R Ä N T E O B L I G AT I O N E R
I nbjudan till teck ning av ränteobligationer i Xpecunia Nordic AB.
M ed 10 % år lig ränta och löptid på 5 år
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DEFINITIONER
”Bitcoin”
En typ av kryptovaluta.
”Blockchain”
En distribuerad databas som lagras i många
kopior – en på varje dator i ett peer-to-peer-nätverk.
Det stora antalet kopior och en sekvens av kryptografiska hashfunktioner gör det svårt eller omöjligt att i
efterhand manipulera databasens ändringshistorik.
”Bolaget” eller ”Xpecunia”
Avser Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) med organisationsnummer 559152-3013 och säte i Stockholm.
”Erbjudandet” eller ”Erbjudande”
Avser förestående emission av ränteobligationer
med emissiondag 1 mars 2020.
”FIAT-valuta”
En valuta som har upprättats som betalmedel
genom en statlig reglering, t.ex. SEK, EUR eller USD.
”Kryptovaluta” eller ”virtuell valuta”
En digital valuta utan centralt reglerande instans,
där kryptografiska metoder används för att
garantera transaktioner.

”

Vi erbjuder marknaden ett grönt
och hållbart sätt för framtiden

”Obligation”
Avser skuldförbindelse enligt 1 kap. 3 § lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
utgiven av Emittenten i förestående Erbjudande.
”Volatilitet”
Inom finans, ett begrepp för prisrörligheten hos
värdepapper och finansiella tillgångar. Ju sturre
rörelser upp och ned, desto högre volatilitet.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Te c k n i n g s p e r i o d 2 7 j a n u a r i – 2 0 m a r s 2 0 2 0

Erbjudandet
i sammandrag
Fullständiga obligationsvillkor samt teckningssedel finns att tillgå på
Bolagets hemsida, www.xpecunia.se och kan skickas via post på begäran.
Typ av värdepapper : Ränteobligation
Teckningskurs: (nominellt belopp per obligation): 10.000 SEK. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 27 januari – 20 mars 2020
Emissionsdag: 1 mars 2020
Årlig ränta: 10 procent
Löptid: 5 år, återbetalningsdatum: 1 mars 2025
Lånebelopp: 14 000 000 SEK
Utbetalning av ränta: Kvartalsbasis (administreras av Euroclear)
Notering av obligationer: Förestående obligationer är inte föremål för notering.
För investerare som vill ha obligationer på ett investeringssparkonto, rekommenderas
Kaptena (www.kaptena.se) som erbjuder en lösning som likställs med ISK.

Bakomliggande säkerhet
Betalningsgarantier

Andel av Erbjudandet

Taptum AB

7 200 000

51%

Daniel Moström

1 000 000

7%

Carama Invest AB

1 000 000

7%

FAAV Invest AB

1 000 000

7%

Xpecunia Nordic AB

3 800 000

27%

Summa säkerheter

14 000 000

100%

Företagsinteckningar

Expansion
Xpecunia avser att expandera under överskådlig tid med egna produktionssiter, egen förnybar eltillverkning
och med det geografiskt distribuerade affärsområdet Xpecunia Share. Vi avser vidareutveckla siterna i Sverige
för att därefter utöka till andra produktionsområden. Vi avser enbart expandera i politiskt stabila och säkra områden.

Förtur vid IPO
Investerare som tecknar i förestående obligationserbjudande kommer att få förtur till att lämna
teckningsförbindelser vid Xpecunias planerade IPO. Teckningsförbindelser säkerställer att man får
tilldelning och att man tilldelas den volym man önskar. Det är valfritt att lämna teckningsförbindelser.
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• Xpecunia har positivt kassaflöde och kan balansera detta mot ökad tillväxt, finansiell
stabilititetsportfölj och ersättningsinvesteringar vilket ger en bra riskspridning.
Intjäningsförmågan är uthållig mot prisfluktuationer vilket är en unik styrka.

• Xpecunia följer en defensiv exponering mot risker i den volatila kryptomarknaden.
Utvunna kryptovalutor omvandlas omgående till FIAT-valutor och AI modellen
Dynamics har utvecklats för att säkerställa en kontinuerligt optimal placering på marknaden.

• Under 2019 ökar omsättningen i Xpecunia med över 2100 procent till 2,4 MKR (0,1 MKR)
och rörelseresultatet är stabilt positivt.

