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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

NEWS55 AB, 2018



Inbjudan till teckning 
av aktier i News55 AB

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från bolags
stämma den 26 oktober 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission om högst  2 451 
037 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i emis

sionen är satt till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 
186 348,10 kronor före emissionskostnader (Erbjudandet).

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 

Genom en nyemission med företräde för Bolagets befintliga ägare om totalt högst 2 451 037 nya 
aktier medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 869 856,713 kronor. Tecknings
kursen är 1 krona och 30 öre per aktie. Emissionen medför en utspädning om 50 % för de ägare 

som ej deltar i företrädesemissionen givet full teckning. Företrädesemissionen tillför vid full 
 teckning Bolaget 3 186 348 SEK före emissionskostnader.

Den som på den föreslagna avstämningsdagen den 2 november 2018 är aktieägare i News55  
 kommer att för varje befintlig aktie erhålla en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, alltså en teckningsrelation 1:1. Den föreslagna tecknings

tiden löper under tiden från och med den 6 november 2018 till och med den 20 november 2018.

Värderingen (pre money) är cirka 3,2 MSEK.

Styrelsen, Stockholm, november 2018
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Detta informationsmemorandum (”Memo
randum”) har upprättats med anledning 
av att News55 AB har beslutat att göra en 
företrädesemission av 2 451 037 aktier rikt
ad till befintliga aktieägare. Med ”News55” 
eller ”Bolaget” avses i detta Memorandum 
det genom NGM Nordic MTF publikt hand
lade  bolaget News55 AB, med organisations
nummer 5590063524. Med ”Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB.

n  UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET  
Detta Memorandum omfattas inte av ett prospektkrav 
och har därför inte granskats eller godkänts av Finans
inspektionen.

n  TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av innehållet i detta Memorandum eller där
med sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras 
av svensk domstol exklusivt.

n   MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET 
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.news55.se/bolagsinformation.

n  DISTRIBUTIONSOMRÅDE  
Erbjudandet enligt detta Memorandum riktar sig inte 
till personer vars deltagande förutsätter prospekt, 
erbjudande handlingar, registrerings eller andra 
åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Memo
randumet får inte distribueras till eller inom något land 
där distributionen kräver prospekt, registrerings eller 
andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt
eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om 
teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig. På grund av restriktioner i värde
papperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore och Sydafrika kom
mer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med 
registrerade adresser i något av dessa länder. I enlig
het därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i 
News55 till aktieägare i dessa länder.

n  UTTALANDEN OM FRAMTIDEN  
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i 
Memorandumet återspeglar styrelsen för News55:s 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för 
 Memorandumet. Även om styrelsen för Bolaget anser 
att förväntningarna som beskrivs i sådana framtids
inriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti 
för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas 
eller visar sig vara korrekta. Styrelsen, som  ansvarar 
för detta memorandum, har vidtagit alla rimliga 
försiktig hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
som lämnas i det är, såvitt de vet, överensstämmande 
med de faktiska förhållandena och att ingenting har 
utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedöm
ningen av bolaget.

n  FRISKRIVNING  
Memorandumet innehåller information som har 
 hämtats från utomstående källor. All sådan  information 
har återgivits  korrekt. News55:s styrelse ansvarar 
för detta Memorandum och har vidtagit alla rimliga 
försiktighets åtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
som lämnas i Memorandumet överensstämmer med 
faktiska förhållanden. Även om styrelsen anser att 
dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifie
ring gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten 
i informationen inte kan garanteras. Såvitt News55:s 
styrelse känner till och kan försäkra genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av tredje 
parter varifrån informationen hämtats, har dock inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande.

n NGM NORDIC MTF 
News55 upptogs den 21 juli 2017 till handel på NGM 
Nordic MTF. Nordic MTF är en multilateral handels
plattform för listning och handel i aktier och aktie
relaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth 
Market NGM AB. En multilateral handelsplattform 
(en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handels
plattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial 
 Instruments Directive). En investerare bör ha i  åtanke 
att aktier och aktierelaterade värdepapper som är 

Viktig information
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“Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Han
deln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets 
egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär 
att samtliga Nordic Growth Markets  medlemmar kan 
handla i aktierna.  Information om handeln, marknads
data, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, 
Thomson Reuters, Infront och ledande internetpor
taler med finansiell  inriktning. Realtidsmarknadsdata 
finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På 
Nordic MTF  ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, 
en av Sveriges två  börser med tillstånd från Finans
inspektionen, för övervakningen av såväl de listade 
bolagens informations givning som handeln i bolagens 
aktier.

 listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att 
Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk 
till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På 
Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om 
 offentliga  uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
 internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det 
är också möjligt att under vissa förutsättningar  notera 
 aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan 
att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. På Nordic MTF 
gäller inte heller Svensk kod för bolags styrning. Däre
mot gäller Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknads
missbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings  
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          Planerad emission
 

Vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2018 beslutade News55 AB (”News55” eller 
 ”Bolaget”) om att genomföra en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier i vilken 

även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i emissionen är satt        
 till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst   

3 186 348,10 kronor före emissionskostnader. News55 har försäkrat sig om flera av de 
större ägarnas stöd inför genomförandet av emissionen. 

Med anledning av företrädesemissionen och offentliggörande av 
 investerarmemorandum har Bolagets rapport avseende det tredje kvartalet 2018 

 tidigarelagts till den 5 november 2018.

Kostnaderna för genomförandet av företrädesemissionen beräknas uppgå till ca 0,2 mkr.
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n FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 2 november 2018 
var registrerad som aktieägare i News55 AB (”News55” 
eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i 
Nyemissionen i relation till tidigare innehav av aktier.

n TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämnings
dagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt (av 
 Euroclear Sweden AB benämnd teckningsrätt). Det 
krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

n TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 1,30 kronor per aktie. Courtage 
utgår ej.

n AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till 
deltagande i Nyemissionen är den 2 november 2018. 
Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltag
ande i Nyemissionen är den 31 oktober 2018. Första dag 
för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande  
i Nyemissionen är den 1 november 2018.

n TECKNINGSTID 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall 
ske under tiden från och med den 6 november 2018 till 
och med den 20 november 2018. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och 
förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter 
bokas bort från respektive aktieägares VPkonto utan 
särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att 
förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta 
skall ske senast sista dagen i teckningsperioden.

n HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic MTF 
under perioden 6 november 2018 till och med den 
16 november 2018. Aktieägare skall vända sig direkt 
till sin bank eller annan förvaltare med  erforderliga 
tillstånd för att genomföra köp och försäljning av 
tecknings rätter. Teckningsrätter som förvärvas under 
ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna nya aktier som de tecknings
rätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i 
 Bolaget på avstämningsdagen.

n EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER 
Teckningsrätter som ej sålts senast den 16  november 
2018 eller utnyttjats för teckning av aktier senast 
den 20 november 2018, kommer att bokas bort från 
 samtliga vpkonton utan ersättning. Ingen särskild 
 avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING  
OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

n DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen den 2 november 2018 är 
 registrer ade i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredo
visning med vidhängande inbetalningsavi samt ett 
vdbrev. Fullständigt memorandum kommer att finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.news55.se samt 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för 
nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken särskilt förda förteckning över pant
havare med flera, erhåller inte någon information utan 
underrättas separat. VPavi som redovisar registreringen 
av teckningsrätter på aktieägares VPkonto utsändes ej.

n TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske 
genom kontant betalning under perioden från och med 
den 6 november 2018 till och med den 20 november 
2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar 
för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och 
betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående 
två alternativ.

1. EMISSIONSREDOVISNING -FÖRTRYCKT 
 INBETALNINGSAVI FRÅN EUROCLEAR 
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
tecknings rätter utnyttjas för teckning av aktier ska den 
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som 
underlag för anmälan om teckning genom betalning.  
 
Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte använd
as. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetal
ningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Villkor och Anvisningar

NEWS55 AB /  VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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2. SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än 
vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln 
användas. Anmälan om teckning genom betalning ska 
ske i enlighet med de instruktioner som anges på den 
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetal
ningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. 
Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via 
telefon eller epost.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat  tillhanda 
senast kl. 15.00 den 20 november 2018. Eventuell 
 anmälningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast 
en  anmälningssedel per person eller juridisk person 
 kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings
sedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Anmälan är bindande.

IFYLLD SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS 
ELLER LÄMNAS TILL: 
Aqurat Fondkommission AB 
Ärende: News55 
Box 7461 
103 92 Stockholm 
Tfn: 08684 05 800 
Fax: 08684 05 801 
Email: info@aqurat.se 

(inskannad anmälningssedel)

n FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är 
förvaltar registrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och 
 betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare.

n TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädes
rätt, det vill säga från och med den 6  november 2018 
till och med den 20 november 2018. Styrelsen i Bolaget 
förbehåller sig rätten att under alla  omständigheter 
 förlänga teckningstiden. En  sådan förlängning 
skall meddelas senast 20 november 2018.  Anmälan 
om  teckning utan företrädesrätt sker genom att 
anmälnings sedel för teckning utan  teckningsrätter 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller 
 lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. 
Anmälnings sedeln kan beställas från Aqurat via  telefon 

eller epost. Anmälningssedeln kan även laddas ned 
från Bolagets hemsida www.news55.se samt från 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast  
kl. 15.00 den 20 november 2018. Anmälningssedel som 
sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista 
teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) 
anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknings
rätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

 Observera att de aktieägare som har sitt innehav 
 förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde 
till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

n AKITEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
 aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong,  Japan, 
 Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt  Nya Zeeland) 
och vilka äger rätt att teckna aktier i Nyemissionen, kan 
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. På 
grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av 
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande 
att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

n TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING     
      UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 
For det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av 
teckningsratter ska styrelsen, inom ramen for  emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av  aktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter enligt följande.

