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Xpecunia Nordic AB (publ) utvinner kryptovalutor med hjälp av
egen förnyelsebar energi. Med vår självlärande modell
Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och
snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.
NU TAR VI NÄSTA STEG och skalar upp vår verksamhet inför den kommande
börsnoteringen. Från starten i en testmiljö, genom ett validerat
tekniskt och ekonomiskt proof of concept började vi växa under 2019. Idag är företaget
en väl fungerande verksamhet med en enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia utnyttjar fördelen
med egen solenergi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.
Xpecunia har idag två egna produktionssiter som båda är under fortsatt utveckling, vi skall bygga ut båda två och påbörja
byggandet av en tredje site under vintern 2020/2021. Människorna i företaget har lång erfarenhet av att bygga lönsamma
företag i snabbväxande och noterade händelseförlopp, vi fokuserar på värdeskapande i första hand genom nyskapande
teknik och kreativa medarbetare.
Dagens utvinning av kryptovalutor använder en stor mängd energi, det är kostsamt både ur miljösynpunkt och i ekonomiska
termer. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att
bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia utvecklat en metod för att utnyttja egen sol-energi för utvinning
av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga
solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar. Det är miljösmart och lönsamt.
Vi anser att kryptovalutor och blockchain-teknik tveklöst är här för att stanna och vi erbjuder därför marknaden ett grönt och
hållbart sätt att utvinna kryptovalutor. Med hjälp av en egenutvecklad realtidsalgoritm som är självlärande väljer vi alltid att
utvinna den för stunden mest optimala och lönsamma kryptovalutan. Vi bevakar samtliga relevanta krypto och utvärderar automatiskt vilken kombination som ger bäst avkastning. Xpecunia är idag kassaflödespositivt och vi söker nu ytterligare ägarspridning och expansionskapital för att skala upp vår verksamhet inför en notering under 2021, som vi siktar på under andra kvartalet.

Välkommen att vara med på resan!

DANIEL MOSTRÖM • VD Xpecunia Nordic AB
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Vi erbjuder marknaden ett grönt
och hållbart sätt för kryptoutvinning

ERBJUDANDET

Erbjudandet
i sammandrag
Teckningsperiod:		
Emissionskurs: 		
Minsta teckningspost:
Emissionsbelopp:
Emissionsvolym: 		
Befintligt antal aktier:
Värdering pre-money:
Teckningsförbindelser:
Övertilldelning: 		

12 oktober - 30 oktober 2020

			

uppgående till 30 Mkr, till samma villkor som i grundemissionen.

Villkor teckningsoption:

En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till

4,00 kr per unit. En unit består en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
2.000 units, motsvarande 8.000 kr.
10 Mkr
2 500 000 units
23 159 450 st
Ca 92,6 MSEK
Ca 40 % av emissionsbeloppet
Bolaget har möjlighet att genomföra en riktad emission till kvalificerad investerare

			lösenpris 5,50 SEK.

Anmälan till teckning
Emissionsinstitut 		
Finansiell rådgivare

Sker via anmälningssedel eller via onlineteckning på www.aqurat.se
Aqurat Fondkommission
Göteborg Corporate Finance

Noteringsplaner
Xpecunia har för avsikt att ansöka om notering på marknadsplatsen NGM Nordic SME under Q2 2021.
Utöver expansionskapital avser Bolaget att förestående nyemission bidra med ytterligare spridning i
ägarbasen vilket på sikt bidrar till goda förutsättningar för en notering.
Xpecunias aktiebok förs av EuroClear och bolaget är ett publikt avstämningsbolag. Tidigare börserfarenhet
återfinns både inom styrelse och ledning. Bolaget ser därför inga hinder eller flaskhalsar som skulle
kunna försvåra en notering.
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6 skäl att teckna
• Produktionsanläggningen Claynest har ända sedan starten 2018 en mycket bra beläggning
och bidrar positivt till resultatet samt kassaflödet då de kommande siterna ännu är i sin linda.

• AI modellen Dynamics som utvecklats säkerställer att kontinuerligt vara optimalt placerad
på den volatila kryptomarknaden.

• Ett starkt ökande intresse för kryptoanvändning världen över medför att Xpecunia ligger
mycket rätt i tiden.