• Produktionsanläggningen Claynest har sedan starten 2019 en mycket bra beläggning
och bidrar positivt till resultatet och kassaflöde då de kommande siterna ännu är i sin linda.

• En tydlig och variabel kostnadsbild kopplat med beprövad lönsamhet har Xpecunia

7 SKÄL AT T TECKNA

7 skäl att teckna

goda förutsättningar att skala upp.

• Taptum AB bidrar med över 50 procent av säkerhetsmassan bakom detta obligationserbjudande.
Under 2019 omsatte Taptum AB över 2,5 miljarder kronor.

• Investerare som tecknar obligationer får förtur till att lämna teckningsförbindelser vid Xpecunias
planerade IPO (valfritt).

NOTERING AV XPECUNIAS AKTIE
Efter genomförd ägarspridning samt sakutdelning av 73,33 procent av Xpecunias aktier till förmån
för Taptums intressebolag TopRight Nordics aktieägare, har Xpecunia i avsikt att notera aktien
på en marknadsplats. Noteringen medför möjligheter för Bolaget att resa kapital utan
överbelastning av skuldsidan samt löpande kommunikation till alla Xpecunias
intressenter i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter.
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VD HAR ORDET

VD HAR ORDET

Välkommen till
vår kryptiska värld
Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner
kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell
Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.
FÖRETAGET GRUNDADES I Sverige som idé under 2016 och har vuxit från testmiljö
till ett validerat tekniskt och ekonomiskt proof of concept under 2017. Bolagiseringen
genomfördes under tidigt 2018. Idag är företaget en väl fungerande verksamhet med en
enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi
och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför. När man ser giganter som Facebook skapar sin
egen kryptovaluta, den digitala e-kronan och hur volymerna ökar bland kryptovalutorna inser man att detta är en fundamental
förändring som är bestående.
Dagens utvinning av kryptovalutor använder en ökande mängd av världens energiresurser. Från ett operationellt perspektiv
representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att använda el från det traditionella el-nätet
har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja grön energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella
avkastningstillgångar.
Vi tror att kryptovalutor och blockchain-teknik är tveklöst här för att stanna och vi erbjuder därför marknaden
ett grönt och hållbart sätt för framtiden.
Med hjälp av en egenutvecklad realtidsalgoritm som är självlärande väljer vi alltid att utvinna den för stunden
optimalt mest lönsamma kryptovalutan. Vi bevakar samtliga relevanta krypto och utvärderar automatiskt
vilken pool och kombination som ger bäst avkastning. Xpecunia är idag kassaflödespositivt och vi söker nu
ägarspridning och expansionskapital för att skala upp vår verksamhet inför en notering under 2020.

Välkommen att vara med på resan!

DANIEL MOSTRÖM • VD Xpecunia Nordic AB
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Varför spara i en ränteobligation?
Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan
erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto.
Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta
sina finansiella mål, så är obligationer exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade
ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut
(kreditrisk). I rådande marknadsklimat kan det kännas ”dyrt” att investera sina pengar på börsen,
samtidigt som de låga räntorna medför att pengarna på sparkontot äts upp av inflationen.
Därför kan obligationer som sparform vara attraktivt för den som vill ha högre avkastning
på sitt sparande utan att man tar på sig för stor risk.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Allmänt
Den 29 september 2019 beslutade Xpecunia styrelse
att utge ett Obligationslån denominerat i svenska kronor om 14 MSEK med 1 mars 2020 som utgivningsdag.
Obligationslånets maximala belopp som omfattas av
detta Memorandum uppgår dock till 14 MSEK och styrelsen har beslutat att styrelsen ska förbehållas rätten
att dra tillbaka Erbjudandet eller att ge ut Obligationer
till ett lägre eller högre belopp än 14 MSEK.

Emissionskurs
Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges
ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per Obligation. Minsta teckningspost under Obligationslånet är
1 Obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK
(motsvarande en (1) Obligation). Obligationernas
nominella belopp, ränta, teckningskurs samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Bolagets
styrelse. Inget courtage utgår.