1. I första hand till dem vilka aven tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstäm
ningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske 
fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsratter 
som var och en utnyttjat för teckning och i den man detta 
inte kan ske, genom lottning.

2. I andra hand till övriga som anmält sig for teckning utan 
stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske 
fullt ut ska tilldelning  ske pro rata i förhållande till det antal 
aktier som var och en anmält for teckning och i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

NEWS55 AB /  VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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n BESKED OM TILLDELNING VID    
      TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan 
företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldel
ningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska 
erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till 
den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i 
rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att  understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvalt
are kommer att erhålla besked om teckning enligt sin 
förvaltares rutiner.

n BETALD TECKNAD AKTIE (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda
gar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VPavi 
med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade 
aktier (BTA) skett på tecknarens VPkonto. De  nytecknade  
antal aktier är bokförda som BTA på VPkontot tills 
 Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

n HANDEL MED BTA 
Handel med BTA kommer att äga rum på Nordic MTF 
mellan 6 november 2018 och till dess att Nyemissionen 
registrerats hos Bolagsverket.

n LEVERANS AV AKTIER 
 Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske under första halvan av december 
2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden AB.

n OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET   
       I NYEMISSIONEN 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom 
ett pressmeddelande.

n TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

n RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första 
 gången på den första avstämningsdagen för utdelning 
som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos 
Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning 
som de befintliga aktierna.

n AKTIEBOK 
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämnings
bolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear 

Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

n AKTIEÄGARENS RÄTTIGHETER 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs 
dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via 
Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen.

n ÖVRIGT 
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en 
 tecknare för de nya aktier kommer Aqurat Fondkommi
ssion AB att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i 
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett 
bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbe
tala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för 
överskjut ande  belopp. En teckning av nya aktier, med 
eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och 
tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning 
av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om tecknings
likviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas 
på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma 
att lämnas utan beaktande eller teckning komma att 
ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i 
 anspråk kommer i så fall att återbetalas.

NEWS55 AB /  VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets 
verksamhet i negativ riktning. Det är därför av 
vikt att beakta relevanta risker vid sidan av 
Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan  beskrivs 
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande.  Samtliga 
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
beskriv as. En samlad utvärde ring av övrig 
information i detta Memoran dum tillsam
mans med en allmän omvärlds bedömning 
bör göras.

BOLAGSRISKER

n  FINANSIERING OCH FRAMTIDA  
    KAPITALBEHOV 
News55 är ett relativt ungt bolag där mycket har 
hänt på kort tid. Aktivitetsnivån i form av exempelvis 
antalet planerade mässor, nylanserade produkter och 
annan affärsutveckling är hög. Organisationen har 
vuxit snabbt för att åter krympa mycket på kort tid. Det 
finns alltid risker att alla produkter och aktiviteter inte 
utvecklas på det vis som förväntas. 2018 har i mycket 
varit ett svårt år för Bolaget och verksamheten har 
genomgått förändringar när fokus flyttats från tillväxt 
till att uppnå lönsamhet. Inför 2019 kommer inga nya 
affärsområden räknats in i affärsplanen och  befintliga 
kanaler kommer att prioriteras med stort fokus på 
nyhetsbrev och elektronisk direktmarknadsföring. Det 
finns ett flertal planerade aktiviteter som kan komma 
att utvecklas till nya affärsområden under året vilket 
kan påverka Bolaget både positivt och negativt. Bola
get är också föremål för relativt sett stora säsongsvaria
tioner i intäkter och rörelsekapitalbindning. Exempelvis 
är tiden runt årsskiftet och sommaren två perioder 
med begränsade intäkter och låg aktivitetsnivå. Det 
kan därmed inte uteslutas att Bolaget kan komma att 
behöva ytterligare kort  eller långfristigt kapital för att 
finans iera Bolagets verksamhet i framti den. Förutsätt
ningarna för eventuell framtida finans iering kommer 
bland annat bero på verksamhetens utveckling, men 
också andra faktorer som ligger utanför Bolagets egen 
kontroll. Det kan därmed inte garanteras att nytt  kapital 
kan anskaffas om ett sådant behov skulle uppstå, eller 
att det kan anskaffas tillräck ligt snabbt eller till Bolaget 

och dess aktieägare accep tabla  villkor. Om Bolaget vid 
behov inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan detta 
få väsentligt negativ inverkan på  Bolagets verksamhet, 

resultat och finans iella ställning. 

n  BEROENDE AV NYCKELPERSONER  

     OCH MEDARBETARE 
Inom Bolaget finns några nyckelpersoner vilka, 
 åtminstone på kort sikt, är viktiga för en framgångsrik 
utveckling av Bolagets verksamhet. Artur Ringart, en 
av grundarna, är en profil för Bolaget och varumärket 
samt i hög grad aktiv inom exempelvis mässverksam
heten. Om enskilda nyckelpersoner skulle lämna 
Bolaget skulle detta kunna ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet. Över tid knyter Bolaget till 
sig fler profiler i form av återkommande krönikörer, 
mäss profiler och så vidare, vilket kommer att minska 
betydelsen av enskilda nyckelpersoners engagemang. 
Bolaget är också beroende av att kunna attrahera och 
bibehålla kvalificerade och kompetenta  medarbeta re 
till konkurrenskraftiga villkor, bland annat inom 
försäljningsfunktionen, där även externa samarbets
partners kan spela en viktig roll för Bolagets försälj
nings  kapacitet. Om Bolaget inte lyckas med det skulle 
detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verk
samhet, tillväxt och resultat. 

 
n BEROENDE AV SAMARBETSPARTNERS 
Försäljning och distribution av några av Bolagets 
 produkter är i viss utsträckning beroende av goda 
relationer och samarbete med andra organisationer, 
 exempelvis pensionärsorganisationerna SKPF, PRO 
och SPF Seniorerna samt externa säljpartners. Om 
dessa relationer skulle utvecklas negativt eller samar
beten avbrytas skulle detta kunna påverka de  berör da 
 produkterna och Bolagets resultat och finansiella 
 ställning negativt.

n   KONKURRENS OCH MARKNAD 
News55 verkar på en marknad som delvis är i stor 
förändring. Bolagets ambition är att samtliga produkt
områden över tid ska vara lönsamma, samtidigt som 
respektive produktområde på olika sätt ska samverka 
och stärka övriga produktområden. Marknaden för 
digitala annonser och reklam som för närvarande är 
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att förutse och skydda sig mot. En aktie i Bolaget kan 
således komma att påverkas av sådana psykologiska 
faktorer på samma sätt som andra aktier.

n  LIKVIDITETSBRIST 
News55 aktie är noterad på NGM Nordic MTF. Brist på 
likviditet i aktien kan medföra en begränsad möjlighet 
att sälja aktier vid önskad tidpunkt.

n   VOLATILITET 
Kursen på News55:s aktie kan i framtiden komma att 
fluktuera kraftigt till följd av spekulation, allmänna 
börstrender, konjunktur eller förändringar i kapital  
marknadens intresse för Bolaget.

n   KONJUNKTUR 
Som marknaden ser ut idag finns ett stort behov av 
tjänster mot News55:s huvudmålgrupp. Dock kan 
 konjunkturen ändras så att förutsättningarna för 
News55:s verksamhet förändras. Detta kan i sin tur 
påverka möjligheterna för News55 att ge den utdelning 
till aktieägarna som man strävar efter.

n  ÖVRIGA RISKER 
Under den tid News55:s verksamhet bedrivits har 
 Bolaget inte påverkats av offentliga, ekonomiska, 
 skattepolitiska eller penningpolitiska faktorer. Detta 
kan komma att ändras i framtiden, men den  bedömning 
Bolaget gör är att dessa faktorer kommer att ha en 
 begränsad effekt på verksamheten.

en viktig del av Bolagets digitala intäkter växer totalt 
sett men samtidigt är styckpriserna på digitalt annons
utrymme under stark press med vikande lönsamhet 
för flera aktörer som följd. Det råder stark konkurrens 
om intäkterna från digitala annonsutrymmen vilket 
framför allt kan påverka tillväxten och lönsamheten i 
Bolagets digitala produkter.

n  FRAMTIDA FÖRVÄRV 
News55:s verksamhet har historiskt delvis etablerats 
genom förvärvet av verk samheten Seniorevent. Möjlig
heten och förmågan att göra ytterligare förvärv är en 
del av Bolagets strategi och utgör, i tillägg till Bolagets 
organiska tillväxt  och affärsutvecklingspotential, en 
potentiell källa till ytterligare värdeskapande. Därmed 
är Bolagets framtida utveckling till viss del beroende 
av tillgången av, samt Bolagets förmåga att identifiera 
potentiella förvärvskandidater samt att genomföra och 
finansiera sådana förvärv.

n   VALUTA-, KREDIT- OCH RÄNTERISKER 
News55 har för närvarande och förväntas även 
 framöver ha den absoluta merparten av alla sina 
finans iella flöden i svenska kronor, och därmed finns 
ingen direkt valutarisk att beakta. Bolaget har förnär
varande en checkräkningskredit hos Swedbank om 
0,5 mkr samt två lån från Almi om totalt 1,688 mkr. 
Kvar varande löptid på krediterna är mellan tre och 
sex år. Båda krediterna löper med rörliga räntefötter 
innebär ande att vid fullt utnyttjande är räntekänslig
heten för när  varande vid 1 % ökning/minskning i den 
rörliga räntefoten ca 28 tkr per år. Under 2018 och 2019 
 amorteras krediterna enligt plan med ca 0,85 mkr per år.

