 500

0

20 080 496

20 138 996

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Patent, varumärken samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

0

53 443

-

53 443

0

53 443

-

53 443

22 438 084

0

-22 438 084B

0

607 060

122 000

-

729 060

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

6 387

0

-

6 387

23 051 531

122 000

-22 438 084

735 447

23 110 031

175 443

-2 357 588

20 927 886

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

0

3 297 568

-

3 297 568

0

3 297 568

-

3 297 568

Kundfordringar

0

142 109

-

142 109

Skattefordringar

54 420

34 500

-

88 920

Övriga fordringar

43 164

81 166

-

124 330

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1 384 991

-

1 384 991

97 584

1 642 766

-

1 740 350

Kassa och bank

163 577

0

-

163 577

Summa omsättningstillgångar

261 161

4 940 334

-

5 201 495

23 371 192

5 115 777

-2 357 588

26 129 381

857 143

127 200

-127 200B

857 143

22 180 941

2 720 000

-

24 900 941

-376 415

-3 005 101

-2 230 388C

-5 611 904

22 661 669

-157 901

-2 357 588

20 146 180

Skuld till kreditinstitut

0

1 559 111

-

1 559 111

Övriga långfristiga skulder

0

730 251

-

730 251

0

2 289 362

-

2 289 362
1 171 800

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat EK inkl periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

0

1 171 800

-

Leverantörsskulder

150 986

687 905

-

838 891

Övriga skulder

541 316

975 617

-

1 516 933

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

A: goodwill avs förvärv av Partydax i Knivsta AB
B: andelar i dotterbolag elimineras i koncern
C: mellanhavanden mellan koncernbolag elimineras
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17 221

148 994

-

166 215

709 523

2 984 316

-

3 693 839

23 371 192

5 115 777

-2 357 588

26 129 381

PROFORMA koncernens balansräkning
(SEK)

MODER
2020-12-31

DOTTER
2020-12-31

Justeringar

PROFORMA
2020-12-31

0

0

18 186 109A

18 186 109

51 750

0

-

51 750

51 750

0

18 186 109

18 237 859

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Patent, varumärken samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

0

71 227

-

71 227

0

71 227

-

71 227

22 438 084

0

-22 438 084B

0

607 060

122 000

-

729 060

9 250

0

-

0

55 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Depositioner

9 250
55 000

23 054 394

177 000

-22 438 084

793 310

23 106 144

248 227

-4 251 975

19 102 396

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

0

3 139 240

-

3 139 240

0

3 139 240

-

3 139 240

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

77 194

-

77 194

Skattefordringar

99 770

59 335

-

159 105

2 012

101 665

-

103 677

0

993 671

-

993 671

101 782

1 231 865

-

1 333 647

58 598

495 526

-

554 124

160 380

4 866 631

-

5 027 011

23 266 524

5 114 858

-4 251 975

24 129 407

857 143

127 200

-127 200B

857 143

22 180 941

2 720 000

-

24 900 941

84 557

-2 793 016

-4 124 775C

-6 833 234

23 122 641

54 184

-4 251 975

18 924 850

Skuld till kreditinstitut

0

1 505 111

-

1 505 111

Övriga långfristiga skulder

0

226 396

-

226 396

0

1 731 507

-

1 731 507
1 037 728

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat EK inkl periodens resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 037 728

-

809 204

-

836 377

103 158

1 271 343

-

1 374 501

13 552

210 892

-

224 444

143 883

3 329 167

-

3 473 050

23 266 524

5 114 858

-4 251 975

24 129 407

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0
27 173

A: goodwill avs förvärv av Partydax i Knivsta AB
B: andelar i dotterbolag elimineras i koncern
C: mellanhavanden mellan koncernbolag elimineras
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PROFORMA koncernens kassaflöde
(SEK)