Teckningsperiod
Teckningsperioden löper mellan den 27 januari
2020 till och med den 20 mars 2020. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen
äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om
emissionen inte är fulltecknad.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av Obligationer ska ske genom
att korrektifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till
Mangold Fondkommission på adress nedan:
Mangold Fondkommission AB
Att: Emissioner/ Xpecunia
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
E-mail: emissioner@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 95
Anmälan om teckning ska ske till Mangold Fondkommission. Sådan anmälan ska vara Mangold tillhanda
senast klockan 15:00 den 20 februari. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln
elektroniskt via Mangolds hemsida www.mangold.se.
För detta krävs BankID.
Endast en anmälningssedel per person kommer att
beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer
endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på anmälan förtrycka texten.

8

Observera att anmälan är bindande.
Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida
www.xpecunia.se, den finansiella rådgivarens Göteborg Corporate Finance hemsida gcf.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se. Anmälningssedeln kan
även beställas från Mangolds på telefon enligt ovan.
Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000
EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling samt likvidgranskningsblankett medfölja för
att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person
skall alltid vidimerad kopia på firmatecknares behörighetshandling samt ett aktuellt registreringsbevis som
styrker firmateckning medfölja. Likvidgranskningsblankett finns att tillgå på Mangolds hemsida www.mangold.se

Tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse under
teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning
komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster
än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt
eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt
urval. I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit tilldelning.
Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras på
Bolagets hemsida omkring en vecka efter teckningsperiodens utgång.

Betalning
Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan
som sänds ut till de som erhållit tilldelning Betalning
ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet
av avräkningsnotan.

Leverans av värdepapper
Leverans av obligationer sker i samband med att
Mangold Fondkommission erhållit betalning för
respektive tecknare.
ISIN-kod: SE0013745528

Placeringshorisont och andrahandsmarknad
Deltagande i Erbjudandet ska i första hand ses som en
investering på 5 års sikt. Obligationerna avses ej tas upp
till handel på någon marknadsplats. Obligationerna är
dock fritt överlåtbara.

Xpecunia Dynamics
AI eller artificiell intelligens är ett begrepp som rymmer många bottnar.
Bolagets VD har lång erfarenhet av datorstödd affärsutveckling och har
lett utvecklingen av den första och den andra generationen av det som
kallas Xpecunina Dynamics vår AI modell version 2.23.

DYNAMICS

AI MODELLEN

UTMANINGEN BESTÅR I ATT utvärdera både svårighetsgrad, lönsamhet och avsättningsmöjlighet hos ett
hundratal relevanta olika kryptovalutor i realtid och bestämma när och till vad man skall byta tillverkningsfokus till. Varje kryptovaluta har sedan i sin tur sina optimeringsparametrar i förhållande till den specifika
tekniska utrustningen. Planeringen pågår för att skapa den tredje generationens Xpecunina Dynamics.
Vi avser bygga ett kompetenscenter med realtidsövervakning av samtliga siter med dess fysiska parametrar,
säkerhet, den tekniska utrustningen och utveckla Dynamics till nästa nivå.

Hur fungerar kryptoutvinning?
Kryptoutvinning (Eng.: ”mining”) lyder under en filosofi: att stötta, legitimera och övervaka kryptonätverken och dess blockchains. Eftersom detta ansvar vilar över användare världen över, anses kryptonätverken
vara decentraliserade och behöver inte regleras av en centralbank eller statligt organ. Ett exempel på en
utvinnares uppgift är att säkerställa att innehavare av exempelvis en bitcoininnehavare inte spenderar
samma bitcoin två gånger. Uppgiftens genomförande är inte beroende av manuellt arbete, utan snarare att
utvinnaren har gott om teknologiska resurser och energiåtkomst.
För utvinnarens arbete kompenseras hen med kryptoenheter. Dessa kryptoenheter är nytillkomna och ökar
utbudet av kryptovalutorna. Utvinnaren kan välja att växla enheten mot exempelvis FIAT-valutor (ex. Dollar
eller Euro) eller andra kryptovalutor. I syfte att minska riskexponering väljer Xpecunia att växla utvunna
kryptovalutor till FIAT omgående.
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AFFÄRSMODELL