AKTIEMARKNADSRISKER

n   KURSFALL 
En investering i Bolaget är förknippad med risk och 
eftersom en investering i Bolagets aktie kan komma 
att stiga och sjunka i värde kan det därigenom inte 
garan teras att en investerare får tillbaka det satsa
de  kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned 
av  olika orsaker såsom exempelvis räntehöjningar, 
 politiska utspel, valutakursförändringar eller säm
re konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 
 präglas även till stor del av psykologiska faktorer, vilka 
till sin natur många gånger kan vara problematiska 
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Bakgrund och motiv

Bolaget har sedan starten för dryga tre år sedan 
 utvecklat och drivit nyhetssajten news55.se, en 
webbaserad nyhetstjänst med sin huvudsakliga mål
grupp i ålderssegmentet 55+ som totalt uppgår till 
ca tre miljoner personer i Sverige och som dessutom 
ökar i antal över tid. Det är en målgrupp som tradi
tionellt åsatts ett mindre värde inom exempelvis 
media och reklam. Det är något som News55 sedan 
starten har försökt ändra på.

News55 identifierade initialt ett behov och en affärs
möjlighet att erbjuda denna målgrupp relevanta 
och trovärdiga digitala nyhetstjänster och   samtidigt 
erbjuda en attraktiv mediekanal för de företag och 
andra aktörer som önskar nå målgruppen med 
 information, reklam och andra erbjudanden.

News55 är sedan förvärvet av Seniorevent 2016, 
Sveriges största kombinerade nyhetstjänst och 
eventarrangör med 55+ och seniorer som målgrupp 
och har en framträdande roll både inom det  digitala 
och analoga utbudet inom segmentet. Under 2018 
 kommer News55 att ha  arrangerat 30 event runt om 
i landet, från Sundsvall i norr till Ystad i söder, med 
uppskattningsvis över 100 000 besökare och många 
företag och organisationer som deltagare som också 
vill nå målgruppen.

I samband med att News55 noterades gjordes en 
nyemission som tillförde bolaget ca 6,5 mkr efter 
 emissions  och garantikostnader. I planeringen låg 
då en ny satsning på B2B mässor där de första mäss
sorna skulle genomföras i slutet av 2017 och förvän
tades bidra positivt till intäkter och resultat från 
slutet av året. Satsningen avbröts efter sommaren på 
grund av lågt intresse och svårighet att kombinera 
området med Bolagets fokusmålgrupp vilket dels 
innebar att nedlagda kostnader på satsningen inte 
kunde återvinnas och dels att tidigare målsättningar 
avseende omsättningstillväxt och resultatutveckling 
för 2017 inte längre var uppnåbara.

Den emission som gjordes i samband med noteringen 
i juli 2017 byggde på en aggressiv affärsplan med 
nya satsningar som inte har levt upp till förvänt
ningarna. Med den kunskapen i ryggen anpassades 

affärsplanen med fokus på befintliga produkter 
innebärande en lägre risk för negativa avvikelser i 
förhållande till affärsplan. Fokus låg dock kvar på en 
snabb tillväxt både inom event och digitalt. För att 
kunna exekvera affärsplanen gjordes två emissioner 
vilket tillförde bolaget 8 MSEK före emissionskost
nader. Emissionslikvidens syfte var att stärka 
 Bolagets finansiella ställning och likviditet, samt 
tillföra nödvändigt rörelsekapital för den fortsatta 
tillväxten mot lönsamhet. Styrelsen bedömde att 
de medel som tillfördes Bolaget genom emissionen 
skulle säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov för de 
kommande 12 månaderna och intill dess Bolaget är 
kassaflödespositivt.

Vid emissionens genomförande var orderingången 
stark med en snittförsäljning på nära 1,6 mkr under 
perioden september 2017 – januari 2018 och en 
utförsäljningsgrad på dryga 91% på mässorna i Q1. 
Under det kommande kvartalet sjönk försäljningen 
drastiskt beroende på främst tre faktorer.

      –    Eventförsäljningen tappade en nyckelsäljare  
            och det nya eventteamet förlorade både i fram 
            förhållning och försäljning.
      –    Det digitala försäljningsteamet drabbades av  
            en sjukskrivning och det externa säljbolaget  
            var oförmögna att genomföra större digitala  
            affärer dedikerade till News55.
     –     Det externa bolag som skulle leverera native         
            försäljning lyckades inte genomföra en enda           
            dedikerad affär.
 
Detta i samband med att kostnaderna för eventen 
inte lyckades hålla budget utan drog över kostnad
erna med 28% under Q1 gjorde att bolagets ledning 
och styrelse vidtog en rad åtgärder under Q2 för att 
bromsa förlusterna och bättre ta tillvara på  bolagets 
tillgångar. Det innebar ett avsteg från bolagets till
växtstrategi. De besparingsåtgärder som vidtogs var 
följande:

     –      Outsourcning av eventförsäljningen
     –      Nedskärningar av den redaktionella personalen
     –      Byte till lokaler med lägre hyra
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För att samtidigt kunna bygga en lönsam affär som 
är mindre beroende av traditionella digitala intäkter 
beslöt bolaget att öka sin fokus på emailutskick och 
de affärer som kan genereras inom det området. Det 
har inneburit att bolaget har:

      –      Ökat fokus på rekrytering av email adresser.
      –      Startat ett dagligt nyhetsbrev till 50 000   
 prenumeranter.
      –      Förvärvat Vinliv.se samt tillhörande databas.

Det dagliga nyhetsbrevet har fått ett fantastiskt 
mottagande från läsarna med en öppningsgrad på 
ca 40% och en ctr (click through rate) på mellan 12% 
och 14% i snitt. Detta är mångdubbelt högre siffror 
än branschsnitten.

Vinliv har relanserats under Q4 2018 och är ett 
samarbete med Cape Media som är ett säljbolag med 
mycket god kompetens inom vinmarknadsföring.
Bolaget bedömer därmed att det med stöd av denna 

emission kan fullfölja omstruktureringsarbetet och 
skapa goda förutsättningar att bygga vidare på de 
tillgångar som bolaget innehar samt skapa en grund 
för kommande förvärv. Bolaget vill kunna ta fortsat
ta steg mot att bli en värdeskapande och långsiktig 
aktör. Samtidigt som det finns ett stort intresse för 
Bolaget och dess verksamhet inom den stora mål
grupp som News55 riktar sig till med sina nyhets
sajter och andra produkter så syftar denna emission 
till att stärka finanserna och tillföra nödvändigt 
rörelsekapital.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Emissionslikviden kommer användas till att stärka 
Bolagets finansiella ställning och likviditet, samt 
tillföra nödvändigt rörelsekapital för den  fortsatta 
 omstruktureringen mot lönsamhet. Styrelsen 
 bedömer att de medel som tillförs Bolaget genom 
emissionen säker ställer Bolagets rörelsekapitalbehov 
tills dess att omställningen är färdigställd och goda 
förutsättningar finns för lönsamhet..

Styrelsen

Stockholm, november 2018
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News55 AB är ett publikt aktiebolag som sedan somma
ren 2017 är noterat vid NGM MTF. Bolaget  grundades 
av medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik 
Lundberg våren 2015. Bolaget har identifierat bristen 
på mediala produkter för en publik i ålderskategorin 
55+ samt den växande kommersiella marknaden för 
samma målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet med 
lansering av nyhets sajten news55.se. För att  utveckla 
affärsmodellen och öka intjäningsförmågan har verk
samheten bred dats till att även omfatta produkter 
inom event och digtal direktmarknadsföring.

Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhets
sajten news55.se, en webbaserad nyhetstjänst med 
sin huvudsakliga målgrupp i ålderssegmentet 55+.  
News55:s innehåll som har bestått av egenproducerat 
material, nyhetsbyråmaterial, krönikor, medlems
klubb,  debatt  ar tiklar och TV produktioner, lanserades i 
månadsskiftet juni/juli 2015 i samband med Almedals
veckan. Sajten och grundarna fick stor uppmärksamhet 
både bland allmänheten och i branschmedia direkt vid 
lansering en. Bolaget har på kort tid lyckats etablera 
sitt varu märke inom nyheter och opinionsbildande 
journalistik. News55.se hade under perioden 20180101
20181031 drygt 32 miljoner sidvisningar.

