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VD har ordet
Allmänt
Försäljningen 2008 har, som första 
halvåret visar, inletts svagare än
förväntat. Anledningen till detta kan 
härledas till en överskattning av
förmodade order till kunder med 
ramavtal samt en låg orderingång på
nyförsäljning beroende på brister i 
säljorganisationen. Första halvåret
drar därför ner den, av tidigare 
ledning, förutspådda tillväxten men
genom att vi nu agerar mer offensivt 
än tidigare skapar vi möjligheter
för att vi under 2009 ska kunna öka omsättningen och få ett positivt
resultat. Bolaget verkar på marknader som då verksamheten 
startade innehöll ett fåtal aktörer men som efter hand har blivit 
mer konkurrensutsatt. Vi är dock rustade för att möta marknadens 
ökade krav på kvalitet och funktion. En rad åtgärder har vidtagits 
av den nya Styrelsen som tillträdde 17 april 2008, som syftar till att 
trygga vår position på marknaden. Förutom produkter som håller 
mycket hög kvalitét och är väl beprövade besitter vår organisation 
en stor marknads- och kundkännedom. Detta tillsammans med ett 
under många år upparbetat nätverk av stabila samarbetspartners 
och underleverantörer gör att våra kunder ser oss som en stark 
och komplett leverantör. En ny hemsida introduceras i augusti 2008 
med inriktning på marknaden samt utrymme för handel via Internet. 
Parallellt med den ökade fokuseringen mot marknaden genomförs 
en rad andra omfattande åtgärder för att möta  en ökad försäljning, 
såsom förändringar och effektiviseringar inom Bolagets logistik, 
förbättringar av support, utökat samarbete med viktiga leverantörer 
och samarbetspartners samt outsourcing av viss produktion.

Organisation 
Organisationen är platt med korta beslutsvägar vilket gör att vi kan 
agera snabbt och effektivt i de fall det är nödvändigt. Kompetensen 
är bred och väl anpassad för de marknader vi verkar på. Den nya 
Styrelsen, som även den är anpassad med specialkompetenser 
för att matcha våra marknader, är aktivt med i Bolagets utveckling 
och kan på så sätt fatta beslut som är grundade på vår situation. 
Säljorganisationen har under våren förstärkts med ytterligare tre 
personer.

Nuläge
Den nya ledningen har under sin korta tid i Bolaget stött på en 
rad problem i form av oreda i bokföringen, felaktiga lagersaldon, 
ogiltiga avtal med anställda och mindre lönsamma verksamheter. 
Vi har nu kommit relativt långt i vår utredning av Bolagets status, 
vilket medför ett antal extraordinära kostnader för bl.a. juridisk 
rådgivning. Bolaget räknar med bli klar med detta innan årsskiftet 
2008/2009. Speciellt förvärven av verksamheterna i Lindesberg har 
genomgått en genomlysning med följd att lagervärdet fått skrivas 
ned med cirka 2 000 000 kronor. Eventuellt nedskrivningsbehov 
av goodwill kommer successivt att prövas av Styrelsen, i synnerhet 
med anledning av pågående utredning. Vår bedömning är att risken 
för ett nedskrivningsbehov har minskat på grund av att ett antal 
rationaliserings- och kostnadsminskningsåtgärder vidtagits, men 
beroende på faktiskt utfall kan en nedskrivning i dagsläget inte 
uteslutas.

Framtidsutsikter
Produktprogrammet talar sitt tydliga språk. Sökning och spårning 
av människor, djur och fordon via radio, GSM och GPS har 
kommit för att stanna och nya marknader öppnar sig hela tiden, 
bara fantasin sätter gränser för vad man kan använda den här 
tekniken till. Näringslivets ökade krav på precision, effektivitet 
och säkerhet borgar för att vi under många år framöver kan 
fylla våra orderböcker. Tekniskt sett ligger våra produkter långt 
framme och för att hålla den positionen krävs inga ytterligare stora 
och tidskrävande utvecklingsprojekt vilket gör att vi istället kan 
koncentrera oss på löpande produktförbättringar och försäljning. 
Som sagt, listan på användningsområden och marknader kan 
göras lång och vi ser därför mycket positivt på Bolagets framtida 
utveckling. 

Jan Vellner VD/Koncernchef 
Followit Holding AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt 
En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt
Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie

Avstämningsdag 
29 augusti 2008

Emissionsbelopp 
Högst 15 238 189 kronor

Kurs 
0,06 kronor 

Kvotvärde 
0,02 kronor

Antal emitterade aktier 
Högst 253 969 809 aktier

Teckningstid 
1-19 september 2008

Hänvisning till prospekt
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. 
I Followit Holding AB (publ) prospekt fi nns en 
beskrivning av potentiella risker som är förenade med 
bolaget och dess aktier. Innan ett investeringsbeslut 
fattas skall dessa risker tillsammans med övrig 
information i det kompletta prospektet noggrant 
genomläsas. 

Prospektet fi nns tillgängligt för nedladdning på 
www.followit.se, www.aqurat.se, www.aktietorget.se 
och www.fi .se

ISIN-kod SE0001253683
Handelsplats AktieTorget
Handelsbeteckning FOLL
Handelspost 10 000 aktier

- 2 -



Bakgrund och motiv
Koncernen har efter företagsförvärv genomgått en period av 
samordning av två geografiskt åtskilda verksamheter för att 
på så sätt utvinna förväntade synergieffekter. Emissionslikviden 
skall framför allt användas till att sanera en stor del av Bolagets 
skuldbörda samt även möjliggöra en satsning på ökad försäljning. 
Sammantaget beräknas dessa faktorer ge Bolaget förutsättning för 
att nå ett stabilt framtida positivt kassaflöde. 