Dagens fossila utvinning
av kryptovalutor är
mycket energikrävande!
DET FINNS EN MYCKET stor mängd olika kryptovalutor som har olika svårighetsgrad att utvinnas
och som kräver olika mycket elektricitet att bryta.
Alla är inte relevanta ur ett affärsmässigt perspektiv
– vi väljer enbart dem som går att sälja idag,
vi spekulerar inte i krypto.
Allteftersom svårigheten ökar att skapa kryptoenheter har också elkostnaden per enhet stigit
i höjden. Därtill har hårdvaran för att genomföra

Produktionsanläggning
Xpecunias investeringsverksamhet
består av att identifiera och upprätta
produktionsanläggningar med goda
förutsättningar för elproduktion

dessa komplicerade beräkningar blivit allt dyrare och
svårare att få tag på i större mängd. I huvudsak är
det elektricitetskostnaden som drivit kostnadsbilden. Ur en operationell synvinkel står elen för 99%
av kostnaden. Sett över en teknisk livslängd på typiskt tre till fem år står elen för 70% av kostnaden. Den
tekniska livslängden är kopplad till svårighetsgraden.
Det har nu gått så långt att man talar om elförbrukningen vid kryptobrytning som ett mycket
allvarligt miljöproblem. Det finns estimat att
tillverkningen av kryptovalutan BitCoin använder

Xpecunia har en hållbar lösning
som: eliminerar miljöproblemet,
sänker elkostnaden och
dramatiskt höjer lönsamheten

mer elektricitet (29 TWh) än hela landet Irland
förbrukar (25 TWh). Faktum är att ingen vet exakt
hur mycket elektricitet som används till BitCoin men
det står klart att väldigt mycket elektricitet förbrukas.
Elektricitet utvinns idag till största delen från fossila
bränslen vilket har ett negativt miljöavtryck globalt
sett. Ur ett samhällsperspektiv finns stor nytta att gå

mycket mer lönsamt att skapa krypto än att sälja
elen speciellt med vår AI-modell men det är bra
trygghet att ha möjligheter till en alternativ intäkt.
Xpecunia är redan idag kassaflödespositivt.

över till förnyelsebar energi. Xpecunias ledning har

Vi kan välja vilken utsträckning vi vill utöka produk-

tagit fasta på detta.

tionsutrustningen, investera i ytterligare energitillgångar (sol, vind och vatten), bygga finansiella

Xpecunias lösning förändrar ekvationen och
introducerar förnyelsebara energikällor

reserver eller dela ut till aktieägarna. Vi bygger därtill

Vi förändrar ekvationen genom att införa helt och

alternativ intäktsmöjlighet. Vi kan göra detta med

hållet förnybar el som tillverkningsresurs. I dagsläget

helt rent och gott miljösamvete och en mycket god

har vi en 80 KWh solcellsanläggning som driver vår

ekonomisk avkastning.

tillverkningsutrustning. Det innebär att så länge
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en verklig tillgångsmassa i balansräkningen med

Med hjälp av en egenutvecklad realtidsalgoritm

arbitraget att skapa kryptovaluta överstiger den

som gör att vi väljer att tillverka den för stunden

intäkt man kan få som alternativ vilket är att sälja

optimalt mest lönsamma kryptovalutan. Vi bevakar

elen till elbolagen gör vi detta. Hitintills är det vida

samtliga relevanta krypto och utvärderar automa-

A F FÄ R S M O D E L L
Elproduktion
Produktionsanläggningarna fångar
upp solens energi och producerar el

Avkastning
Xpecunia belönas med kryptoenheter
bestående av olika digitala valutor

kryptoutvinning
Riggen utvinner kryptovalutor
med hjälp av Xpecunias
AI modell Dynamics
Konvertering till FIAT
På kort varsel säljs den utvunna kryptoenheten
mot FIAT-valutor på en trygg handelsplats

Krafttillförsel
Xpecunias ”rigg” för kryptoutvinning
tillförs den producerade elen

tiskt vilken pool och kombination som ger bäst

teknisk livslängdsnivå, detta för att inte skapa

avkastning.

en obalans. Den avskrivningsmässiga livsläng-

Lönsamheten i Bolagets affärsmodell är mycket

den omprövas kontinuerligt så att man matchar

god, sett på dagsbasis kan den på soliga

adekvat.

sommardagar vara över 250% och på midvinternätter som lägst noterat till 28%. Sett över
ett helår för 2018 var den 55% vilket var första