I september 2016 förvärvade eventverksamheten 
Seniorevent. Genom förvärvet är News55 nu Sveriges 
största eventarrangör med seniorer som målgrupp och 
har en framträdande roll både inom det digitala och 
analoga utbudet inom segmentet. Under de senaste 
två åren har mässor genomförts runt om i landet, från 
Sundsvall i norr till Ystad i söder. News55 har under 
2018 års tre första kvartal intäkter uppgående till   
ca 9,6 mkr, vilket kan jämföras med förra årets omsätt
ning på ca 11 mkr vilket i sin tur var en fördubbling 
jämfört med 2016. Tillväxten har avstannat enligt plan 
och bolaget fokuserar i detta skede på att nå lönsamhet.

Bolagets intäkter kommer hittills huvudsakligen från 
företag och organisationer vilka önskar nå målgruppen 
men det finns stor potential för News55 att öka de 
direkta intäkterna från konsumenterna i målgruppen 

och bolaget ser stora möjligheter till aktiv affärsutveck
ling då ett antal intressanta områden har identifierats. 
Bland annat genomförs under november månad en 
aktiv seniorresa i ett samarbete med Apollo

AFFÄRSIDÉ 
Lansering och etablering av mediala produkter och 
event i tydligt identifierade målgrupper för att där i  
genom skapa långsiktig hög och stabil avkastning för 
sina aktieägare.

MÅLSÄTTNING 
Att etablera ett nytt oberoende mediehus med stora 
synergier och en bred såväl analog som digital bas 
som kan generera en sund affär och samtidigt leverera 
högklassiga produkter till såväl individer inom mål  
grupper som har varit bortglömda och/eller negligerade 
av etablerade mediehus som till företag eller organisa
tioner som önskar kommunicera med målgruppen.

NEWS55 I KORTHET 
Når 250  000 unika besökare per månad
Kraftigt genomslag i media
Står alltid på målgruppens sida
Relevant för målgruppen
Partipolitiskt obunden
Nyhetssajt med ca 20 krönikörer
Sveriges största eventarrangör med seniorer som 
 målgrupp

News55 grundades av medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik 
 Lundberg vilka har en gedigen bakgrund och erfarenhet från bland annat 
TV4, MTG, SVT och SR. 

Bakgrund 

NEWS55 AB /  DET HÄR ÄR NEWS55
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VARFÖR INVESTERA I NEWS55?

News55 har en unik nisch med fokus på en 
tidigare oexploaterad målgrupp.

News55:s primära målgrupp är växande och 
köpstark med en stor kommersiell potential.

News55 har på kort tid utvecklats till ett starkt 
varumärke som attraherar många kända profiler 
som delar Bolagets vision.

News55 har en erfaren och branschkunnig 
ledning med ett brett nätverk.

News55 har goda utsikter till hög tillväxt, inte 
minst genom nya produkter, mässkoncept och 
flera intäktsströmmar.

n  

n  

n  

n  

n  



17

Hösten 2017 bestämde bolaget sig för att öka tempot. 
Anledningen var en orderingång som var rekordstor. 
Bolaget hade lanserat en ny sajt med inriktning på 
 ekonomi med en orderingång på 1,2 mkr redan från 
start, och rekryterat en ny digital chef och en ny 
eventchef. Det digitala säljet slog budget under flera 
månader, mässorna i Q1 hade en hög utförsäljnings
grad och  september var den bästa säljmånaden i 
 bolagets historia.

Men under våren vek försäljningen kraftigt från våra 
prognoser som med smärtsam tydlighet tvingade 
 bolaget att vidta snabba och drastiska åtgärder. Bolaget 
bestämde sig att göra ett avsteg från den tillväxtfokus
erade strategi som tidigare varit gällande. News55 hade 
samlat på sig en rad tillgångar med god intjänings
förmåga. Men det förutsatte en rad nedskärningar 
och outsourcningar. Den redaktionella ambitionen att 
bygga ett mediehus baserat på egen journalistik fick stå 
åt sidan. 

Bolaget har identifierat fina tillgångar i mailutskick, 
huvudsajt och event. Den senare verksamheten var och 
är fortfarande i behov av en konceptförbättring. Ett 
arbete som är pågående. Under sommaren och början 
av hösten har transfomeringsarbetet utförts och slut
förts. Kvar är en tredjedel av personalkostnaderna och 
hittills har planen följts.

Det har varit en tuff period under våren och sommaren 
samtidigt som vi ser vilka fantastiska tillgångar vi har i 
vår sajt, nyhetsbrev, mässor och varumärke. Det kanske 
roligaste är att vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till 
drygt 50 000 prenumeranter uppskattas av läsarna och 
har en öppningsgrad på ca 40 %. Jag är även glad att 
våra storägare fortsätter att stötta oss. Nu ser vi fram 
emot att slutföra omställningsarbetet och bygga vidare 
kommersiellt på de tillgångar vi har.

Fredrik Lundberg
VD / Medgrundare

VD har ordet 
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Verksamhet har sedan starten för drygt tre år sedan 
utvecklats stort och består idag av två verksamhets
områden; Digitala kanaler och Möten & Events. Den 
digitala verksamheten består av nyhetssajten News55.se, 
News55 Nyhetsbrev och databas, Club55 och Vinliv.se. 
Eventdelen har sin bas i News55 Seniorevent men även 
med andra produkter såsom Almedalens Äldreforum 
och Seniorfestivaler i svenska städer.

News55 grundades i april 2015 av journalisterna Artur 
Ringart och Fredrik Lundberg. Lanseringen av sajten  
www.news55.se fick stor medial uppmärksamhet och redan 
första veckan hade sajten över 40 000 unika besökare, vilket 
skvallrade om en stor potential och ett stort intresse från en 
målgrupp som tidigare saknat en naturlig kanal på nätet.

I Sverige har vi en växande befolkning. 2017 passerades  
10 miljoner invånare och av dessa är tre miljoner 55 år 
eller äldre dvs nästan en tredjedel av befolkningen. Trots 
att  denna del av befolkningen ökar, är köpstark och blir 
 friskare har få aktörer valt att definiera denna målgrupp 
som sin huvudmålgrupp. News55 har identifierat en lucka 
på mediemarknaden och sedan starten konsekvent jobbat 
för att lyssna på målgruppen och med detta som bas utveck
lat nya produkter. 

n DIGITALA KANALER
Den digitala affären var inledningsvis tänkt att utgöra 
News55:s samlade intäkter. Intäktsmodellen bestod 
av att sälja digitala annonser till företag som ville nå 
målgruppen 55+. När News55 AB grundades våren 2015 
fanns det fortfarande en marknad för direkt  försäljning 
av bannerannonser. Den digitala annons  marknaden 
var dock i förändring redan vid verksam hetens start. 

Verksamheten idag 
och framåt

Från att publicister sålt sina egna kommersiella ytor 
har handeln övergått till att bli mer automatiserad 
genom så kallad programmatic – något som mer eller 
mindre alla inom den digitala annons affären varit 
tvungna att förhålla sig till och som påverkat pris
bilden negativt. För News55 har det varit tydligt hur 
 prisbilden av digitala annonsytor har sjun kit sedan 
start, både generellt och för News55 specifikt.

Under 2018 förväntar sig Bolaget att de digitala intäkt
erna kommer att utgöra mindre än hälften av de totala 
intäkterna. Givet de låga priserna på annonser ligger 
stort fokus på alternativa annonslösningar såsom 
natives (redaktionella annonser) och kreativa affärer i 
samarbete med affärspartners, till exempel temasidor.
Under åren har vi byggt upp en stor  emaildatabas där 
vi distribuerar ett dagligt utskick med de  viktigaste 
 nyheterna samt krönikor och debattinlägg till 
målgrupp en. Nyhetsbrevet har blivit en enorm succé 
och har fantastiska tal i termer av öppningsgrad och 
läsning som är mycket ovanliga att se på marknaden. 
Databas en består idag av drygt 50.000 adresser och 
förväntas växa tack vare digitala och fysiska aktivitet er 
med syfte att samla in fler prenumeranter. Över  
12 månader har News55:s event över 100 000 besökare 
och stora insatser görs för att på plats samla in mail
adresser. Nyhetsbreven har en öppningsgrad på över 
40 % vilket grundar sig i kvalitativt och relevant inne
håll för en tydlig och väldefinierad målgrupp. I nyhets
breven distribueras även annonser och kommersiella 
artiklar vilka inte är lika prisutsatta som traditionella 
annonser.
  
 

News55:s är idag ett etablerat varumärke och driver ett antal populära 
produkter för de äldre målgrupperna. Bolaget sätter stor vikt vid att vara 
ett språkrör för människor över 55 år och drivs utifrån manifestet att all
tid stå på de äldres sida. 
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Emaildatabasen ger också möjlighet att arbeta med 
elektronisk direktreklam (EDR) där annonsörer erbjuds 
att göra separata utskick till målgruppen så kallade  
standalones. Under hösten 2018 kommer News55 att 
inleda samarbete med en ny säljpartner som bedömer 
vårt EDRerbjudande som ett av marknadens starkaste.
 
