Inbjudan att investera i AppSpotr AB (publ)
Inför planerad notering på AktieTorget
AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av
appar. Företaget har idag över 150 000 användare över hela världen. AppSpotr är starkt inspirerade
av framgångsrika webbpubliceringsverktyg och vill bli ett nytt ”WordPress for Apps”.

AppSpotr i korthet
AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder
en molnbaserad plattform för utveckling av appar.
Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer
och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa
på AppStore och Google Play. Den senaste versionen av
plattformen lanserades i augusti 2015 och har på drygt
ett år erhållit cirka 150 000 registrerade användare.
AppSpotrs plattform är starkt inspirerad av världens ledande webpubliceringsverktyg såsom WordPress, Wix,
Weebly och Squarespace. Dessa plattformar har under
det senaste decenniet tagit en betydande marknadsandel vad gäller utvecklingen av webbplatser. Anledningen därvid är att dessa är nästintill kostnadsfria, de
är enkla att använda, det går att bygga webbplatser
från färdiga teman, de är flexibla och utbyggbara, de är
säkra, sökmotorvänliga och har stora supportgrupper
(eng. Communities) som bidrar till framtida utveckling.
AppSpotrs grundläggande filosofi är att tillhandahålla
en motsvarande plattform för utveckling av appar.
AppSpotr har hittills utvecklat en grundläggande plattform
där vem som helst kan designa, utveckla och publicera en
professionell app. Helt utan kostnad för användaren. Därtill
tillhandahåller AppSpotr en marknadsplats där användare
kan köpa till premiumfunktioner. Över tid kommer marknadsplatsen utökas med alltfler funktioner, utvecklade av
både AppSpotr och tredjepartsutvecklare. För plattformens
användare innebär det ett ständigt växande urval av funktioner, såsom t.ex. tillägg för sociala medier, kartor, e-handelsverktyg, chattforum och kontaktformulär. För utvecklare
innebär marknadsplatsen en möjlighet att få betalt för sina
tjänster. Marknadsplatsen sammanför därmed kreativa
användare med talangfulla programmerare.

Vem som helst kan använda AppSpotrs plattform utan
kostnad. Bolaget riktar sig dock i första hand till en professionell målgrupp bestående av t.ex. reklam-, PR-, och
kommunikationsbyråer, webbdesigners, webbutvecklare
och andra kreativa yrkesroller inom digital utveckling och
kommunikation. Målgruppen använder redan idag i hög
utsträckning webbpubliceringsverktyg för utveckling av
webbplatser. Med AppSpotrs plattform får dessa kreativa
användare ett kraftfullt verktyg för utveckling av appar,
vilket ökar deras tjänsteutbud till slutkunder.
AppSpotrs affärsmodell baseras idag på intäktsflöden
från premiumabonnemang men Bolagets målsättning är
att utveckla affärsmodellen och bl.a. erhålla transaktionsintäkter från försäljning av tredjepartsfunktioner och
andra samarbetspartners.
Marknaden för appar är under stark tillväxt. En undersökning från analysföretaget App Annie uppskattar
att den globala marknaden för appar för 2016 kommer
uppgå till cirka 50,9 miljarder USD. En siffra som förväntas öka till 101,1 miljarder USD år 2020.1 AppSpotrs
marknad är global och Bolaget har idag registrerade
användare i över 180 länder.
Bolaget befinner sig i en stark utvecklings- och tillväxtfas.
Bolaget avser nu att ta in 10,2 MSEK i samband med
notering på AktieTorget. Dessa medel kommer användas
till att utveckla en utvecklarportal med utvecklarverktyg
och gränssnitt som gör det möjligt för tredjepartsutvecklare att bygga funktioner till AppSpotrs plattform.
http://venturebeat.com/2016/02/10/the-app-economy-coulddouble-to-101b-by-2020-research-firm-says/, hämtad den 23
oktober 2016.
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Erbjudandet i sammandrag
EMISSIONSVOLYM

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Emissionen uppgår till maximalt 10 200 000 kronor
fördelat på 1 700 000 aktier.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på cirka
5,4 MSEK. Dessa har inte säkerställts genom
pantsättning eller liknande arrangemang.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 6,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Värderingen av bolaget är cirka 44,7 MSEK pre-money.
TECKNINGSTID
Anmälan om teckning kan göras från och med
den 16 november till och med den 1 december
2016. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden.
VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE
AV EMISSIONEN
Emissionens genomförande är villkorad av att
emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande
6 120 000 kronor samt att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

ANMÄLAN
Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post
om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post
motsvarar 6 000 kronor.
HANDEL PÅ AKTIETORGET
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till
19 december 2016.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I APPSPOTR AB (PUBL).
Teckningstid:
Teckningskurs:
Tilldelning:
Likviddag:

16 november – 1 december 2016
6,00 kronor per aktie. Minsta teckningspost är 1000 aktier, därefter valfritt antal.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2016 av styrelsen i AppSpotr AB (publ). Vid en bedömning av bolagets
framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att
ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.appspotr.com.
OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/appspotr2016 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i AppSpotr AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.
Minsta teckningspost är 1000 aktier och därefter valfritt antal aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
VP-Konto

0

0

eller

0

Depånummer: 						

Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

C. Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:					

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:							

E-postadress:

Postnummer:				Ort:			Land:					
Ort och datum:							Telefonnummer:

D. Om tecknaren är en juridisk person

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga
personer anges nedan.
Ägarförhållanden:
Namn (för- och efternamn)					

Personnummer:				

Ägarandel (%)

E. Teckning över 15 000 EUR:
Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:
• Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis bifogas som styrker
firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
• Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/AppSpotr2016, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

F. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.
Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller
emittenten samarbetar med.
• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning
eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt
föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn**							Underskrift:

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