Nytt affärsområde under 2019 är
Xpecunia Share

hela året för pilotmodellen 2019 har till följd av

Bolaget har ingått pilot-avtal med fem ägare till

återigen stigande kryptopriser en något bättre

större lantbruksfastigheter i södra Sverige att

utveckling. Det är kostnaden för elektricitet

sätta upp både förnybar energi och tillverknings-

och kryptoprisernas utveckling som är bärande

siter på deras mark. Detta medför att Xpecunina

komponenter i lönsamheten, kostnaden för

inte behöver invänta utbyggnad av elkrafts-

övervakning, säkerhet och underhåll är enstaka

försörjning, vilket är en flaskhals. För ägarna

procent i sammanhanget, personalbehovet är

till lantbruksfastigheterna medför det en ny

så lågt att man hyr in timpersonal vid be-

intäktskälla. För Xpecunina medför det expansion

hov, detta förväntas förändras framöver men

utan märkbar kapitalinsats efter som investering-

relationsmässigt bibehållas. Xpecunia tilläm-

en löses med leasingupplägg som tecknas av

par en matchad avskrivningsmetodik vilket

kunderna. Det är Xpecunias slutsats att detta är

innebär att man i resultaträkningen belastar

en expansionsmodell som kan skalas relativt fort

investeringskostnaderna på hög motsvarande

och utan bortre gräns.

GREENTECH

Greentech offset som switchas
skapar optimal lönsamhet
All produktion förbrukar energi och genom att

elanslutning skall kopplas in under hösten vilket

maximera el från egna solcellsanläggningar kan

kommer öka kapaciteten fyra gånger. Claynest har

Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära

varit en produktionsanläggning sedan 2018 och

noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel. Detta

tjänar som utvecklingscenter. Utifrån denna modell

innebär att den operationella marginalen blir mycket

på 80 KW uppförs kommande siter.

hög, på gränsen till extrem. Underhållskostnaderna
och overhead (säkerhet, bevakning och IT-tjänster)

Site # 2 – Roundmountain

blir de primära kostnadsposterna – dessa är normalt

Nästa produktionsanläggning har tecknats kontrakt

försumbara. Lastbalanseringen blir nyckeln till den

på i juli 2019. Det är en fastighet som ligger idealiskt

industriella processen. Lastbalansering innebär att

med stora öppna plana ytor i söderläge samt har

både förbrukning och tillverkning dynamiskt växlar

produktionshallar i säkra byggnader. Kylvatten från

mellan siterna med hjälp av en switchbar

eget vatten finns på fastigheten, vilket kan behövas

utjämningsanläggning.

under sommarmånaderna. Servitut finns för befintli-

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som
ligger i nära anslutning till varandra går det att

ga elledningar idag. Platsen ligger i mitten av Sverige.
Konstruktion påbörjas under Q3-2019 och beräknas

lastbalansera mellan siterna och uppnå en optimal

vara klart senast Q1-2020. Produktionen kan starta

produktion, koldioxidneutral och konstant lönsamhet.

etappvis redan under Q3-2019. Avsikten är att standardiserat uppföra en anläggning likt Claynest samt

Site # 1 – Claynest

en lastbalanseringspark och gå vidare till Round-

Vår första fullskaliga produktionsanläggning Claynest

mountain 2 och 3 som nästa fas. Produktionsmässigt

är slutfasen av uppbyggnaden. Sammansättning av

avses varje fas innebära 80KW med en möjlighet till

utökningen av solcellsparken pågår och en kraftig

tre faser upp till 240 KW produktionskapacitet.

Figur: Tillverkningsförbrukningskostnaden offsettas till att bli nära noll över en årsperiod.
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De röda staplarna är den köpta andelen och den gröna är den sålda andelen. Nettot är strax över noll.

”

Genom att fysiskt skapa produktionssiter
som ligger i nära anslutning till varandra,
går det att lastbalansera mellan siterna
och uppnå en optimal produktion,
koloxidneutral och konstant lönsamhet

STYRELSE & LEDNING

Styrelse
& ledning
Daniel Moström, VD och ledamot
Ludvika, född 1971. Civ.ek. 1998, Linköpings Universitet. Erfarenheter från verksamheter inom teknik/IT speciellt molnverktyg, media,
reklambyrå, B2C, B2B, finans, och management. Aktiv som COO för
TopRight Nordic och utvecklar företag inom Taptum koncernen.
Tidigare seniorkonsult inom inköpsområdet hos EFFSO.
Har kontakt med många stora företag på ledningsnivå.
Styrelseledamot: NGM-MTF börslistade bolaget TopRight Nordic AB
samt flertalet mindre olistade utvecklingsbolag.