Som en del av den ökade satsningen på  emaildatabaser 
har även sajten vinliv.se med tillhörande databas för
värvats. Satsningen sker i samarbete med säljbolaget 
Cape Media och försäljningen kring den nylanserade 
sajten sker under q4 2018
 
Nyhetssajten News55.se är sålunda inte längre bola
gets viktigaste intäktskanal men en mycket central del 
för byggandet av trovärdighet och relevans. Varje dag 
året om, lägger redaktionen upp relevanta artiklar på 
sajterna. News55:s digitala trafik har sina största källor 
i sociala medier med Facebook som den dominerande 
trafikdrivaren samt det dagliga nyhetsbrevet.

n MÄSSOR OCH EVENTS
Sedan övertagandet av Seniorevents verksamhet har 
mäss och eventverksamheten utökats rejält. När 2018 

 avslutas har närmare 30 events genomförts. News55 är 
idag Sveriges största arrangör av seniormässor. Huvud
delen av mässorna är inomhusmässor men under 2018 
har flera större utomhusmässor arrangerats bl a i Karls
krona och i Linköping. Mässorna genomförs via ett unikt 
samarbete med Sveriges tre största pensionärsorganisa
tioner; PRO, SPF Seniorerna och SKPF.

Under Almedalsveckan arrangerar News55 Äldreforum 
i Visby. Det är ett historiskt projekt såtillvida att de tre 
pensionärsorganisationerna aldrig samarbetat i denna 
form förut. News55 är initiativtagare och projektleder 
satsningen.

Satsningen på mässor fortsätter under 2019. Sälj och 
 produktionsledning har outsourcats till externa aktörer 
för att göra satsningen mer skalbar. Under 2019 kom
mer 19 mässor genomföras där en stor del ligger på ett 
 utvecklat koncept kallat ”+55mässor” som kommer 
arrangeras under två dagar. I skrivande stund är försälj
ning påbörjad för de traditionella mässorna på följande 
orter 2019: Trollhättan, Kalmar, Eskilstuna, Växjö och 
Karlstad.
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Under första halvan av 2018 hade News55 18 heltider fördelat på anställd 
och inhyrd personal. 12 heltider avsåg anställd personal och 6 heltider 
var inhyrd personal.

Heltidsekvivalenter

Organisation

Under våren 2018 outsourcade  bolaget delar av det redaktio
nella  arbetet , ekonomi, försäljning av mässor och event 
samt projektledningen. Syftet har varit att skapa en tydlig 
beställarorganisa tion som är mindre personalintensiv 
än tidigare och som skapar skalbarhet, flexibilitet och 
 garanterar kompetensförsörjning.
 
Försäljningen av mässor och event  hanteras idag av 
Möten & Event i Sverige AB som leds av bolagets fd 
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eventchef. För de digitala kanalerna samarbetar News55 
med Leeads och Cape Media AB. Redovisningsbyrå är 
Grant Thornton Sweden AB.
 
Idag har bolaget fem heltider. Bolagets VD är Fredrik 
Lundberg. Styrelsen består av Tobias Fagerlund (ord
förande), Lena Adelsohn Liljeroth, Kenneth Adenskog, 
Fredrik Lundberg och Artur Ringart.
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News55 AB verkar i Sverige och fokus under de 
 närmsta åren ligger på att arbeta med den svenska 
marknaden. Bolagets produkter och intäkter består för 
närvarande framför allt av att tillhandahålla företag och 
organisa tioner reklam och marknadsföringsutrymme 
mot målgruppen 55+ och seniorer. Framöver kan även 
intäkter från konsumenter i själva målgruppen utgöra 
en ökande andel av Bolagets intäkter.
I IRM:s samman fattning av medieåret 2017 konstatera
des det att medieinvesteringarna för första gången stod 
för över hälften av den totala summan. Under samma 
år landade medieinvesteringarna på  
37,7 miljarder kronor. Tillväxten var strax över åtta pro
cent i jämförelse med föregående år. Både digitala medier 
och mässor/event är starka kanaler med tillväxt.

n INTERNETANVÄNDNING I MÅLGRUPPEN
De flesta i åldersgruppen 55+ är vana Internetanvänd are. 
85 % läser nyheter i dator eller mobil och en  majoritet an
vänder Facebook (VintagePeople) som för allt fler svensk
ar kommit att bli den primära nyhetskällan.

n MÅLGRUPPEN I KORTHET
•	Äger 75 % av svensk förmögenhet.

•	Konsumerar som 40åringar.

•	Sker stora förändringar i livet med jobb, bostad och familj.

•	Dåligt representerade i riksdagen.

•	Dåligt representerade i medier.

DEMOGRAFISKA VÄRDEN
n ÅLDER
Att News55 når ut till rätt ålderssegment återspeglas 
tydligt på Bolagets Facebooksida, där 50 % är 65 år eller 
äldre och 30 % är mellan 55 och 64 år.

n  KÖN
I åldersintervallet 55+ utgörs den svenska befolkningen 
av 48 % män och 52 % kvinnor (SCB, 2016). News55:s 
följare på Facebook utgörs av 37 % män och 63 % 
kvinnor, vilket tyder på att vi når något fler kvinnor i 
målgruppen.

n    GEOGRAFISKT LÄGE
Sajtens besökare och gilla markeringarna på Facebook 
domineras nästan uteslutande av användare i Sverige. 
Den största användarbasen kommer från storstäderna 
och fördelar sig därefter enligt de svenska regionala 
länen utifrån befolkningsmängd.

n DEN KOMMERSIELLA MÅLGRUPPEN
Sveriges befolkning över 55 år är en växande och 
köpstark målgrupp, men en stor del av handeln har 
inte upptäckt potentialen. Drygt 60 % av målgruppen 
har handlat på nätet tre gånger eller mer det senaste 
året (VintagePeople). När det gäller bankärenden eller 
 informationsinhämtning är siffrorna betydligt högre än 
så. Resor är en stor digital marknad där 76 % i mål
gruppen handlar sina resor på nätet.

Marknaden

Så stor andel i målgruppen 55+ använder Internet dagligen 
eller flera gånger i veckan (VintagePeople).
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Finansiell översikt
Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Bolaget har haft två brutna 
räkenskapsår. 

Det första förlängda räkenskapsåret avser perioden från 
Bolagets grundande 5 mars 2015  30 juni 2016 (ca 15 
månader) och det förkortade andra räkenskapsåret avser 
perioden 1 juli 201631 december 2016 (6 månader). 
Från och med 1 januari 2017 har Bolaget kalender  år 
som räkenskapsår. För att underlätta  jämförelsevisas 
2016 nedan som räkenskapsår med perioden  

1  januari 2016 till  31 december 2016 (12 månader) 
och 2015 som räkenskapsår från bolagets grundande 
5 mars 2015 till  31 december 2015. Uppgifterna för 
detta Memorandum har inte granskats av Bolagets 
revisor. 

News55 AB har ett helägt dotterbolag, News55 
 Pro ductions AB, org nr 559034–5566. All  verksamhet 
är samlad i Bolaget News55 AB. Dotterbolaget är 
 vilande och saknar medel eller andra tillgångar 
varför ingen koncernredovisning upprättas. Alla 
intäkter och kostnader hänför sig till Sverige. Mindre 
avrund ningsdifferenser kan förekomma.

FINANSIELL 
INFORMATION
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JAN-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC JAN-DEC MAR-DEC
Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2016 2017 2016 2015

Nettoomsättning 9 804 7 261 2 778 10 979 5 582 1 471

Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0 0 0

Summa rörelseintäkter 9 806 7 261 2 778 10 979 5 582 1 471

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster −6 836 -4 908 -2 945 −7 141 −4 962 −3 555

Övriga externa kostnader −4 566 -4 649 -2 370 −5 947 −4 497 −420

Personalkostnader −3 746 -4 255 -978 −5 967 −2 414 −57

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar −1 608 -1 474 -358 −1 983 −847 −112

Rörelseresultat −6 950 -8 025 -3 873 −10 060 −7 138 −2 673

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter −192 -255 -38 −343 −62 −2

Resultat efter finansiella poster −7 141 -8 281 -3 911 −10 403 −7 200 −2 675

Resultat före skatt −7 141 -8 281 -3 911 −10 403 −7 200 −2 675

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT −7 141 -8 281 -3 911 −10 403 −7 200 −2 675

RESULTATRÄKNING

2018 2017 2016 2017 2016
Belopp i tusentals kronor JAN-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten −6 945 -6 408 -1 005 −6 925 −3 473

Kassaflöde från investeringsverksamheten −541 -115 -8 000 −790 −8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 315 8 130 10 158 7 886 11 530

Periodens kassaflöde −171 1 607 1 153 171 57

Likvida medel vid periodens början 3 407 57 0 57 0

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 3 236 1 664 1 154 227 57

KASSAFLÖDESANALYS
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BALANSRÄKNING

Tillgångar
Belopp i tusentals kronor 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 1 816 1 276 1 949 1 644 1 221 1 292

Goodwill 4 538 5 949 7 650 5 705 7 261 0

Summa 6 355 7 225 9 599 7 350 8 482 1 292

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 46 96 214 122 196 0

Summa 46 96 214 122 196 0

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 50 50 40 50 50 40

Summa 50 50 40 50 50 40

Summa anläggningstillgångar 6 450 7 371 9 853 7 522 8 728 1 332

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 872 1 151 1 994 1 627 284 70

