
INBJUDAN TILL TECKNING I  FÖRETRÄDESEMISSION 
TECKNING GENOM UNITS (EN AKTIE MEDFÖR EN TECKNINGSOPTION)

TECKNINGSTID 30 APRIL – 17 MAJ 2019

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I emissionsmemorandum för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe” 
eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut 
fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet genomläsas. Emissionsmemorandum offentliggörs den 30 april 

2019 och finns därefter tillgängligt för nedladdning på FundedByMe:s (www.fundedbyme.com) hemsida.



Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna 

en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på 

avstämningsdagen den 26 april 2019, oavsett om A- eller 

B-aktier. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av 

serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B. 

Teckningskursen är 4,45 SEK per unit, det vill säga 4,45 

SEK per nytecknad aktie av serie B. 

Sammanfattning av erbjudandet

Teckningstid Från 30 april till 17 maj

Pris per aktie 4,45 SEK

Emissionsinstitut Aqurat Fondkommission

Tid för handel med uniträtter 30 april – 15 maj 2019 

Emissionens totala storlek 6 MSEK  
med övertilldelningsoption på 3 MSEK

• Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. 

• Teckning av Units sker under perioden 30 

april 2019 – 17 maj 2019 

• Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och 

berättigar till teckning av en nyemitterad 

aktie av serie B till kurs 8,90 SEK. 

• Teckning av nyemitterade aktier med stöd 

av teckningsoptioner sker under perioden 

18 maj 2020 – 2 juni 2020 

• Teckningsoptionen tillför Bolaget 12 MSEK 

vid full teckning före emissionskostnader 

• Bolaget tillförs vid full teckning ca 6 MSEK 

före emissionskostnader 

• Teckningsåtagande finns från vd:n       

Daniel Daboczy á 1 MSEK.



Bolaget har skapat sig en unik position 

genom organisk tillväxt (+60 % under 

2018), genom förvärv av Laika Consulting 

och FemInvest samt genom den 

geografiska expansionen till Dubai, 

Finland, Polen, Nederländerna, Malaysia 

samt Singapore. I Dubai har man 

dessutom erhållit tillstånd för att hålla i 

klientmedel samt tillstånd för exponering 

mot ackrediterade investerare. 

Den unika positionen stärks av den nyligen 

genomförda noteringen på NGM Nordic MTF 

samt marknadsvärdering där konkurrenterna 

befinner sig långt ifrån denna ställning med 

dess möjligheter.

Bolaget har investerat tungt i teknik, ökning 

av team, utveckling av produktsortiment, 

automatisering av funktioner samt fortsatt 

utveckling av den egna plattformen. 

Som noterat bolag ser man nu över 

möjligheter till fler strategiska förvärv (i 

Sverige och EU), över möjligheten för fler 

eller större affärer genom förvaltning av de 

ökade regulatoriska kraven man kan och vill 

möta inom Europeisk (EU) crowdfunding.

Bolagets position



Moderbolagets organisationsstruktur  
och huvudsaklig intäktsmodell

Intäktsmodell FundedByMe 
• 8% Plattform fee av indraget kapital  

• Starting fee ca 20- 25,000 SEK/case 

• Add-ons (ca 17% av omsättningen fn) 

• Licens intäkter samt revenue share från 

dotterbolag 

Intäktsmodeller Laika Consulting 
• Löpande IR abonnemang 

• Emissionsmarknadsföring 

• Investerarbrevet 

Intäktsmodeller FemInvest 
• Artiklar på hemsida 

• Sponsorspaket för events samt digital 

• Nyhetsbrev till medlemmar
I snitt 24% ägande i de olika  

dotterbolagen utanför Sverige.

Samt nätverket FemInvest med  

ca. 18.000 kvinnliga investerare.

FundedByMe Crowdfunding 
Sweden Aktiebolag (publ) 

FundedByMe Mena Ltd
Förenade Arabemiraten

25.00 %

FundedByMe Finland Oy
Finland
26.56 %

FBM Crowdtech Sdn Bhd
Malaysia
20.00 %

FBM Singapore Intl PTE. LTD.
Singapore 

49.00 %

FundedByMe Poland sp.z.o.o.
Poland
45.25 %

FundedByMe NL
Nederländerna

49 %

Laika Consulting AB
556612-0969

Sverige
100%

Feminvest (ej AB)
Division
Sverige
100%

556871-1823
Sweden



Fördjupad information kan läsas i separat 
memorandum, i bokslutskommunikén 
eller i årsredovisningen som 
offentligjordes den 24 april 2019.

Finansiell historik

Översikt koncernen* 2018

Nettoomsättning (tkr) 18 922

Rörelseresultat (tkr) -16 987

Resultat efter finansiella poster (tkr) -19 679

Balansomslutning (tkr) 57 650

Soliditet (%) 89,0%

Antal anställda 26

Flerårsöversikt Moderföretaget 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 10 202 6 347 4 182

Rörelseresultat (tkr) -12 818 -5 873 -10 386

Resultat efter finansiella poster (tkr) -12 825 -5 895 -10 571

Balansomslutning (tkr) 61 691 35 833 11 376

Soliditet (%) 94,4% 51,0% 78,0%

Antal anställda 11 8 11

*Koncernen skapades den 2 augusti 2018 varvid jämförandetal inte finns för föregående år.
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