Andreas Hall, Styrelseordförande
Åtvidaberg född 1974. Affärsutvecklingschef på investmentbolaget
Taptum. Han har mer än 20 års erfarenhet från försäljning och media.
Bakgrund från MTG, Upsala Nya Tidning och senast som affärsutvecklingschef på Leeads AB. Andreas har stor erfarenhet av att bygga
starka och vinnande team. Styrelseledamot: NGM-MTF börslistade
bolaget TopRight Nordic AB samt flertalet mindre olistade
utvecklingsbolag.

Dimitrios Siapkas, Ledamot
Linköping, född 1971. Auktoriserad redovisningskonsult. VD och
ägare till Asklöfs Affärs- & Revisionsbyrå AB sedan 25 år tillbaka.
Dimitrios har tidigare drivit flera mindre tillväxtföretag och sitter idag i
flertalet styrelser både som suppleant och ordinarie ledamot.
Dimitrios var tidigare ekonomichef inom försäkringsbranschen.
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Period
2019 01 01
– 2019 12 31

Period
2018 03 13

2 419 396

115 083

2 419 396

115 083

Råvaror och förnödenheter

- 983 352

- 51 750

Övriga externa kostnader

- 594 829

- 37 416

Avskrivningar

- 134 210

- 46 655

0

- 429

- 1 712 392

- 136 249

0

- 21 167

707 004

0

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER

Finansiella poster
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
Årets resultat
BERÄKNAT RESULTAT

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

2019 12 31

2018 12 31

91 555

116 555

2 036 785

725 995

2 128 340

842 550

0

79 820

Kortfristiga fodringar

3 315 519

56 300

Kortfristiga placeringar

2 122 000

2 081 000

19 769

4 271

Summa omsättningstillgångar

5 457 288

2 219 812

SUMMA TILLGÅNGAR

7 585 628

3 063 941

- 5 890 833

- 3 028 833

Långfristiga skulder

- 10 000

0

Kortfristiga skulder

- 977 791

- 35 108

- 6 878 624

- 3 062 362

707 004

0

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm

Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT
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2019 12 31

2018 12 31

Resultat före finansiella poster

707 004

- 20 738

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

134 210

- 429

Erhållen ränta

-

-

Erlagd ränta

-

-

841 214

- 21 167

- 718 750

-

- 2 542 048

- 56 300

948 199

-

- 3 937

35 108

- 1 475 322

- 122 179

Den löpande verksamheten

Ökning / minskning kundfodringar
Ökning / minskning övriga kortfristiga fodringar
Ökning / minskning leverantörsskulder
Ökning / minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

KASSAFLÖDESANALYS HELÅR

Kassaflödesanalys helår

		
Investeringsverksamheten
Investeringar i imateriella anläggningstillgångar

- 1 285 790

- 116 555

Investeringar i Intressebolag

-

-

Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav

-

- 2 081 000

- 1 285 790

- 2 923 550

2 862 000

3 050 000

-

-

10 000

-

2 872 000

3 050 000

15 499

4 271

4 271

-

19 770

4 271

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Checkräkningskredit
Förändring av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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RISKFAKTORER

Riskfaktorer
En investering i Xpecunia Nordic AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på
grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade
kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund
samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i Xpecunia
bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan
redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse
för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och
gör inte anspråk på att vara heltäckande.

RISKER RELATERADE TILL
BOLAGETS VERKSAMHET
KORT HISTORIK
Xpecunias Bolaget bildades 2018. Verksamheten i
Xpecunia startade 2018. Xpecunias kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade.
Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera.
Det föreligger risk att långvariga stabila kund- och
leverantörsrelationer inte kan etableras vilket kan medföra försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

FINANSIERINGSBEHOV
OCH KAPITAL
Xpecunias expansion och offensiva tillväxtsatsningar
innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av
uppförandesiter på nya marknader kan innebära
resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att Xpecunia i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas.
Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas
eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre
takt än önskat vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter.