Aktuell skattefordran 0 107 4 5 0 6

Övriga fordringar 20 0 110 −5 452 391

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 841 266 -1 158 57 135 400

Summa 1 733 1 524 950 1 683 871 867

Kassa och bank 57 1 664 1 154 227 57 0

Summa omsättningstillgångar 1 789 3 188 2 104 1 911 928 867

SUMMA TILLGÅNGAR 8 240 10 558 11 957 9 432 9 656 2 199



25

NEWS55 AB /  FINANSIELL INFORMATION

BALANSRÄKNING 
Eget kapital och skulder

Belopp i tusentals kronor 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 870 632 140 632 141 84

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0 0 0

Fond för utvecklingsutgifter 901 0 0 0 0 0

Summa 1 771 632 140 632 141 84

Fritt eget kapital

Överkursfond 21 916 14 834 13 503 14 841 8 028 3 598

Balanserad vinst och förlust −5 546 - - - - -
Föregående års resultat −10 496 - - - - -
Årets resultat −7 141 -12 926 -6 586 −15 049 −4 645 −2 675

Summa −1 267 1 909 6 917 −207 3 383 923

Summa eget kapital 504 2 540 7 057 424 3 524 1 007

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 688 2 174 1 417 1 930 1 313 0

Summa långfristiga skulder 1 688 2 174 1 417 1 930 1 313 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 500 500 500 500 449 410

Skulder till kreditinstitut 625 0 83 0 118 0

Förskott från kunder 1 793 1 481 0 1 773 942 0

Leverantörsskulder 1 853 1 838 2 004 2 939 2 444 534

Övriga skulder 73 548 416 851 294 87

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 1 204 1 478 480 1 014 573 160

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 048 5 844 3 483 7 078 4 819 1 192

Summa skulder 7 736 8 018 4 900 9 008 6 132 1 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 240 10 558 11 957 9 432 9 655 2 199
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JAN-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC JAN-DEC MAR-DEC
2018 2017 2016 2017 2016 2015

Finansiella värden

Nettoomsättning (tkr) 9 804 7 261 2 778 10 979 5 582 1 471

Bruttoresultat (tkr) 2 971 -8 025 -3 873 3 838 619 −2 084

Rörelseresultat (tkr) −6 950 -8 281 -3 911 −10 060 −7 138 −2 673

Resultat efter finansnetto (tkr) −7 141 2 353 -167 −10 403 −7 200 −2 675

Soliditet (%) 25,7% 24% 59% 4,5% 37% 46%

Aktien

Resultat per aktie (kr) −2,91 -4,65 -2,79 −5,84 −5,11 −3,18

Omsättning per aktie (kr) 4,00 4,08 1,98 6,17 3,96 1,75

Antal aktier vid periodens slut (st) 2 451 037 1 780 074 1 399 986 1 780 074 1 399 986 840 000

Övriga nyckeltal

Antal sidvisningar (st) 31 169 542  18 608 014 9 355 411 28 282 424 13 079 954 4 131 357

Antal genomförda event (st) 23 18 4 27 11 0

Nyckeltal

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

JAN-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC JAN-DEC
Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2016 2017 2016

Ingående eget kapital 332 3 524 1 007 3 524 1 007

Förändring eget kapital

Aktiekapital 238 492 56 491 53

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0 0

Fond för utvecklingsutgifter 901 0 0 0 0

Nyemission 7 262 7 886 5 086 7 886 5 086

Kvittningsemission 0 1 262 5 280 1 262 5 441

Fondemission 0 -359 0 −359 0

Förvärvskostnader −187 -1 984 -460 −1 976 −864

Balanserad vinst eller förlust −901 - - - -
Periodens resultat −7 141 -8 281 -3 911 −10 403 −7 200

172 -984 6 050 −3 099 2 516

Belopp vid periodens utgång 504 2 540 7 057 424 3 524
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n ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
 utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

n INTÄKTER  
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
 erhållits och redovisas i den omfattning det är sanno
likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo
göras Bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

n LEASING  
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasing
perioden.

n IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgång
arna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod och från den tidpunkt då de tas i bruk. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
 Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings
prövas årligen.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Utvecklingskostnader 5 år
 Goodwill 5 år
     
Utgifter för utveckling av hemsidan balanseras som 
 immateriella anläggningstillgångar. Styrelsen har 
bedömt att goodwill som uppkommit i samband med 
förvärv av rörelse lämpligast skrivs av på 5 år. 

n MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Inventarier och verktyg 5 år
 Lastbilar 3 år

n SKATT 
Redovisad skattekostnad innefattar skatt som ska 
 betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
av tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder och fordringar sker 
till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster 
som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings
metoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på till
gångar och skulder. Uppskjuten skattefordran respektive 
uppskjuten skatteskuld till samma skattemyndighet 
redovisas netto i balansräkningen. Uppskjuten skat
tefordran avseende förlustavdrag redovisas i den 
 utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräk
nas mot överskott vid framtida beskattning.
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Redovisnings- och Värderingsprinciper

DEFINITIONER NYCKELTAL

» Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till 
balansomslutningen
» Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Omsättning per aktie: Omsättningen dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Antal aktier vid periodens slut: Totalt antal utställda aktier vid periodens slutdatum
» Antal sidvisningar: Totalt antal visningar av olika sidor inom News55 domäner
» Antal genomförda event: Totalt antal event för seniorer inklusive Almedalen
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen 
Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhets
sajten news55.se. Under sommaren 2016 förvärvades 
eventverksamheten Seniorevent vilken nu är integre
rad i Bolaget. Förvärvet tillträddes 1 september 2016.

Bolagets intäkter härrör sig till produktområdena di
gitala kanaler inklusive bolagets maildatabas och 
medlemsklubben Club55 samt mässor och event. De 
digitala intäkterna utgörs av försäljning av annons
utrymme, redaktionellt annons  utrymme, produktion 
av rörlig  reklam och tillhörande annonsutrymme för 
detta på sajterna news55.se och E55.se, elektronisk 
direktreklam, annonser i nyhetsbrev samt i mindre 
utsträckning medlemsavgif ter från Club55. Intäkterna 
från event utgörs hittills framför allt av försäljning av 
mässplatser till företag och organisationer som vill delta 
på de olika mässor som arrangeras. 

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 
2018 (JAN-SEP), 2017 OCH 2016

n OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för de tre första kvartalen under 
 räkenskapsåret 2018 uppgick till 9,8 mkr och uppgick 
för helåret 2017 till 11,0 mkr (5,6 mkr) vilket motsvar
ade en ökning med 97 % mellan 2017 och 2016. Den 
största delen av intäktsökningen är ett resultat av fler 

event och högre snittintäkt per event.

n RESULTAT 
Bruttoresultatet för 2018 per den 30 september upp
gick till 3 mkr och under 2017 uppgick  bruttoresultatet 
till 3,8 mkr (0,6 mkr) vilket motsvarade en 
 bruttomarginal 2017 om 35 % (11 %). Den förbättrade 
 bruttomarginalen berodde bland annat på skaleffekter 
med en högre volym och omsättning i verksamheten 
jämfört med föregående år. Bruttomarginalen per  
30 september 2018 uppgick till 30 %. Bolagets rörelse
resultat efter avskrivningar uppgick per 30 september 
2018 till 6,95 mkr och 2017 till 10,15 mkr ( e7,138 
mkr). 

Personalkostnaderna uppgick per den 30 september 
2018 till 3,7 mkr och för helåret 2017 uppgick personal
kostnaderna till  6,0 mkr ( 2,4 mkr). Övriga externa 
kost nader uppgick per den sista september 2018 till 
4,57 mkr och under 2017 ökade personalkostnaderna 
till  6 mkr från 2016 ( 4,5 mkr). Avskrivningarna för de 
tre första kvartalen 2018 uppgick till 1,6 mkr. Avskriv

ningarna under 2017 uppgick till  2,0 mkr och ökade 
från 2016 ( 0,8 mkr) med anledning av avskrivningar för 
förvärvad goodwill vilka inte belastade hela jämförelse
perioden.

De ökade rörelsekostnaderna jämfört med motsvarande 
period föregående år beror på den större  omfattningen 
på verksamheten efter genomfört förvärv samt 
 fortsatt expansion, fler anställda och inhyrd personal. 
Kostnads bilden har nu vänt och minskar under 2018:s 
andra hälft.