2021-01-01
2021-07-31

2020-01-01
2020-07-31

2020-01-01
2020-12-31

Resultat efter finansnetto

-3 350 253

-4 379 227

-6 700 558

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2 747 300

2 741 903

4 651 589

-602 953

-1 637 324

-2 048 969

-69 240

-192 577

-262 762

-672 193

-1 829 901

-2 311 731

Förändring av varulager

22 550

586 998

745 326

Förändring av fordringar

-37 939

677 264

1 154 152

342 291

409 174

1 288 386

-345 291

-156 465

876 133

Förvärv av dotterföretag

0

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

-29 196

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-55 000

Försäljning av anläggningstillgångar

50 000

224 509

224 509

Kassaflöde från investeringsverksamheten

50 000

224 509

140 313

-10 000

0

0

-185 277

-12 016

-569 871

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-195 277

-12 016

-569 871

Periodens kassaflöde

-490 568

56 028

446 575

554 124

107 549

107 549

63 556

163 577

554 124

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Emissionskostnader
Förändring lån

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Kommentarer på finansiell information
Introduktion
Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsmetod är K3:
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits
till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del
av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas
nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år. Bolaget tillämpar försiktighetsprincipen vilket
medför till att Bolaget ej värderingsprövar Bolagets anläggningstillgångar för längre avskrivningsperioder än 5 år. I det fall Bolaget i
framtiden ändrar redovisningsprincip till IFRS kommer avskrivningsprinceriperna förändras.

Utgifter för utvecklingskostnader avseende nya och förbättrade funktioner inom Bolagets webbplattform redovisas som en tillgång i
balansräkningen om det är tekniskt och kommersiellt användbart och Bolaget har tillräckliga resurser för färdigställande.

Konsolidering
Dotterföretag är alla företag vilka moderföretaget har bestämmande inflytande. Moderföretaget har ett bestämmande inflytande över ett
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretaget inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen, i detta fall 2021-05-12. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör. Med anledning av att räkenskaperna i detta memorandum sträcker sig t.o.m. 2021-07-31 finns endast
en period med verklig koncernredovisning presenterat och mot bakgrund av detta presenteras proformaredovisning för perioderna
2021-01-01 – 2021-07-31, 2020-01-01 – 2020-07-31 och helåret 2020. Proformaredovisningen skall ses som en sammanställning som
belyser en hypotetisk situation.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
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Intäkter
Koncernens intäkter genereras via försäljning av varor på koncernens hemsidor www.patytajm.se samt www.printartify.se. Vid
memorandumets upprättande genereras intäkter huvudsakligen från www.partytajm.se. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor i
Bolagets löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, förväntade returer och rabatter.

Revisors anmärkning
Revisorn har inga anmärkningar på de räkenskaper (inkl proformaredovisningen) som har upprättats till detta dokument, se sida 34.
Vidare har revisorn inte noterat några anmärkningar i Partytajm International ABs ÅR för 2020 resp. 2019.

Resultaträkning
Intäkter
Under innevarande årets första sju månader, 2021-01-01 – 2021-07-31, uppgick Bolagets nettoomsättning till 2 464 906 SEK och hade
övriga rörelseintäkter om 242 495 SEK. Nettoomsättningen kommer huvudsakligen från försäljning på Bolagets e-handelsplattform
www.partytajm.se där Bolaget säljer partyartiklar och dekoration till högtider. De övriga rörelseintäkterna består huvudsakligen av bidrag
som erhållits p.g.a. pandemin.

I proformaredovisningen presenterade Bolaget 2021-01-01 – 2021-07-31 totala intäkter om 5 154 676 SEK, varav nettoomsättning om
4 538 504 SEK och övriga rörelseintäkter om 616 172 SEK. Jämförelseperiodens, 2020-01-01 – 2020-07-31, totala intäkter uppgick till
5 820 146 SEK (proforma). I dotterbolaget Partydax i Knivsta, där majoriteten av intäkterna genererats ifrån, redovisades en lägre
försäljning, motsvarande 18 %, de första sju månaderna i år jämfört med föregående år vilket är en effekt av Covid-19 pandemin. För
helåret 2020 uppgick totala intäkter till 10 521 724 SEK (proforma).

Kostnader
Bolagets totala kostnader uppgick under perioden 2021-01-01 – 2021-07-31 till -3 953 423 SEK vilket huvudsakligen består av varor
och förnödenheter, övriga externa kostnader samt avskrivningar. Råvaror och förnödenheter uppgick till -1 327 282 SEK, övriga
kostnader uppgick till -1 186 885 SEK och avskrivningar uppgick till -1 017 672 SEK. De övriga kostnaderna består huvudsakligen utav
marknadsföring, hyra (som uppgår till 90 270 SEK/mån) samt IT-tjänster. Avskrivningarna har uppstått med anledning av förvärvet av
Partydax i Knivsta AB.