NYCKELPERSONER
OCH MEDARBETARE
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Xpecunias nyckelpersoner och medarbetare har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets
verksamhetsområde.

I det fall en eller flera av dessa personer väljer att
avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detsamma
medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Xpecunia skulle till exempel kunna
behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl
tidsmässigt som monetärt.
Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter
till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan
ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo
skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan
dra nytta av den knowhow som utvecklats av Xpecunia
till skada för Bolaget.
Det finns risk att Bolagets konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina
produkter och att Xpecunia därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENTER
Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa
försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall
konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion
och/eller bättre kvalitet.

KONJUNKTURUTVECKLING
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, lågoch högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar
kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och
försäljningspriser.
Bolagets kostnader och framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.

FÖRSÄKRINGSRISK
Xpecunia har en företagsförsäkring som bland annat
omfattar egendoms- och avbrottsskador, rättsskydd
och produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns
risk att Xpecunia åsamkas skador eller ådrar sig skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning negativt.
Detta medför risk att Xpecunia i sådant scenario kan
komma att behöva betala skadestånd eller reparationer genom egen kassa, vilket skulle medföra en försämrad finansiell ställning för Bolaget.

IT-RISK
Xpecunias förmåga att effektivt styra verksamheten
och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av

välfungerande IT-system. I den mån Bolaget upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina
IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet.
Allvarliga fel och störningar i Xpecunias IT-system
kan dessutom påverka bland annat Bolagets kundrelationer, lead-generering, renommé och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan
på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.

FASTIGHETSUTVECKLING
Xpecunia planerar tillsammans med samarbetspartners att utveckla fastigheter Roundmountain
och kommande fastigheter.
Utveckling av fastigheter är förenade med risker i
flera led, från idé till färdigställd byggnation. Om
dessa risker realiseras riskerar Bolaget förluster och
kapitalbindning. Risker relaterade till fastighetsutveckling kan exempelvis innefatta oförutsedda
kostnader, konstruktionsfel samt försenad byggnation.

SKATTERELATERADE RISKER
Xpecunias verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga
lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters
tolkning av dessa eller av administrativ praxis är
felaktig eller att sådana regler ändras till Bolagets
nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision.
Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning vilket
kan medföra att Bolagets skattesituation försämras.
Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

MARKNADSTILLVÄXT
Xpecunia planerar att expandera kraftigt under de
kommande åren, dels genom att öka produktionen
i de siter Bolaget redan har etablerat sig i och dels
genom att etablera sig i nya siter. En etablering i nya
siter kan medföra problem och risker som är svåra att
förutse.
Vidare kan etableringar försenas och därigenom
medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan
vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera
ny personal i organisationen.
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RISKFAKTORER

Risker relaterade
till obligationserbjudandet
Obligationslån kan innehålla faktorer som medför särskild risk för innehavare. Obligationer löper med en,
relativt sett, hög ränta, vilket anses vara en kompensation för den relativt sett högre risk som innehavare bär
jämfört med sparande i t.ex. statsobligationer. Nedan
beskrivs ett urval av risker som investerare bör känna till
innan investeringsbeslutet fattas.

Ränterisk
Förestående bolagsfinansiering sker genom utfärdande
av obligationer med en på förhand fastställd ränta. Ränterisken är definierad som risken för förändringar i ränteläget på lånemedel och är i kortfattad mening beroende
av makroekonomiska faktorer såsom inflationstakt. Initialt
har det inte planerats någon listning av obligationerna som
omfattas av detta erbjudande, varför ränterisken inte bedöms vara av signifikant betydelse.

Likviditetsrisk
Obligationerna som omfattas av erbjudandet är i första
hand inte planerade att listas på en marknadsplats. Detta
medför att om man vill avyttra sitt innehav före löptidens
utgång måste en köpare identifieras.

Kreditrisk
Obligationer medför en kreditrisk för innehavare av obligationer. Möjlighet att erhålla betalning under Obligationens
villkor är därför beroende av Bolagets förmåga att infria
betalningsåtagande, vilket i sin tur är beroende av Koncernens finansiella ställning.