Räntekostnaderna och liknande resultatposter uppgick 
per den 30 september 2018 till 192 tkr och 2017 till   
343 tkr ( 62 tkr) vilket är en minskning under 2018 på 
grund av att låneskulderna har amorterats och ökning
en under 2017 var med anledning av att låneskulderna 
ökat med därtill hörande högre räntekostnader. Resultat 
efter finansiella poster för de tre första kvartalen under 
2018 uppgick till 7,1 mkr och för helåret 2017 upp  gick 
resultat efter finansiella poster till  10,496 mkr ( 7,2 mkr).

n FINANSIELL STÄLLNING 
Bolagets balansomslutning uppgick per 30 september 
2018 till 8,2 mkr och uppgick per 31 december 2017 
till 9,4 mkr (9,7 mkr). Minskningen hänför sig framför 
allt till avskrivningar på Goodwill hänförligt till för
värvet av verksamheten Seniorevent som tillträddes 
i sep tember 2016, med ett totalt anskaffningsvärde 
om 8 mkr, varav vissa inventarier förvärvades för  
0,2 mkr och resterande del av köpeskillingen utgjordes 
av goodwill om 7,8 mkr, huvudsakligen bestående av 
upparbetade kundrelationer och varumärke. Goodwill  
posten skrivs av över fem år och hade ett bokfört värde 
per 30 september 2018 om 4,5 mkr och uppgick den  
31 december 2017 till 5,7 mkr (7,3 mkr). Köpe skillingen 
erlades vid tillträdet delvis genom kontant  likvid samt 
med nyemitterade aktier. Inför och i sam band med 
förvärvet genomfördes emissioner. Det egna kapitalet 
uppgick per 30 september till 504 tkr och per 31 dec
ember 2017 till 332 tkr (3 524 tkr). Soliditet per den  
30 september 2018 uppgick 25,7 % och för helåret 2017 
till 3,5 % (37,5 %). Bolaget hade per 31 december 2017 
långfristiga skulder om 2,2 mkr samt en checkräknings
kredit från bank med en limit om 0,5 mkr. Per den  
30 september 2018 har bolaget långfristiga skulder 
om 1,7 samt en checkräkningskredit från bank med 
en limit om 0,5 mkr. Kassalikviditeten uppgick per 30 
september 2018 till 57 tkr och den 31 december 2017 till 
227 tkr (57 tkr)
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Aktierna, som är registrerade i elektronisk form i av  
stämningsregister hos Euroclear Sweden AB i enlighet 
med avstämningsförbehåll i bolagsordningen, är upp
tagna för officiell handel på NGM Nordic MTF.

n AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tabellen nedan visar förändringarna i News55:s aktie  
kapital sedan bildandet, fram till registrering av de 
nya aktierna vid Erbjudandet samt de maximala antal 
aktier som kan komma att emitteras i samband med 
Erbjudandet (anges nedan som ”Ej registrerade”).

n OPTIONER OCH INCITAMENTSPROGRAM
Styrelsen beslutade den 4 oktober 2017 med stöd 
av bemyndigande vid årsstämma 10 april 2017 att 
 emittera, innan sedvanlig omräkning i enlighet med 
 optionsvillkoren föranledd av emissioner, högst 160 000 
teckningsoptioner till Karolina Palutko Macéus bolag 
genom ett optionspro gram med syfte att fördjupa ett 
långsiktigt samarbete kring satsningen på E55. En (1) 
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 

Aktierna i News55 AB har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Enligt 
 bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 
kr och högst 2 000 000 kr och antal akter vara lägst  
1 400 000 och högst 5 600 000. Antalet aktier uppgår 
före den nu pågående företrädesemissionen till   
2 451 037 och aktiekapitalet uppgår till 869 856,713 kr.

Varje aktie har ett röstvärde om en (1) röst vid bolags
stämma. Varje aktie äger lika rätt till tillgångar och 
vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta 
för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtt. Samtliga aktier ger lika företrä
desrätt att teckna aktier i händelse av emission av nya 
aktier om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom 
bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om 
 av vikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det före
ligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. 
Inte heller är News55:s aktier föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösen skyldigheter. Aktierna har ej varit föremål för 
offentligt uppköpserbjudande sedan Bolaget bildades.

Aktiekapital och 
ägarförhållanden

Datum Händelse Antal nya aktier Förändrat belopp (kr) Antal aktier Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr) Teckningskurs (kr)

2015-03-05 Nybildning 500000 50000 500000 50000 0,1 0,1

2015-07-01 Nyemission (kontant) 250000 25000 750000 75000 0,1 10

2015-07-02 Nyemission (kvittning) 32500 3250 782500 78250 0,1 10

2015-07-06 Nyemission (kvittning) 40000 4000 822500 82250 0,1 10

2015-08-22 Nyemission (kvittning) 17500 1750 840000 84000 0,1 10

2016-03-22 Nyemission (kontant) 40000 4000 880000 88000 0,1 25

2016-09-29 Nyemission (kontant) 226986 22698,6 1106986 110698 0,1 18

2016-09-29 Nyemission (kvittning) 293000 29300 1399986 139998,6 0,1 18,02

2016-12-07 Nyemission (kvittning) 8888 888,8 1408874 140887,4 0,1 18

2017-04-24 Fondemission 359113 500000 0,354893

2017-06-22 Nyemission (kontant) 320000 113565,9 1728874 613565,9 0,354893 25

2017-06-27 Nyemission (kvittning) 51200 18170,5 1780074 631736,4 0,354893                              25

2018-02-06 Nyemission (kontant) 416667 147872,2 2196741 779608 0,354893                              12

2018-0412 Nyemission (kontant) 254296 90247,9 2451037 869856 0,354893 12

ej reg Nyemission (kontant) 2451037 869856 4902074 1739713  0,354893                           1,30

Tabell 1: Aktiekapitalets utveckling.
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27,5 kronor per aktie från och med den 1 januari 2021 
till och med den 30 juni 2021. Om samtliga tecknings
optioner nyttjas tillförs News55 ca 4 400 000 kr.

n BEMYNDIGANDE  
Vid ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2018 be
slutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande 
årsstämma besluta om emission av aktier och/eller 
teckningsopt ioner och/eller konvertibler, med  eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller 
konvertibler som  betigar till nyteckning av aktier som 
emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en 
ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent 
 baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget 
vid tidpunkt en för årsstämman 2018. Emissionerna 
ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med för
behåll för marknadsmässig emissionsrabatt i före
kommande fall, och betalning ska, förutom kontant 
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom 
kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad 
med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra 
bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emis
sion med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/
eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/
eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bolagets större aktieägare
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n UTDELNINGSPOLICY 
I enlighet med aktiebolagslagen måste utdelning före
slås av styrelsen och beslutas av årsstämman. Någon 
utdelning avses inte att lämnas de närmaste åren. 
Styrelsen kommer att beakta ett flertal faktorer, bland 
annat News55:s rörelseresultat och finansiella ställ
ning, expansionsplaner, likviditetsbehov och andra 
väsentliga faktorer vid överväganden om förslag till 
framtida utdelning. 

n ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Det 
är genom några av dessa bolag som Bolagets grundare 
och nyckelpersoner har sitt ägande. Bryngan Invest AB 
är delägt av Fredrik Lundberg och Tobias Fagerlund 
och Artie AB ägs av Artur Ringart. BNY Mellons aktier 
innehas av Johan Lundberg. 

Aktieägare Antal aktier Innehav

Dividend AB 462 537 18,87 %

BNY Mellon SA/NV 335 500 13,69 %

Bryngan Invest AB 243 571 9,94  %

Artie AB 237 500 9,69 %

Credit Suisse 141 667 5,78 %

Övriga aktieägare 1 171 929 42,03 %

Totalt antal aktier 2 451 037 100 %
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betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen 
ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av 
Bolagets angelägenheter. 
 
I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa 
mål och strategier, se till att det finns effektiva system 
för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet 
och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av 
att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är 
tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslu
tar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, 
strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, 
organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar 
och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av 
strategisk karaktär. 
 
Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen i andra 
ärenden som bedöms falla utanför ramen för den 
verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska 
också se till att Bolagets informationsgivning präglas av 
 öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Där
till ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta,  utvärdera 
och vid behov entlediga den verkställande direktören. 
Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättnings
utskott, revisionsutskott eller något annat utskott. 
Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskotts 
uppgifter.

n BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
 högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan  avgöra 
varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller  under 
ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På års
stämman, som ska hållas inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt 
i frågor såsom fastställande av resultat och balans
räkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, 
beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
den verkställande direktören för räkenskapsåret, val 
av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till 
styrelsen och revisorn.

n RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMAN
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av 
Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolags
stämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att 
delta i bolagsstämman senast det datum som anges i 
kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolags
stämman och rösta för det antal aktier de innehar. 
Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen 
eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två 
biträden.

n  STYRELSEN
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolags
stämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen 
ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation 
liksom se till att Bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 

Bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är 
föremål för handel på en reglerad marknad i Sverige. News55 omfattas inte och 
är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte för 
närvarande frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 
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Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, 
där styrelseledamöter eller ledande befattningshavares 
privata intressen kan komma att stå i strid med Bolagets 
intressen. Det förekommer inte några förmåner för 
 styrelsen eller ledande befattningshavare efter upp
hörande av uppdrag eller anställning. Såvitt styrelsen 
känner till förekommer det inga särskilda överens
kommelser med större aktieägare eller andra parter, 
som kan leda till att ägarkontrollen över Bolaget kan 
komma att ändras.
 
Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor:
News55 AB
Sandhamnsgatan 63 C
115 28  Stockholm

n  ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
Ersättning till styrelsen bestäms av bolagsstämman. Vid 
bolagsstämman den 30 maj 2018 beslutades att styrelse
arvode ska utgå med två prisbasbelopp för styrelsens 
ordförande och med vardera ett prisbasbelopp till 
 övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

n ERSÄTTNING TILL VD 
VD erhåller en ersättning uppgående till ca 53 000 kr 
per månad.

n STYRELSELEDAMÖTER
Tobias Fagerlund
Lena Adelsohn Liljeroth
Kenneth Adenskog
Artur Ringart
Fredrik Lundberg

n   LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Fredrik Lundberg
Staffan Ekberg

n  REVISOR 
Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB är Bolagets 
revisor. CarlJohan Kjellman, auktoriserad revisor och 
medlem av FAR, är huvudansvarig revisor. Valdes vid 
bolagsstämman den 30 maj 2018 för en period om ett 
år.

n  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR   
      AVSEENDE  STYRELSE OCH LEDANDE         
      BEFATTNINGSHAVARE 
Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Inga 
styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare 
har under de senaste fem åren varit verksamma som 
styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som 
försattes i konkurs eller likvidation. Ingen styrelseleda
mot eller ledande befattningshavare har heller dömts 
i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren. 