I proformaredovisningen presenterade Bolaget under perioden 2021-01-01 – 2021-07-31 totala kostnader om -8 252 713 SEK som
består av råvaror och förnödenheter (-3 002 488 SEK), övriga externa kostnader (-3 577 838 SEK) samt avskrivningar (-2 673 911 SEK).
Under jämförelseperioden, 2020-01-01 – 2020-07-31, uppgick de totala kostnaderna till -9 982 852 SEK (proforma) varav de största
kostnadsposterna utgörs av samma poster beskrivna ovan. För helåret 2020 uppgick de totala kostnaderna till -16 938 490 SEK.

Resultat
Partytajms rörelseresultat uppgick under perioden januari – juli 2021 till -1 246 022 SEK. Periodens resultat uppgick till -1 352 775
SEK som har belastats av räntekostnader uppgående till -106 753 SEK vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,32 SEK/aktie.

36

I proformaredovisningen presenterade koncernen under 2021-01-01 – 2021-07-31 ett rörelseresultat om -3 098 037 SEK och ett resultat
efter skatt om -3 350 253 SEK, motsvarande -0,78 SEK/aktie. Resultatet belastades bl.a. av räntekostnader om -180 349 SEK.
Jämförelseperioden, 2020-01-01 – 2020-07-31, redovisade ett rörelseresultat om -4 162 706 SEK (proforma) och ett resultat om -4
379 227 SEK vilket motsvarar -1,02 SEK/aktie för perioden. För helåret 2020 uppgick rörelseresultatet till -6 416 766 SEK (proforma)
och resultatet efter skatt uppgick till -6 700 558 SEK motsvarande -1,56 SEK/aktie.

Balansräkning
Tillgångar
Per 2021-07-31 uppgick Bolagets anläggningstillgångar till 22 500 365 SEK som utgörs av immateriella anläggningstillgångar om 21
773 112 SEK, materiella anläggningstillgångar om 55 943 SEK samt finansiella anläggningstillgångar om 671 310 SEK (dessa består
uteslutande av noterade värdepapper, som så snart tidpunkten är den rätta skall avyttras i syfte att finansiera verksamheten). De
immateriella anläggningstillgångarna består av goodwill som har uppstått med anledning av förvärvet av Partydax i Knivsta AB. Per 202107-31 uppgick omsättningstillgångarna till 4 621 072 SEK som huvudsakligen utgörs av färdiga varor och handelsvaror om 3 116 690
SEK samt kortfristiga fordringar om 1 440 826 SEK. Bolagets tillgångar per 2021-07-31 uppgick till 27 121 437 SEK.

I proformaredovisningen per 2021-07-31 uppgick Bolagets anläggningstillgångar till 16 305 096 SEK som huvudsakligen härrörs från
immateriella anläggningstillgångar om 15 533 968 SEK som består av goodwill. Per 2021-07-31 uppgick omsättningstillgångarna till 4
621 072 SEK (proforma) som huvudsakligen utgörs av färdiga varor och handelsvaror om 3 116 690 SEK samt kortfristiga fordringar
om 1 440 826 SEK. Bolagets tillgångar per 2021-07-31 uppgick till 20 926 168 SEK (proforma). Per 2020-07-31 uppgick
anläggningstillgångar till 20 927 886 SEK (proforma), omsättningstillgångar till 5 201 495 SEK (proforma) och totalt uppgick
tillgångarna till 26 129 381 SEK (proforma). Per 2020-12-31 uppgick anläggningstillgångarna till 19 102 396 SEK (proforma),
omsättningstillgångar 5 027 011 SEK (proforma) och totalt uppgick tillgångarna till 24 129 407 SEK (proforma).

Det skall observeras att goodwillposten per 2021-07-31 i proforma- och verkliga redovisningen skiljer sig då ingångsdatum för
konsolidering av koncernen ej är de samma och avskrivningsperioden skiljer.