Euroclear (f.d. ”värdepapperscentralen”)
Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden’s kontobaserade system som kontoför merparten av utgivna obligationer på värdepappersmarknaden. Detta medför att
inga fysiska värdepapper erhålls. Clearing och avyttrande
av obligationerna kontoförs av Euroclears system, liksom
utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Mot
bakgrund av detta bör den som tar del av detta erbjudande ta hänsyn till att man är beroende av funktionaliteten i
Euroclears system.
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Finansiell rådgivare

Xpecunia Nordic AB är ett publikt aktiebolag, vilket
regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 4 april 2018 med
organisationsnummer 559152-3013. Bolaget är ännu
ej noterat på en marknadsplats men avser att ansöka
om detta vid lämplig tidpunkt Föremål för bolagets
verksamhet är att uppföra förnybara energikällor
och bedriva databasverksamhet med inriktning på
kryptotillverkning i Norden samt därmed förenlig
verksamhet samt äga och förvalta aktier. Bolaget
har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller
skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda
ärenden) under de senaste tolv månaderna, och som
nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter
på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare
till Bolaget med anledning till förestående emission
och har biträtt Bolaget i upprättande av detta Informationsmemorandum. Då samtliga uppgifter i Informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver
sig Göteborg Corporate Finance från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra
indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas
på uppgifter i detta Informationsmemorandum.

Adress: Taptogatan 6, 115 26 Stockholm
E-post: info@xpecunia.com
Hemsida: www.xpecunia.com

Undantag från Prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts
av Finansinspektionen. Memorandumet avseende förestående emission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument
– Undantag avseende erbjudande till allmänheten”.
Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet
av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger
2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.

Styrelsens försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för
Tangiamo Xpecunia Nordic AB med anledning av
Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd.

ÖVRIG INFORMATION

Om Bolaget

Handlingar tillgängliga för allmänheten
Handlingar såsom Informationsmemorandum, teaser,
fullständiga obligationsvillkor, finansiella rapporter
och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets
hemsida, www.xpecunia.se.
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BOLAGSORDNING

Bolagsordning
BOLAGSORDNING
XPECUNIA NORDIC AKTIEBOLAG {PUBL)
Antagen för Xpecunia Nordic Aktiebolag,
organisationsnummer 559152-3013, vid extra
bolagstämma hållen den 15 november 2018
§1 FIRMA
Bolagets firma (namn) är Xpecunia Nordic
Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
§2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,
Stockholms län.
§3 VERKSAMHET
Bolaget bedriver verksamhet som IT-konsult,
databasverksamhet samt handel med värdepapper
och digitala värderättigheter.
§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor
och högst 2.000.000 kronor.
§5 ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 500.000 högst 2.000.000
aktier
§6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio
ledamöter med lägst noll och högst tio suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagstämma för
tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§7 REVISORER
För granskning av aktiebolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelse och verkställande
direktörens förvaltning utses en revisor med eller
utan revisorssuppleant(er).
§8 KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar, Svenska Dagbladet samt på Bolagets
webbplats inom den tid som anges i Aktiebolagslagen..
§9 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller
annan framställning av hela aktieboken avseende
förhållanden fem vardagar före stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
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och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2)
biträden vid bolagstämma endast om aktieägaren
anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som
anges i föregående stycke.
§9 ORDINARIE BOLAGSTÄMMA
Ordinarie bolagstämma (årsstämma) hålls årligen
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden
behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när
det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
		• Fastställande av resultaträkningen och
		
balansräkningen
		• Dispositioner beträffande aktiebolagets
		
vinst eller förlust enligt den fastställa
		
balansräkningen
		• Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
		
verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i
vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av
revisorer samt revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen
(2005:551) eller Bolagsordningen
§10 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Emittent

Legal rådgivare

Xpecunia Nordic AB

MAQS Advokatbyrå

Taptogatan 6

Östra Hamngatan 24,

115 26 Stockholm

411 09 Göteborg

info@xpecunia.com

goteborg@maqs.com

www.xpecunia.com

www.maqs.com

Finansiell rådgivare

Emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance AB

Mangold Fondkommission AB

Prästgårdsängen 13

Engelbrektsplan 2

412 71 Göteborg

114 34 Stockholm

info@gcf.se

info@mangold.se

www.gcf.se

www.mangold.se

G R E E N T E C H D I G I TA L V A L U E

w w w.xpecunia.com