• Under 2019 ökar omsättningen i Xpecunia med över med över 2.700 procent till 2,8 MKR

(0,1 MKR).
Under 2020 ökar takten med 60% till 3 MKR per 2020-08 och och rörelseresultatet är stabilt positivt.

• Xpecunia har ett positivt kassaflöde och kan balansera detta mot ökad tillväxt, finansiell stabilitetsportfölj och
ersättningsinvesteringar vilket ger en bra riskspridning. Intjäningsförmågan är uthållig mot prisfluktuationer.

• Xpecunia har mycket goda framtidsutsikter med en ny produktionsanläggning Roundmountain.
Xpecunia jobbar på en växande marknad och marknaden är relativt konjunkturokänslig.
Övrigt:
Emissionen har teckningsåtagande motsvarande 40% av grundemissionen (4 MSEK).
Tidigare under året har småbolagsinvesteraren Örjan Berglund investerat 8,4 MSEK i tillväxtkapital.
Bolaget avser att notera sin aktie på NGM Nordic SME.
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VERKSAMHET & MARKNAD

Dagens fossila utvinning av kryptovalutor är mycket energikrävande!
DET FINNS EN 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.

gångar (sol, vind och vatten), bygga finansiella reserver
eller dela ut till aktieägarna. Vi bygger därtill en verklig
tillgångsmassa i balansräkningen med alternativ
intäktsmöjlighet. Vi kan göra detta med helt rent och
gott miljösamvete och en mycket god ekonomisk
avkastning.

Allt eftersom svårigheten ökar att skapa kryptoenheter har också elkostnaden per enhet stigit i höjden. Därtill har hårdvaran för att genomföra 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 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 över till förnyelsebar energi. Xpecunias
ledning har tagit fasta på detta.
Vi förändrar ekvationen genom att införa helt och
hållet förnybar el som tillverkningsresurs. I dagsläget
har vi en 180 KWh solcellsanläggning som driver vår
tillverkningsutrustning - en betydligt större anläggning
projekteras nu. Det innebär att så länge arbitraget att
skapa kryptovalutor överstiger den alternativintäkt man
kan få genom att sälja elen till elbolagen så kommer vi
göra detta. Hitintills är det vida betydligt mer lönsamt att skapa krypto än att sälja elen direkt. Bolaget
ser dock direktförsäljning av el som en försäkrande
alternativ intäktskälla. Xpecunia är redan idag kassaflödespositivt.

Vår egenutvecklade realtidsalgoritm gör att vi väljer
att tillverka den för stunden optimalt mest lönsamma
kryptovalutan. Vi bevakar samtliga relevanta krypto och
utvärderar automatiskt vilken pool och kombination
som ger bäst avkastning.
Lönsamheten i Bolagets affärsmodell är mycket god,
sett på dagsbasis kan den på soliga sommardagar vara
över 250% och på midvinternätter som lägst noterat till
28%. Sett över ett helår för 2018 var den 55% vilket var
första hela året för pilotmodellen. 2020 har till följd av
återigen stigande kryptopriser en bättre utveckling.
Det är kostnaden för elektricitet och kryptoprisernas
utveckling som är bärande komponenter i lönsamheten, kostnaden för övervakning, säkerhet och underhåll
är enstaka procent i sammanhanget, personalbehovet
är så lågt att man hyr in timpersonal vid behov, detta
förväntas förändras framöver men relationsmässigt
bibehållas. Xpecunia tillämpar en matchad avskrivningsmetodik vilket innebär att man i resultaträkningen
belastar investeringskostnaderna på hög motsvarande
teknisk livslängdsnivå, detta för att inte skapa en obalans. Den avskrivningsmässiga livslängden omprövas
kontinuerligt så att man matchar adekvat.

Vi kan välja i vilken utsträckning vi vill utöka produktionsutrustningen, investera i ytterligare energitill-
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Bolaget har ingått pilot-avtal med fem ägare till större
lantbruksfastigheter i södra Sverige att sätta upp både
förnybar energi och tillverkningssiter på deras mark.
Detta medför att Xpecunia inte behöver invänta
utbyggnad av elkraftsförsörjning, vilket är en flaskhals.
För ägarna till lantbruksfastigheterna medför det en ny
intäktskälla. För Xpecunia medför det expansion utan
märkbar kapitalinsats efter som investeringen löses
med leasingupplägg som tecknas av kunderna.
Det är Xpecunias slutsats att detta är en expansionsmodell som kan skalas relativt fort och utan bortre
gräns.