Eget kapital och skulder
Eget kapital uppgick till 21 759 866 SEK per 2021-07-31, varav aktiekapital om 857 143 SEK. Långfristiga skulder uppgick till 1 546 230
SEK som består av lån från Almi, se sid. 40 i detta dokument för detaljer. Kortfristiga skulder uppgick till 3 815 341 SEK, varav majoriteten
härrörs från övriga skulder (2 743 213 SEK) samt leverantörsskulder (758 168 SEK). Övriga skulder består huvudsakligen av skatter och
lån. Totalt uppgick eget kapital och skulder per 2021-07-31 till 27 121 437 SEK.

I proformaredovisningen presenterades eget kapital per 2021-07-31 till 15 564 597 SEK. Långfristiga skulder uppgick till 1 546 230
SEK, kortfristiga skulder 3 815 341 SEK och totalt uppgick eget kapital och skulder till 20 926 168 SEK i proforman 2021-07-31. Per
2020-07-31 uppgick eget kapital till 20 146 180 SEK (proforma). Långfristiga skulder uppgick till 2 289 362 SEK (proforma) som utgörs
av en skuld till kreditinstitut om 1 559 111 SEK samt en långfristig skuld om 730 251 SEK. Vid utgången av helåret 2020
proformaredovisade koncernen ett eget kapital om 18 924 850 SEK. Långfristiga skulder uppgick till 1 731 507 SEK (proforma) och
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kortfristiga skulder till 3 473 050 SEK (proforma) som huvudsakligen härrörs från en utnyttjad kredit om 1 037 728 SEK samt övriga
skulder om 1 374 501 SEK. Totalt uppgick eget kapital och skulder per 2020-12-31 till 24 129 407 SEK.

Nettoskuldsättning per 2021-09-30
Nedan presenteras Bolagets nettoskuldsättning per 2021-09-30. Bolaget har en överlikvidet på ca 4,2 MSEK under kommande 12
månader vilket baseras på ingångna kreditfaciliteter och onyttjad checkräkningskredit från kreditinstitut.
(sek)

2021-09-30

A) Kassa

78 877

B) Likvida medel (spärrkonto)

55 000

C) Lätt realiserbara värdepapper

607 060

D) Summa likviditet (A+B+C)

740 937

E) Kortfristiga fordringar

2 287 107

F) Kortfristiga bankskulder
G) Kortfristig del av långfristiga skulder

0
1

H) Andra kortfristiga skulder

108 000
3 460 977

I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H)

3 568 977

J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)

540 933

K) Långfristiga banklån2
L) Emitterade obligationer

658 344
0

M) Andra långfristiga lån

3 491 713

N) Långfristig skuldsättning (K+L+M)

4 150 057

O) Nettoskuldsättning (J+N)
1

Posten avser kort del av långt lån till Almi

2

Posten avser checkräkningskredit till kreditinstitut

4 690 990

Rörelsekapital
Styrelsen bedömer att Bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för befintlig verksamhet kommande 12 månader, via befintligt kassaflöde
från verksamheten och från de kreditfaciliteter som finns ingångna (se sid. 40) och styrelsen ser därför i dagsläget inget ytterligare
kapitalbehov under de kommande tolv månaderna för befintlig rörelse. Det ska dock observeras att det i styrelsens och VD:s uppgift
åligger att kontinuerligt utveckla och förbättra koncernens kapitalstruktur för att långsiktigt bidra med högsta möjliga aktieägarvärde.
Om t.ex. förvärvsmöjligheter eller andra tillväxtmöjligheter uppkommer kan ett ytterligare kapitalbehov uppstå.
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Legala frågor och kompletterande
information
Allmänt

Avtal och transaktioner med

Partytajm International AB är ett publikt aktiebolag med säte i

närstående

Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551)
och

dess

organisationsnummer

är

Bolaget har närstående avtal och transaktioner med fyra

559134-5813.

personer/bolag.

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än
aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas

Bolagets styrelseordförande Robin Stenman har en utestående

rättigheter.

kreditfacilitet ställd till Bolaget.

Regelverk

BGF Foundation AB, som är en av Bolagets större ägare, har

Bolaget

avser

att

följa

alla

lagar,

författningar

en utestående kreditfacilitet till Bolaget.

och

rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är

Det finns lån från två närstående till Bolagets större ägare,

noterade NGM Nordic SME. Utöver NGMs regelverk gäller

Thomas Jansson.

bland annat följande regelverk i relevanta delar:

För villkor se avsnittet ”Lån och ansvarsförbindelser” på
Aktiebolagslagen

följande sida. Samtliga avtal har ingåtts till marknadsmässiga

Lagen om handel med finansiella instrument

villkor.

