Inbjudan att investera
i WeAreQiiwi Interactive AB
INFÖR PLANERAD NOTERING PÅ AKTIETORGET

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande
verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis
spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är
”Saving the World from Stupidity”.

QIIWI I KORTHET
Qiiwi är ett svenskt spelbolag med säte i Alingsås. Bolagets
nuvarande verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan
dess utvecklat och distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans
laddats ned cirka fem miljoner gånger. Bolaget har en tydlig
inriktning mot olika former av kunskapsspel, innebärande att
spelens koncept baseras på någon form av problemlösning.
Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.
Bolaget har under de senaste åren utarbetat en strukturerad utvecklings- och analysmodell som bidrar till att
fokusera Bolagets begränsade resurser mot de spelidéer
som bedöms ha bäst intjäningspotential. En strukturerad
process reducerar indirekt även risken för att resurser läggs
på projekt som senare visar sig vara olönsamma.

Qiiwi står inför en expansiv fas och har som ambition att
förstärka organisationen inom framför allt spelutveckling
och design i syfte att producera fler speltitlar. Bolaget avser
även att förstärka organisationen med resurser fokuserade
på tillväxtstrategier.

Qiiwi lanserade under senhösten 2016 sin hittills största
produktion: Backpacker™. Spelet blev snabbt populärt
i Sverige och nådde på några månader 150 000 nedladdningar
utan nämnvärda marknadsföringsinsatser. Bolaget inledde
därför tämligen omgående ett omfattande arbete för att
successivt kunna lansera Backpacker™ även utomlands. Spelet
finns idag översatt till engelska, tyska, danska och norska.

För att finansiera Bolagets nästa steg i utvecklingen mot
att bli en större spelutvecklare, med kapacitet att utveckla
lönsamma speltitlar på en internationell arena, genomförs
nu en publik spridningsemission på cirka 13 MSEK. Bolaget
kommer därefter ansöka om notering av Bolagets aktier på
AktieTorget. Emissionen är på förhand säkerställd genom
teckningsförbindelser uppgående till cirka 8,1 MSEK.

Under våren 2017 kontaktades Qiiwi av det framgångsrika mobilspelbolaget MAG Interactive AB. Qiiwi och MAG
inledde strax därefter ett samarbete innebärande att MAG
kommer bidra med sin kunskap och erfarenhet kring analys,
spellogik, marknadsföring och tillväxtstrategier1 för att
lansera Backpacker™ globalt till en mångmiljonpublik. För
närvarande har Backpacker™ lanserats i Sverige, Norge och
Danmark. Spelet genomgår en mjuklansering (Soft Launch)
i Australien, Irland, Kanada och Tyskland. Bolaget planerar
inför lansering på fler marknader.
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Qiiwi har nyligen även lanserat ett matematikspel, Den
Flygande Mattan 2, i samarbete med utbildningsföretaget
Alega Software AB. Spelet har erhållit bra respons från såväl
pedagoger som elever vilka har testat och utvärderat spelet.
Bolaget har knutit avtal med tre distributörer som kommer
sälja spelet till skolor i Sverige, Norge och Danmark. Nyligen
erhölls den första klassordern från en skola som önskar
använda spelet i sin matematikundervisning.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
EMISSIONSVOLYM

ANMÄLAN

Emissionen uppgår till maximalt 13 MSEK fördelat på
2 030 000 aktier.

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om
1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar
6 400 kronor.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 6,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Värderingen av bolaget är cirka 34,1 MSEK pre-money.

HANDEL PÅ AKTIETORGET
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till
30 oktober 2017.

TECKNINGSTID
Anmälan om teckning kan göras från och med den
11 september till och med den 2 oktober 2017. 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 7,8 MSEK samt
att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst
300 aktieägare.
TECKNINGSFÖRBINDELSER
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 8,1 MSEK,
motsvarande 63 procent av emissionen.
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Anmälningssedel för teckning av aktier i WeAreQiiwi Interactive AB (publ).
11 september – 2 oktober 2017

Teckningstid:
Teckningskurs:

Teckning kan även ske elektroniskt med
BankID. Gå in på:
www.aktieinvest.se/qiiwi2017

6,40 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota. Likvid dras ej från föranmäld depå.
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Tilldelning:
Likviddag:

och följ instruktionerna

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i WeAreQiiwi Interactive AB (publ) till ovan angiven
teckningskurs. Minsta post är 1 000 aktier och därefter i valfritt antal.

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

0

eller

0 0

Bank/ Fondkommissionär:

Depånummer:

C.

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

Namn- och adressuppgifter:
FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

Var god texta med STORA BOKSTÄVER!

ADRESS:

POSTNR:

ORT:

PERSONNUMMER:

TELNR:

E-POSTADRESS:

@
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.
FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

PERSONNUMMER:

ÄGARANDEL(%)

-

E.

F.

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 vidimerad 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/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.qiiwi.com.

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.

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2017 av styrelsen i WeAreQiiwi Interactive AB (publ).

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. Prospekt 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.

FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

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

556691-7547