0,2

XPECUNIAS FÖRDEL
– låg energikostnad I Sverige
Även med NOLL solcellsinstallation är
verksamheten fortfarande lönsam pga
fördelaktiga energipriser

GENOMSNITTPRIS
på elektricitet globalt
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Röda staplar = Månader med energikostnad.
Gröna staplar = Månader med energiöverskott.
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XPECUNIAS FÖRDEL
Genom att producera egen el med Xpecunias
solanläggningar reduceras behovet för inköpt
el drastiskt. Målet är att producera så mycket
att årskostnaden (råvarukostnaden) minskar
med upp till 80%

VÄRDEKEDJA

Värdekedja
Elnätet
Optimering
Grön energi
minskar köpt andel

V I SK A PA R

V I O P TI M E R AR

Vi skapar vår egen energi genom helägda sol-

Vi optimerar med vår egenutvecklade algoritm.

energifält. När förhållanden är fördelaktiga så

Optimerar vilken och hur mycket energi vi använ-

köper vi även grön energi från el-nätet. När solen

der , när vi skall processa krypto och när vi säljer

skiner förbrukar vi egen energi och säljer över-

el-överskottet, vilka exakta olika coins vi ta fram

skott till el-nätet. När serverbehovet är lägre så

och vilka mining pooler som är mest lönsamma.

säljer vi överskottet av elen.

ENERGIPRODUKTION

AVKASTNING

Solcellsfält omvandlar solen
strålning till elektrisk energi

Xpecunia erhåller avkastning
som utgörs av kryptovalutor

SOLANLÄGGNINGAR
Xpecunia köper mark och bygger
egna datacenter i Sverige. Kostnadseffektiva möjligheter att omvandlas
till produktionssiter
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MINING
Vårt datacenter tar fram / bryter
kryptovaluta med hjälp av vår AI
modell Dynamics

KONVERTERING TILL FIATVALUTA

ENERGIFÖRBRUKNING

Framställda kryptovalutor säljs samma dag
för vanliga valutor (EUROs). Detta innebär
att Xpecunia minskar riskexponering och
slipper spekulera i kryptomarknaden

Xpecunia’s mining förbrukar
elektrisk energi som råvara
vid framställningen

”

Kryptoframställning

VÄRDEKEDJA

Xpecunias verksamhet
är lönsam och skalbar

E-plånbok

VI FR A M STÄ L L ER

V I S AMAR B E TAR

Vi framställer den mest lönsamma kryptovalu-

Vi samarbetar med ledande börser för krypto

tan vid varje givet tillfälle. Vi arbetar med flertalet

med högsta tänkbara säkerhet. Vi säljer våra kryp-

olika pooler och optimerar utvinningen i realtid.

toenheter dagligdags för att minska risken för vo-

Vår utrustning är energieffektiv och använder den

latiltitet.

naturliga möjligheten till kylning från svensk natur
med luft och vatten.
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GREENTECH

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

Site # 2 – Roundmountain

maximera el från egna solcellsanläggningar kan

Kontraktet för produktionsanläggningen Round-

Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära

mountain tecknades i juli 2019. Anläggningen är

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

under utökning med avverkning och markbered-

innebär att den operationella marginalen blir mycket

ning. Ytterligare solcellsfält uppförs under vintern

hög. Underhållskostnaderna och overhead (säkerhet,

2020/2021. Det är en fastighet som ligger idealiskt

bevakning och IT-tjänster) blir de primära kostnads-

med stora öppna plana ytor i söderläge samt har

posterna – dessa är normalt försumbara. Lastbalan-

produktionshallar i säkra byggnader. Kylvatten från

seringen blir nyckeln till den industriella processen.

eget vatten finns på fastigheten, vilket kan behövas

Lastbalansering innebär att både förbrukning och

under sommarmånaderna. Servitut finns för befintli-

tillverkning dynamiskt växlar mellan siterna med

ga elledningar idag. Platsen ligger i mitten av Sverige.