Verksamhet och affärsidé
Koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande 
produkter och system för positionering och mobil kommunikation. 
Lösningarna används idag främst inom transport och 
säkerhetsindustrin samt av privatpersoner vid övervakning av 
värdefulla egendomar. Syftet är att skapa system som säkrar 
och underlättar kundens strävan i att skapa trygghet samt att 
effektivisera befintliga affärsprocesser.

Garanti för fulltecknande av nyemissionen
Anders Walldov och Hans Sköld har den 27 maj 2008 
beslutat att för det fall nyemissionen inte fulltecknas av övriga 
teckningsberättigade, teckna aktier i sådan omfattning att 
nyemissionen fulltecknas. Emissionsgaranternas ovan nämnda 
åtagande kommer att ske genom kontant betalning mot vederlag 
motsvarande sex procent av det totala emissionsbeloppet. 

Emissionskostnader och utspädning 
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till 1 600 000 kronor. 
Antalet aktier aktier kommer att öka från 253 969 809 till  
507 939 618, innebärande en utspädning med  
253 969 809 aktier. De aktier som inbjudan avser  
kommer att representera 50,0 % av 
kapital och röster.

Koncernresultaträkningar i sammandrag (tkr) 2008 2007 2007 2006 2005
1/1-30/6 1/1-30/6 Helår Helår Helår 

Nettoomsättning 25 326 13 611 48 695 33 758 15 772

Övriga intäkter 1 593  56 1 959  265 1 856

Rörelseresultat -2 519 -1 734 -154 6 029 1 279

Årets/periodens resultat -2 980 -1 855 -666 5 318 1 116

Koncernbalansräkningar i sammandrag (tkr) 2008 2007 2007 2006 2005
1/1-30/6 1/1-30/6 Helår Helår Helår 

Anläggningstillgångar 36 536 35 520 36 778 16 661 16 339

Omsättningstillgångar 19 683 23 474 2 451 16 756 11 701

Eget kapital 35 960 37 705 38 940 26 588 14 288

Skulder 20 259 21 289 22 359 6 829 13 752

Bolagets hemvist och juridiska form
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå kommun.  
Adress till Bolagets huvudkontor är :  
 Followit Holding AB 
 Plåtvägen 9a 
 931 61 Skellefteå

Gällande lagstiftning är aktiebolagslagen och Bolagets juridiska form 
är aktiebolag. Emittenten registrerades 1997-04-11. Bolaget är ett 
publikt aktiebolag.

Styrelsens sammansättning, ledande 
befattningshavare samt revisor
Styrelse: Anders Walldov, ordförande
 Jan Vellner, ledamot
 Danny Aerts, ledamot
 Olof Karlberg, ledamot

VD/Koncernchef: Jan Vellner

Revisor: Magnus Orregård, auktoriserad revisor

Bolagsstruktur
Koncernen består från 2008 av ett moderbolag, Followit Holding AB 
(publ) och dess två helägda dotterbolag, Followit AB och Followit 
Lindesberg AB. Koncernens affärsområden benämns Security, 
Mobistics, Outdoor och Wildlife. Followit Holding AB:s verksamhet 
bedrivs från Skellefteå och de två senare nämnda affärsområden 
bedrivs från Lindesberg. 
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Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning av aktier i Followit Holding AB (publ)

Anmälningssedeln skall skickas till och vara nedanstående
tillhanda senast den 19 september 2008:

Aqurat Fondkommission AB

Box 702

182 17 Danderyd

Eller faxas till: 08 544 987 59

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av prospekt utgivet i augusti 2008, av Styrelsen för Followit Holding AB (publ).

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen
bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från prospektet samt annan tillgänglig information. Prospektet kan laddas
ned från www.followit.se eller www.aqurat.se.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Followit Holding AB (publ) à 0,06 kronor:

I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:
VP konto/Servicekonto

Eller till:
Depå hos bank eller
annan förvaltare

Bank/förvaltare

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter:
Kontaktperson på utländsk bank Emailadress till kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr) Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas till angiven adress nedan.

Undertecknad är medveten om och medger att:
Anmälan är bindande,
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person
beaktas,
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna
anmälningssedel,
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende,
VP konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid
inlämnandet av denna anmälningssedel,

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte
garanteras,
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras,
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas
Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa
teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet
av Styrelsen i Followit Holding AB (publ) i augusti 2008.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (gata, box e dyl) Telefon dagtid

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige)

Ort och datum Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Anmälningstid: 1 19 september 2008..
Pris per aktie: 0,06 kronor.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av

avräkningsnota.
Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan. Observera att

Aqurat inte drar pengar från Ert VP konto eller depå.
Anmälningssedeln skall användas av den som anmäler sig för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter.

(Teckning sker i poster om 10 000 aktier).

0 0 0

- 4 -



Viktig information till undertecknad

Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag
som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga
verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med
diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för
finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga
läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband
med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information
tillhandahålles endast på svenska. Mer information om enskilt
erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se.

I. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att
registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer
således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan
riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller
Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något
annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag,
förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för
undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella
instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern
omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans och
hemförsäljningslagen.

III. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller
vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat
tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för
kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella
instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den
information som upprättats och utgivits i samband med enskilt
erbjudande.

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande
framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller
andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av
Aqurat.

V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget
eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och
administration av uppdraget. Behandlig av personuppgifter kan även ske
hos andra företag som Aqurat samarbetar med.

VI. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande
framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

VII. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel
i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

VIII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till
Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt
uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra
andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad.

VIIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order
som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan
skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som
anges på framsidan av denna anmälningssedel.

X. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08
783 17 00, www.arn.se.

XI. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på
Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms
tingsrätt, är behörig domstol.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland
annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.
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