Marknadsmissbruksförordningen (EU nr 596/2014)

Väsentliga avtal

Tvister och rättsliga processer

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingåtts inom

Vid memorandumets upprättande finns, såvitt styrelsen känner

ramen för den löpande affärsverksamheten eller som redovisas

till, inga tvister eller rättsliga processer i eller omkring Bolaget.

under ovan avsnitt ”avtal och transaktioner med närstående”
samt ”väsentliga investeringar” i avsnittet nedan, ingått något

Intressekonflikter

avtal av väsentlig betydelse de senaste två åren.

Med undantag för vad som anges i avsnittet nedan ”avtal och

Väsentliga investeringar

transaktioner med närstående”, samt att styrelseordförande har
ekonomiskt

intresse

i

Bolaget,

intressekonflikter

mellan

styrelsemedlemmen

och

de
ledande

föreligger

inte

några

skyldigheter

som

befattningshavare

har

Partytajm International AB genomförde den 12 maj 2021 ett
förvärv av Partydax i Knivsta AB.

gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra

Köpeskillingen av förvärvet uppgick till totalt 22,44 MSEK.

uppdrag.

Köpeskillingen säljarna erhöll återinvesteras i Partytajm och
säljarna är idag aktieägare i Partytajm International AB. Den
återinvesterade köpeskillingen gjordes till ett pris om 17,4
SEK/aktie.
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Vidare kan en tilläggsköpeskilling om totalt upp till 7,5 MSEK

Borgenär:

Almi Företagspartner Uppsala AB

tillfalla säljarna, varav 2,5 MSEK 2024-06-30 och ytterligare 5

Summa:

1 318 318 SEK

Avgift:

6,72 % årsränta

Förfallodatum:

2027-12-31

MSEK 2026-06-30. Betalning av tilläggsköpeskilling ska
erläggas 50 % kontant och 50 % i nyemitterade aktier.
Villkoren för tilläggsköpeskillingen ser ut enligt följande:
1) vid omsättning över 25 MSEK verksamhetsåret 2023 och

Per senast redovisad period, 2021-07-31, nyttjades 1 318 318

justerat EBITDA över 0 SEK ska 2,5 MSEK betalas.

SEK (av totalt 1,5 MSEK), varav kort lån om 108 000 SEK resp.

2) vid omsättning över 100 MSEK verksamhetsåret 2025 och

långt lån om 1 210 318 SEK.

justerat ebitda över 0 SEK ska 5,0 MSEK betalas.

Bolaget har även en checkkredit om 1,5 MSEK till
Handelsbanken, som vid memorandumets upprättande är

Aktieägaravtal

nyttjat

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal

till

ca.

200

TSEK.

Bolaget

har

sedvanlig

företagsinteckning för lånet.

eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Partytajm i syfte att

Immateriella rättigheter

skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Bolaget äger följande domännamn:

Försäkringar

www.partytajm.se

Partytajm har enligt vad Partytajm styrelse anser ett fullgott

www.printartify.com

försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser
Vidare äger Bolaget varumärket Partytajm.se som figurerar på

styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en

de egenutvecklade produkterna Bolaget säljer inom B2B-

framtida expandering kan försäkringsvillkoren behöva ändras

området. Skyddet löper t.o.m. 2030-10-06.

för att matcha en eventuell större organisation.

Finansiell rådgivare

Lån och ansvarsförbindelser

Bolaget har anlitat Capval Corp AB, med organisationsnummer

Bolaget har vid dokumentets upprättande en kreditfacilitet om

559084-5821, som finansiell rådgivare i samband med

totalt 4 MSEK, varav 2 MSEK från Robin Stenman samt 2 MSEK

upprättandet av detta dokument. Capval har bistått ledningen

från BGF Foundation AB som båda löper t.o.m. 2022-12-31.

för

Kreditfaciliteten löper med 8,5 % på nyttjat belopp och 2,5 %

1,25 MSEK

Avgift:

8,5 % årsränta

Förfallodatum:

2022-12-31

rörande

upprättande

av

Bolaget har erhållits av Bolaget. Även om det får anses rimligt
att informationen är korrekt, friskriver sig Capval Corp från allt

Vidare har Bolaget nedanstående lån:

Summa:

tjänster

noteringen. Föreliggande information och beskrivning av

kreditfaciliteten om 4 000 000 SEK nyttjad.