hjälp av en switchbar utjämningsanläggning.

och sitebygget påbörjades under Q3-2019. Avsikten

Genom att fysiskt skapa produktionssiter som ligger i

är att standardiserat uppföra en anläggning likt

nära anslutning till varandra går det att lastbalansera

Claynest samt en lastbalanseringspark och gå vidare

mellan siterna och uppnå en optimal produktion,

till Roundmountain 2 och 3 som nästa fas.

koldioxidneutral och konstant lönsamhet.
Produktionsmässigt avses varje fas innebära 180KW

Site # 1 – Claynest

med en möjlighet till tre faser upp till 460 KW produk-

Vår första fullskaliga produktionsanläggning Claynest

tionskapacitet. Det finns en skattemässig begräns-

är i slutfasen av uppbyggnaden. Sammansättningen

ning om 255KW under eget huvudmannaskap som

av utökningen av solcellsparken pågår. Claynest har

behövs hanteras med korrekthet och försiktighet.

varit en produktionsanläggning sedan 2018 och

Bolaget har en pågående utredning med skattejuris-

verkar som utvecklingscenter. Utifrån denna modell

ter i frågan, sannolikt kommer dock den gränsen att

på 180 KW uppförs kommande siter.

höjas till 500KW inom kort.
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Röda staplar = Månader med energikostnad.
Gröna staplar = Månader med energiöverskott.

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

Xpecunia
Dynamics
Bolagets VD har lång erfarenhet av datorstödd affärsutveckling och
har lett utvecklingen av den första och den andra generationen av det som
kallas Xpecunia Dynamics, vår AI modell version 2.23.
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 Xpecunia 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.

KOMPLET TERANDE INFORMATION

INFORMATION OM AKTIEN

Aktien,
Bolaget,
& Bolagsstyrning
Aktieägare
Aktieägare – Xpecunia Nordic AB:s aktieägare 2020-09-11
Andel av kapital och röster, %
FAAV Invest AB

24%

Daniel Moström, VD

14%

Carama Invest AB

11%

Jörns Bullmarknad AB

11%

Taptum Finance
Övriga 1350 ägare

• Not. Investeraren Örjan Berglund har deltagit i
en riktad emission som gör att hans bolag
Jörns Bullmarknad AB per 2020-09-11
(registreringsdatum) nu äger 11% av Xpecunia

4%
36%

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse
antal aktier

Ökning
antal aktier

Ökning av
aktiekapital
50 000

2018

Bolagsbildning

500

500

2018

Split

424 500

425 000

-

2018

Nyemission

75 000

500 000

450 000

2019

Föreliggande

25 000

525 000

25 000

’Vid full överteckning”

Nyemission

100 000

600 000

100 000

2019

Nyemisson

35 775

535 775

535 775

2019

Split

19 823 675

2020

Nyemisson

2 800 000

Totalt antal aktier i Xpecunia Nordic AB per 2020-09-11 är 23.159.450 st
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Totalt
aktiekapital

535 775 		
609 459

73 684

Bolagsaspekter
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.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok.
Bolagets hemvist är Stockholms län, Stockholms kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas
från Bolagets hemsida: Xpecunia.com
Post och besöksadress:
Taptogatan 6
115 26 STOCKHOLM
E-post: info@xpecunia.com
Hemsida: www.xpecunia.com
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission
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.
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget” eller ”Xpecunia” avses
Xpecunia Nordic AB med organisationsnummer 559152-3013

EXPANSION & NOTERINGSFRÅGOR

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.

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.

