
Inför listning på Aktietorget

24h Movies Sweden Holding AB (Publ.)
Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet!

www.24hmovies.com

“Hyr Film Hos Dig”

Ingen nedladdning eller väntetid, se filmen direkt!

Inbjudan till teckning av aktier i  
24h Movies Sweden Holding AB (publ.)

Styrelse
Thomas Jansson:
Styrelseordförande

Gustaf Litborn:
Styrelseledamot

Björn  Mannerquist:
Styrelseledamot

Joacim Nord:
VD/Styrelseledamot

Per Cristoferson:
Styrelseledamot

Thomas Öjes:
Styrelseledamot

Anders Wallgren:
Styrelseledamot

Vd har ordet
Snabbhet, enkelhet och tillgänglighet, vi på 24h Movies Sweden Holding AB vill leva efter de ledorden. 
Vi skall förse kunden med den bästa tänkbara tjänsten inom digital media. Kunden skall kunna njuta 
av högkvalitativa filmer och tv-serier direkt över Internet hem till sin dator. Det teknologiska samhället 
utvecklas snabbt och allt fler vill ha möjligheten att införskaffa underhållning ”On Demand”. Kunden vill 
numera ”plocka russinen ur kakan” och blir allt mer angelägen att enbart betala för den underhållning 
som lockar just dem. Bolagets mål är att erbjuda kunden det största och bästa utbudet av digital under-
hållning i form av Film och Tv-serier på Internet. 
Välkommen med på vår resa!

Med vänliga hälsningar Joacim Nord

Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på 24H Movies AB



Inledning
Notera att denna sammanfattning är en introduktion till erbjudandet att investera i 24h Movies Sweden 
Holding AB (publ) med organisationsnummer 556721-5388 även nämnt ”bolaget”. Varje beslut som tas 
angående att investera i de erbjudna aktierna skall grunda sig på en helhetlig bedömning av Memo-
randum.  Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av detta memorandum blir tvungen 
att svara för kostnaderna för översättning av Memorandum. En person får göras ansvarig för uppgifter 
som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen 
eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i Memorandum.

Verksamhet
24h Movies Sweden Holding AB (publ) erbjuder den nya generationens distributionskanal för uthyrning 
och försäljning av digital media(filmer & TV-serier). Bolaget erbjuder kunderna att genom den egen-
utvecklade IT-plattform för streaming hyra och i framtiden köpa filmer och TV-serier direkt till kundens 
dator 24 timmar om dygnet. Ingen nedladdning eller väntetid, filmen startar tre sekunder efter det att 
betalning är utförd, alla filmer är alltid tillgängliga och aldrig slut! 

Bolagets ledord är:

•	 Snabbhet	–	inga	väntetider,	inga	köer!	
•	 Enkelhet	–	Få	”klick”	till	köp!	
•	 Tillgänglighet	–	alltid	öppet,	aldrig	slut!	
•	 Prismedvetenhet	–	alltid	bra	priser!

Affärsidé
”Hyr Film Hos Dig”
Att erbjuda den snabbaste, enklaste och mest lättillgängliga tjänsten 
för uthyrning och försäljning av film och TV-serier via Internet

Motiv
I samband med listningen sker en nyemission som vid full teckning tillför bolaget 3 miljoner SEK innan 
emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att säkerställa tjänstens utbud 
av filmtitlar. Bolaget har idag kontraktförslag med några av de största filmbolagen. Bolaget kommer 
även att använda en del av likviden till expansion och förvärv. 

Marknad
Marknaden för Internetbaserad VOD är under 
stark utveckling och bolaget har inriktat sig mot 
kundgruppen 16-35 åringar. Denna kundgrupp 
motsvarar 55 % av befolkningen i Norden och 
studier visa på att denna kundgrupp bäst passa 
in på bolagets tjänst. Enligt Svenska Film-
institutet kommer den Internetbaserade VOD 
marknaden omsätta omkring 1000 miljoner SEK  
år 2010 och omkring 1500 miljoner SEK  år 2011.  

Bolagets målsättningar
•	 Bolaget har som mål att växa med marknaden   
 inom VOD och inledningsvis uppnå en marknads-  
 andel på 15-20%

•	 Bolaget	har	som	mål	att	inneha	en	rörelse- 
 marginal på mellan 30% - 40%

•	 Bolaget skall påbörja expansion utanför  
  Norden 2009

•	 Bolaget	har	som	mål	att	2011	inneha 15%  
  av EST (köpfilms)marknaden inom Norden

Erbjudandet i sammandrag
Aktien:

Teckningstid: 11	Augusti	–	5	September

Teckningskurs: 0,9 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Teckningspost: Teckningen görs i poster om  
5000 aktier.

Emissions- 
volymen:

3 000 000 SEK fördelat på  
3 333 333 aktier.

Värde Pre 
Money

18 miljoner SEK

Betalning:       Kontant likvid skall vara Bolaget 
tillhanda senast 17 september 2008.

Listning: Aktierna i 24h Movies Sweden Holding 
AB (publ) kommer att listas på  
AktieTorget. Första dag för handel är 
beräknad till vecka 40, 2008.

Aktiekapital Aktiekapitalet är idag 500 000 SEK.

ISIN-kod: SE0002475376

Förbehåll: Styrelsen innehar befogenhet att 
överteckna emissionen. Styrelsen har 
befogenhet att förlänga tecknings-
tiden. Styrelsen har befogenhet att 
avstå listning om emissionen inte upp-
når de ställda mål styrelsen beslutat 
om enligt memorandum.

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I det fullständiga Memorandum för 24h Movies Sweden Holding AB (publ) finns 
en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktier. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker 
tillsammans med övrig information i det kompletta memorandum noggrant genomläsas. Det av Aktietorget godkända memorandum för 
24h Movies Sweden Holding AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.24hmovies.se och www.aktietorget.se. 
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Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice 
Rådmansgatan 70 A
113 89 Stockholm
Fax: 08-5065 1701

Anmälan om köp av aktier i 24H Movies Sweden Holding AB (publ).

Åberopande erbjudande från styrelsen i 24H Movies Sweden Holding AB(556721-5388) utgivet i augusti 2008, 
anmäler sig härmed undertecknad för köp av 

_________________________ st teckningsposter á 5000 aktier st i 24H Movies Sweden Holding AB (publ) á 0,90 sek. 

För mer information var vänlig gå in på bolagets hemsida www.24hmovies.se. 

De tecknade aktierna skall levereras till:

Teckningstid:	2008-08-11	–	2008-09-05

Teckningskurs: 0,90 sek

Teckningspost: 5000 st aktier

Depånummer:

Bank/Fondkommissionär:

Eller VP-konto:

Personnummer/organisationsnummer: 
 

Telefon nummer dagtid:

Efternamn/Firma: 
 

Tilltalsnamn:

Utdelningsadress:

Post nummer: Postadress:

Underskrift, ort & datum:

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Erbjudandet eller anmälningssedlar får inte distribueras eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan 
om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltigt. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan 
distribution (i) förutsätter ytterliggare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordningar eller annan bestämmelse 
i sådant land.

Betalning skall ske mot avräkningsnota efter det att styrelsen beslutat om tilldelning. Tilldelning kan komma att utebli eller 
ske med ett lägre antal aktier än vad anmäler avser. 
Undertecknad är medveten om att denna anmälan är bindande, att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text, att 
önskat antal aktier kan komma att reduceras efter beslutat av styrelsen i 24H Movies Sweden AB (publ), samt att ofullständiga 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad ger fullmakt till 24H Movies Sweden 
Holding AB (publ) att teckna aktier för sin räkning.