Se nedan*

med

memorandum samt övriga frågeställningar i genomförandet av

på ej nyttjat belopp. Per 2021-09-30 är 956 316 SEK av

Borgenär:

Partytajm

ansvar från innehållet i memorandumet.

Tendenser
Styrelsen bedömer att Bolaget har en gynnsam position på
marknaden. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända
tendenser, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden

*Christina Jansson (närstående till Thomas Jansson), Gösta Jansson (närstående till

eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på

Thomas Jansson) samt Göran Wahlén

Bolagets

framtidsutsikter,

innevarande räkenskapsåret.
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åtminstone

inte

under

det

Bemyndiganden

Uppköpserbjudande

Årsstämman 2021-06-29 godkände styrelsens förslag att intill

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende

nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera

Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår.

tillfällen,

med

eller

utan

avvikelse

från

aktieägarnas

företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller
genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får
inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen
medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut
ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument
som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget
kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella
flexibilitet

att

Emissionskursen

finansiera
skall

marknadsförhållandena

den

löpande

fastställas
vid

enligt

tidpunkten

verksamheten.
de
då

rådande
aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt gällande svensk skattelagstiftning kan aktualiseras för fysiska
personer och aktiebolag med anledning av det aktuella erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Sammanfattningen riktas till
fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat uttryckligen anges. Sammanfattningen
är inte avsedd att uttömmande behandla samtliga skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av föreliggande
erbjudande. Den behandlar till exempel inte de regler som gäller för (i) värdepapper som innehas av handelsbolag eller som
innehas som lagertillgångar i näringsverksamheten, (ii) de särskilda regler för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud
vid kapitalförlust) och utdelning i bolag som kan bli aktuell då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade, (iii) de
regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är, eller tidigare har varit, s.k. fåmansbolag eller på aktier som förvärvats
med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansbolag, (iv) aktier som innehas via kapitalförsäkring, eller (v) aktier som förvaras
på ett s.k. investeringssparkonto (ISK) och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda
skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma även för andra kategorier av aktieägare, t.ex. investmentbolag och
försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier
och/eller andra värdepapper rekommenderas därför att inhämta råd från en skatterådgivare för att få information om de
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet.

Beskattning av obegränsat skattskyldiga – Fysiska personer
Avyttring av aktier

Om full kvittning inte kan ske är överskjutande förlust avdragsgill till 70

För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkomster såsom

procent mot övriga kapitalinkomster. Uppkommer underskott i

utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i inkomstslaget kapital.

inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten mot kommunal och

Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalvinst respektive

statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal

kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen

fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för

efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas

underskott som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent för

omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Eventuellt uppskovsbelopp på

underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare

de sålda aktierna från tidigare andelsbyten ska normalt också återföras

beskattningsår.

till beskattning.
Utdelning
Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften med tillägg för

För fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i

courtage.

s.k.

Sverige beskattas utdelningar från Bolaget som inkomst av kapital med

genomsnittsmetoden, som innebär att anskaffningsutgiften för aktier av

en skattesats om för närvarande 30 procent. För fysiska personer som

samma

Anskaffningsutgiften
sort

är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preliminärskatt
på utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt

avseende innehavet. Interimsaktier, även kallade betalda tecknade aktier

av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av

(BTA) anses inte vara av samma slag och sort som befintliga aktier förrän

förvaltaren.

nyemission

beräknat

på

registrerats

grundval

den

faktiska

om

och

enligt

anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till inträffade förändringar

beslutet

slag

beräknas

hos

av

Bolagsverket.