Noteringsfrågor
Bolagets aktie är idag inte upptagen till handel. Bolagets aktie kommer upptas till handel på NGM Nordic SME
när Styrelsen bedömer att Bolagets utveckling är tillräcklig och aktieägarnas intressen därmed sammanfaller.
Det beräknas inträffa under 2021. Bolaget önskar prioritera ägarspridningen för Bolaget.
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Finansiell information
Resultaträkning i SEK

2020: Månad 1—8

2019: helår

2018: helår

Netto Omsättning
SUMMA

3 001 323
3 001 323

2 823 147
2 823 147

115 083
115 083

KOSTNADER
Råvaror (el)
Andra Externa Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

-1 142 136
-594 793
-313 740
-17 305

-983 361
-685 553
-461 840
-43

-51 750
-37 416
-46 655
-429

SUMMA Kostnader
Netto Resultat

-2 067 974
933 350

-2 130 797
692 349

-136 250
-21 167

Balansräkning i SEK / Tillgångar
2020: Månad 1—8

2019: helår

2018: helår

TILLGÅNGAR
Immateriella
Utrustning
Summa Anl. Tillgångar

76 972
1 794 798
1 871 770

91 555
2 089 155
2 180 710

116 555
725 995
842 550

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Fodringar
Finansiella tillgångar
Bank
Summa Oms. Tillgångar

1 809 276
2 778 449
2 502 000
96 465
7 186 191

0
2 416 981
2 122 000
19 770
4 558 751

79 820
56 300
2 081 000
4 271
2 221 391

SUMMA TILLGÅNGAR

9 057 960

6 739 461

3 063 941

FINANSIELL INFORMATION

APPENDIX -

Balansräkning i SEK / Skulder
Eget Kapital
Långa skulder
Korta skulder

7 516 532
630 000
911 428

6 583 182
10 000
146 278

3 028 833
0
35 108

SUMMA Eget Kapital
och Skulder

9 057 960

6 739 461

3 063 941

933 350

692 349

-21 167

NETTO RESULTAT
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”

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

2020 08 31 (8m)

2019 12 31 (12m)

Resultat före finansiella poster

933 350

629 349

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

313 740

461 480

Erhållen ränta

-

-

Erlagd ränta

-

-

1 247 090

1 153 829

- 1 809 276

- 79 820

-

-

- 361 468

- 2360 681

Ökning / minskning leverantörsskulder

602 465

- 20 637

Ökning / minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

624 494

111 170

Kassaflöde från den löpande verksamheten

303 305

1 036 499

KASSAFLÖDESANALYSER

Kassaflödesanalyser
Den löpande verksamheten

Ökning / minskning varulager
Ökning / minskning kundfodringar
Ökning / minskning övriga kortfristiga fodringar

		
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-

-

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

- 1 800 000

Investeringar i Intressebolag

-

-

Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav

- 380 000

- 41 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 380 000

- 1 841 000

Nyemission

-

2 862 000

Checkräkningskredit

-

-

Förändring av skuld

620 000

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

620 000

2 872 000

Periodens kassaflöde

76 695

15 499

Likvida medel vid årets början

19 770

4 271

Likvida medel vid periodens slut

96 465

19 770

Finansieringsverksamheten
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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.

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.

RISKER RELATERADE TILL
BOLAGETS VERKSAMHET

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.

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.
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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.

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.

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.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE
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

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

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.

RISKER RELATERADE TILL
AKTIEN OCH EMISSIONEN
AKTIERELATERADE RISKER
Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieägande.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra knutna
till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för
ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en investering i aktier
både kan komma att stiga och sjunka i värde är det
inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka
det satsade kapitalet.

LIKVIDITETSBRIST
En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i
dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en
risk att den som tecknar aktier i nyemissionen som
beskrivs i detta Memorandum inte kommer att kunna
köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten föreligger en
låg likviditet i aktien.

RISKFAKTORER

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.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA EMISSIONER
Xpecunia kommer i framtiden för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling och produktion att behöva
genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade
instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande
och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av
aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner komma att få
en negativ effekt på Xpecunia-aktiens marknadspris.
FRAMTIDA UTDELNING
Xpecunia är i en expansionsfas och eventuella rörelseoch kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets fortsatta expansion
och utveckling av verksamhet. Bolagets ägare måste
därför för de närmaste åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.
ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE
Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande inflytande i Xpecunia har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs
till Xpecunias aktieägare för godkännande, inklusive
val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av
aktiekapitalet, samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, Xpecunias aktier. De större
aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med
Xpecunias eller andra aktieägares intressen och de
större aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över
Xpecunia på ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.
PSYKOLOGISKA FAKTORER
Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas
av psykologiska faktorer. Det finns risk att Xpecunias
aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i
många fall svåra att förutse och det föreligger risk att
detta påverkar Xpecunias aktiekurs negativt.
MARKNADSPLATS
Xpecunias aktie handlas inte idag på någon oreglerad eller reglerad marknad. Det är Bolagets avsikt att
ansöka om sådant upptagande vid lämpligt tillfälle i
Bolagets utveckling.
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VILLKOR & ANVISNINGAR

Villkor & anvisningar
ERBJUDANDET

Ifylld anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda

Extra bolagsstämma har den 1 augusti 2020 beslutat att genomföra

senast kl. 15:00 den 30 oktober 2020. Anmälningssedlar som sänds

en emission av units. En Unit består av en aktie och en vederlagsfri

per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Teckningsoption. Emissionen riktas till allmänheten i Sverige och

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvär-

institutionella investerare. Minsta teckningspost är 2 000 Units,

vare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast

motsvarande 8 000 SEK. Erbjudandet omfattar högst 2 000 Units. Vid

den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld

full teckning i emissionen ges Bolaget ett initialt tillskott på 10 MSEK

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg

före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna

eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

tillförs Bolaget ytterligare ett tillskott om lägst 13,75 MSEK.

Den som anmäler sig för förvärv av Units måste ha ett VP-konto eller
en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av vär-

TECKNINGSKURS

depapper kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste

Pris per Unit är 4,00 SEK, vilket motsvarar 4,00 SEK per aktie.

öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepapper-

Courtage utgår ej.

sinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat Fondkommissi-

ANMÄLNINGSTID

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler

Förvärv av Units ska ske under tiden från och med den 12 oktober

för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto

2020 till och med den 30 oktober 2020.

(ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den

Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden

bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värde-

samt tiden för betalning. Eventuellt beslut om att förlänga anmäl-

papper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall

ningstiden kommer att offentliggöras senast den 30 oktober 2020.

on. Observera att detta kan ta viss tid.

göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Anmälningssedel och Memorandum finns tillgängliga på Xpecuni-

UTSPÄDNING

as hemsida (www.xpecunia.se) samt på Aqurat Fondkommissions

Befintliga aktieägare i Xpecunia som inte deltar i Erbjudandet kom-

hemsida (www.aqurat.se).

mer att vidkänna en utspädning av sitt aktieinnehav. Vid full teckning
av Erbjudandet ökar det totala antalet aktier i Bolaget från 23 159
450 aktier till 25 659 450 aktier, vilket motsvarar en utspädning om
10,7 procent (beräknat såsom emitterade aktier i förhållande till
totalt antal aktier i Bolaget efter registrering av Erbjudandet hos
Bolagsverket).
Vid fullt nyttjande av vidhängande Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 500 000 aktier, från 25
659 450 aktier till 28 159 6450 aktier, vilket motsvarar en utspädning
om cirka 8,9 procent (beräknat enligt samma princip som ovan).

ÅNGERTID
De tecknare som skickar sin anmälningssedel till Aqurat Fondkommission har rätt att dra tillbaka anmälan fram till och med kl. 15:00
den 30 oktober 2020. För de som tecknar via bank, fondkommissionär eller annan förvaltare gäller förvaltarens regler för när anmälan
senast får återtas.
TILLDELNING
Tilldelning av Units beslutas av Xpecunias styrelse varvid följande
principer kommer gälla:

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS

i. Att full tilldelning ska ske till de investerare som lämnat tecknings-

Anmälan om förvärv av Units ska ske genom ifyllande och under-

förbindelser,

tecknande av anmälningssedel och ska under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress. Anmälan
kan även ske elektroniskt via BankID på Aqurat Fondkommissions
hemsida, www.aqurat.se.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Xpecunia
Box 7461
103 92 Stockhiolm

ii. Att det är nödvändigt att utvidga Bolagets aktieägarkrets för att
uppfylla marknadsplatsens spridningskrav och för att uppnå en så
god likviditet i aktien och Teckningsoptionen som möjligt, varvid
styrelsen så långt det är möjligt ska tillse att varje tecknare erhåller
minst en teckningspost motsvarande xxx units,
iii. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en teckningspost om 2 000 Units ska istället lottning ske,
iV. Att skapa investeringsutrymme för parter, som enligt styrelsens