För

marknadsnoterade aktier kan anskaffningsutgiften alternativt beräknas

Investeraravdrag

utifrån schablonmetoden, dvs. att anskaffningsutgiften bestäms till 20

Fysiska personer kan vid förvärv av andelar i mindre företag göra

procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte

avdrag för halva förvärvskostnaden i inkomstslaget kapital under

av BTA till aktier medför inte i sig någon beskattning.

förutsättning att vissa villkor är uppfyllda (investeraravdrag). Avdrag får
göras på ett underlag som uppgår till maximalt 1 300 000 SEK per

Om

omkostnadsbeloppet

är

högre

än

försäljningsersättningen

skattskyldig. Det sammanlagda underlaget för avdraget får tillsammans

uppkommer en kapitalförlust. Kapitalförlust vid försäljning av aktier i

med investeringar från andra fysiska personer och dödsbon uppgå till

Bolaget är avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas mot kapitalvinster på

maximalt 20 MSEK i det företag avdraget avser. För att avdrag ska

andra marknadsnoterade delägarrätter under samma år med undantag

medges måste en rad villkor vara uppfyllda. Varje investerare som avser

för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska

att utnyttja investeraravdraget bör rådfråga skatterådgivare för att

fordringsrätter (svenska räntefonder).

säkerställa att dessa villkor är uppfyllda.
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Beskattning för obegränsat skattskyldiga – juridiska personer

föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt den s.k. tioårsregeln kan

Avyttring av aktier och utdelning

fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga

svensk beskattning vid avyttring av aktier om de vid något tillfälle under

kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med

avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren varit

en skattesats om för närvarande 20,6 procent. Beräkningen av

bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna

kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som

bestämmelse har dock begränsats i avtal för undvikande av

för fysiska personer och dödsbon i enlighet med vad som beskrivits

dubbelbeskattning som Sverige ingått med andra länder.

ovan. Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte

Kupongskatt

kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den dras av mot

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller

skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett

utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk

annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt

kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, men reduceras

mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår

i allmänhet genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.

som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte

Flertalet av Sverige skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska

något av företagens bokföringsskyldighet upphör. En kapitalförlust som

skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga

inte kan utnyttjas det år den uppkommer får sparas och dras av mot

uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs

kapitalvinster ett senare år utan begränsning i tiden.

avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Särskilda skattefrågor för innehavare av aktier som är begränsat
skattskyldiga i Sverige

I det fall 30 procent kupongskatt innehållit vid utbetalning till en person

Kapitalvinstbeskattning

som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte

kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos

bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas

Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli
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Bolagsordning
§ 1 Firma

§ 9 Årsstämma

Bolagets firma är Partytajm International AB (publ) (559134-5813)

Årsstämman ska kunna hållas i såväl Haninge kommun eller i Stockholm.

Bolaget är publikt

Årsstämma

hålls

årligen

inom

sex

(6)

månader

efter

varje

räkenskapsårets utgång.

§ 2 Styrelsens säte

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Haninge kommun, Stockholm län.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

§ 3 Verksamhet
Bolaget

verka

som

handelsmarknaden,

konsulter
bedriva

med
e-handel

inriktning
inom

analys

av

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

e-

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av

heminredning,

kallelsen

skönhetsprodukter, partyartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i

Vidare ska Bolaget direkt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse inom

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

riskkapital samt äga och förvalta fast och lös egendom. All verksamhet

7. Beslut

kan bedrivas i Sverige och utomlands.

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

§ 4 Aktiekapital

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400

fastställda balansräkningen

000 kronor.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall,

§ 5 Antal aktier

styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 aktier och högst 12 000 000

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

aktier.

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande
fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt

§ 6 Styrelse

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med
högst en (1) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden

§ 10

intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor,

§ 11 Räkenskapsår

med eller utan revisorssuppleanter.

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december

§ 8 Kallelse

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma 2021-08-16.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering
i DN för att 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. Styrelsen får
samla in fullmakter på bolagets bekostnad 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.

44

Adresser

Kontakt
Partytajm International AB
Mejselgatan 5
SE-741 71 Knivsta
+46(0)18 005 000
ir@partytajm.se

Mentor
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
info@partnerfk.se

Finansiell rådgivare
Capval Corp AB
Karlaplan 18
115 20 Stockholm
+46(0)8-500 371 77

Revisor
Parsells Revisionsbyrå AB
Floragatan 10B
114 31 Stockholm
+46(0)8-24 78 70

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00
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