Telefon: 08 684 05 800

bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget

Fax: 08 684 08 801

och/eller kan stärka investerarbasen,

E-post: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Observera att anmälningssedeln är bindade efter anmälningsperiodens utgång.

v. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden som
anmälningssedeln lämnas in.
BESKED OM TILLDELNING

Minsta teckningspost är 2 000 Units vilket motsvarar 8 000 SEK och

Beslut om tilldelning kommer fattas snarast efter avslutad anmäl-

därefter i valfritt antal Units.

ningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 6 november 2020.
Information kommer inte skickas till de som ej tilldelats Units.
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RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,

räkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter

Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya

utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan

Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter pro-

leverans av värdepapper inte garanteras till första handelsdag

spekt, ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer

samt i vissa fall komma att överlåtas till annan tecknare. Skulle

av svensk rätt, riktas inte Erbjudandet att förvärva Units till perso-

försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga

ner eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller
delar av mellanskillnaden.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den som tecknar Units i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter
till Aqurat Fondkommission. Personuppgifter som lämnats till Aqurat

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1

Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträck-

En Teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en

ning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera

nyemitterad aktie i Xpecunia under perioden oktober 2023, till en

kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan

teckningskurs på 5,50 per aktie. Anmälningssedel och instruktion

än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det

för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida

kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem

(www.xpecunia.se) samt på Aqurat Fondkommissions hemsida

hos företag eller organisationer med vilka Aqurat Fondkommission

(www.aqurat.se) i samband med att anmälningstiden för Teck-

samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas

ningsoptionerna inleds.

av Aqurat Fondkommission. Aqurat Fondkommission tar även emot

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna återfinns under av-

begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan kom-

snittet ”Fullständiga villkor för Teckningsoptioner av serie TO1” på

ma att inhämtas av Aqurat Fondkommission genom en automatisk

bolagets hemsida, www.xpecunia.com

process hos Euroclear.

Observera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning
av aktier förfaller och förlorar sitt värde för att slutligen bokas bort
utan ersättning från VP-konto eller depå.

VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NID
Vid teckning av Units samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande,

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

måste Aqurat Fondkommission inhämta uppgifter från dig som

Snarast efter att anmälningstiden avslutats och inkomna anmäl-

tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta

ningssedlar sammanställts kommer Bolaget att offentliggöra utfal-

följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft

let av Erbjudandet genom pressmeddelande som kommer finnas

den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer

tillgängligt på Bolagets hemsida. Offentliggörandet är planerat att

måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat

ske omkring 9 november.

medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap

RÄTT TILL UTDELNING
De aktier som emitteras till följd av Erbjudandet medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare
i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes
av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med
respektive förvaltares rutiner.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Värdepapperna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och
regleras enligt svensk rätt.
AKTIEBOK

VILLKOR & ANVISNINGAR

BETALNING
Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på utsänd av-

utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land
till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet.
För juridiska personer (företag) måste Aqurat Fondkommission
ta in ett LEI (Legal Entity Identifyer). Aqurat Fondkommission kan
vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska
uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Erbjudandet bekräftas att förvärvaren har tagit del av detta
Memorandum, samt förstått riskerna som är förknippade med en
investering i de finansiella instrumenten.
EMISSIONSINSTITUT
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning
av Erbjudandet. Att Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut
innebär inte att Aqurat Fondkommission betraktar den som anmäler sig för teckning i Erbjudandet som kund.

Xpecunia är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av
Euroclear med adress:
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm’
AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrä-

TECKNA ONLINE MED
BANK-ID PÅ
WWW.AQURAT.SE

desrätt vid nyteckning av värdepapper et cetera regleras dels av
Xpecunias bolagsordning, vilken återfinns i detta Memorandum,
dels av aktiebolagslagen (2005:551).
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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 20 000 000 och högst
80 000 000 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.

”

Den operationella
marginalen blir mycket hög

För ytterligare information och anmälan kontakta:
Daniel Moström daniel.mostrom@xpecunia.com

0707 – 44 69 01

Andreas Hall

0736 – 62 10 96

andreas.hall@taptum.se

Xpecunia Nordic
Taptogatan 6 , SE-115 26 Stockholm

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

www.xpecunia.com