Styrelse, ledande 
befattningshavare 
och revisor

Styrelsen i News55 AB ska enligt bolagsordningen bestå av minst 3 och högst 
10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Styrelsen, vilken valdes 
på årsstämma den 30 maj 2018 består av de fem ledamöter som presenteras 
nedan. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa 
årsstämma vilken är planerad till maj 2019.
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FREDRIK LUNDBERG
VD/GRUNDARE (f. 1970)

Fil. kand. i statsvetenskap och 
utbildad journalist. Har arbetat 14 
år inom TV4-gruppen på flertalet 
ledande positioner, bland annat som 
samhällschef. Var programdirektör 
på MTG TV under åren 2011–2013.
 
Aktieinnehav genom Bryngan Invest 
AB: 243 571 aktier

ARTUR RINGART
LEDAMOT/GRUNDARE (f. 1952)

Utbildad journalist och radiopro-
ducent vid Dramatiska Institutet. 
Mångårig erfarenhet av marknads-
föring, försäljning och programle-
darskap. Har arbetat på SR, SVT och 
TV4. Var med och startade Radio 
Stockholm, Lilla Sportspegeln och 
TV4:s sportredaktion.
 
Aktieinnehav genom Artie AB:
237 500 aktier

LENA ADELSOHN LILJEROTH
LEDAMOT (f. 1955)

Kultur- och idrottsminister 2006–
2014, ledamot i kulturutskottet 
2002–2006, samt suppleant i socia-
lutskottet 2002–2006 och näringsut-
skottet 2002–2003. Har varit ledamot 
i Granskningsnämnden och Dram-
atiska institutet samt ordförande i 
Fryshuset i Stockholm.
 
Aktieinnehav: 8 500 aktier

KENNETH ADENSKOG
LEDAMOT (f. 1950)

Founding partner och byråledare på 
reklambyrån Åkestam Holst i över 
20 år. Arbetat inom Procordiagrup-
pen under 7 år, bland annat som 
marknadschef.
 
Aktieinnehav: 25 294 aktier

TOBIAS FAGERLUND
ORDFÖRANDE (f. 1971)

Jur. kand. vid Stockholms Univer-
sitet. Varit verksam i flera ledande 
positioner för olika spelbolag,    
bl a som VD för Entraction Opera-
tion Ltd och IGame Ltd. Tobias är 
verksam i egen rörelse och sitter 
i flera styrelser, både i privata och 
marknadsnoterade bolag. 
 
Äger genom Bryngan Invest AB 
243 571 aktier och ytterligare 2 971 
aktier privat och genom bolag.

NEWS55 AB /  BOLAGSSTYRNING



35

NEWS55 AB /  BOLAGSSTYRNING

UPPDRAGSFÖRTECKNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tobias Fagerlund

Bolag Position Tidsperiod

Net Gaming Europe AB Ledamot Pågående

Global Gaming 555 AB Ledamot Pågående

Spiffbet AB Ledamot Pågående

Invika AB Ledamot Pågående

Dream of Sweden AB Ordförande Pågående

LearnLand AB Ordförande Pågående

Future Gaming Group Int. AB Ordförande Pågående

A drop of Fortune AB Ordförande Pågående

Capital Game Group AB Ordförande Pågående

Relax Tech Sweden AB Ledamot Pågående

Bryngan Invest AB  Ledamot Pågående

Firemarks AB  Ledamot Pågående

Hands Up Stockholm AB   Suppleant Pågående

YouC Media AB Suppleant Pågående

Netiba AB Suppleant Pågående

SpiffX Förvaltning AB Suppleant Avslutat

BOLAGSENGAGEMANG DE SENASTE FEM ÅREN

Förteckningen nedan bygger på de uppgifter som finns registrerade i Bolagsverkets näringslivsre

gister per den 1 november 2018 och avser pågående och avslutade uppdrag de senaste fem åren 

kompletterade med relevanta uppgifter som erhållits från respektive person.

Lena Adelsohn Liljeroth

Bolag Position Tidsperiod

Svenska Postkodsstiftelsen Ledamot Pågående

Strömma Turism & Sjöfart AB Ledamot Pågående

Ersta Diakonisällskap Ledamot Pågående

Emerichfonden Ledamot Pågående

Svenska PostkodLotteriets idrottsstiftelse Ordförande Pågående
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Fredrik Lundberg

Bolag Position Tidsperiod

YouC Media AB Ledamot Pågående

News55 Productions AB Ledamot Pågående

Bryngan Invest AB Ledamot Pågående

Hands Up Stockholm AB Ledamot Pågående

Artur Ringart

Bolag Position Tidsperiod

Slite Golf AB Ledamot Pågående

Artie Aktiebolag Ledamot Pågående

Soccex AB Ledamot Pågående

News55 Productions AB Ledamot Pågående

Kenneth Adenskog

Bolag Position Tidsperiod

Oner Communication AB Ledamot Pågående

Oner Holding Company AB Ledamot Pågående

AFS Fastighetsutveckling AB Ledamot Pågående

Lubeck Fastighetsutveckling AB Suppleant Pågående

No Ordinary Concept Kommanditbolag Prokurist Pågående

Oner Förvaltning Company AB Ledamot Avslutad

Åkestam Holst m.f Kommanditbolag Prokurist Avslutad

Åkestam Holst - Promenad kommanditbolag Prokurist Avslutad

Åkestam Holst Group AB Ledamot Avslutad

Studion Åkestam Holst AB Ledamot Avslutad

Åkestam Holst Intressenter AB Ledamot Avslutad

T-Aylor Sound Advisory AB Ledamot Avslutad

Blow out Investment AB Ledamot Avslutad

Film Kungsgatan 5a AB Ledamot Avslutad

Reklam Kungsgatan 5b AB Ledamot Avslutad

ÅH Gruppen AB Ledamot Avslutad

Bold Stockholm AB Ledamot Avslutad

Promenad Intressenter AB Ledamot Avslutad

AFS Consulting AB Suppleant Avslutad

Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har under de 
senaste fem åren varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
Ingen av dem har heller dömts i bedrägerirelaterade mål, fått näringsförbud eller mot-
svarande sanktioner under de senaste fem åren.
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Legala frågor och 
övrig information
News55 AB, org. nr. 559006–3524, registrerades den 
5 mars 2015. Bolagets associationsform är aktiebolag 
och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolagets säte är i Stockholms kommun.

n  AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen, ledningen eller Bolagets större aktie
ägare känner till finns inga former av aktieägaravtal i 
News55 AB.

n  STÄLLDA SÄKERHETS-     
     OCH ANSVARS FÖRBINDELSER
Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindel
ser i News55 AB.

n  TVISTER
News55 AB är inte part i och har inte kännedom om 
något rättsligt förfarande som har eller kan förväntas 
få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess 
verksamhet.

n INTRESSEKONFLIKTER
Det finns inga såvitt styrelsen känner till kända 
intresse konflikter i och omkring Bolaget. Vidare har 
inga närstående transaktioner skett på icke marknads
mässiga villkor. Om intressekonflikt eller jäv  föreligger 
hanteras det i enlighet med policy och praxis på 
 marknaden.

n LÖNER OCH FÖRMÅNER
Det finns inga utbetalade eller uppskjutna ersättning
ar och naturaförmåner från Bolaget utöver vad som 
 angivits i Memorandumet. Vidare finns det ej ersätt
ningar eller avsättningar för pensioner eller andra 
ersättningar för avslutad tjänst.

n VÄSENTLIGA AVTAL
Enligt styrelsens bedömning finns inget enskilt avtal 
som har avgörande betydelse för Bolaget utifrån dess 
verksamhet och löpande drift.

n EMISSISIONSKOSTNADER
Kostnaderna för den kommande emissionen beräknas 
uppgå till ca 200 000 kronor och består av kostnader för 
arvoden och liknande.

n  EMISSISIONSGARANTI
Företrädesemissionen är inte garanterad.

n  UTSPÄDNING
Erbjudandet omfattar totalt högst 2 451 037 nya aktier 
vilket medför en ökning av Bolagets aktiekapital med 
högst 869 856,713 kronor. Emissionen medför vid full 
teckning en utspädning om cirka 50 % för de ägare som 
ej deltar i företrädesemissionen.
   

n  LIKVIDITETSGARANT
Bolaget kan komma att utse en ny likviditetsgarant 
i samband med, eller en tid efter att Erbjudandet 
 avslutats. Bolaget har ett avtal om sådana tjänster med 
Mangolds fondkommissionär vilket är gällande t.o.m. 
januari 2019.  

n TRANSAKTIONER MED    
     NÄRSTÅENDE PARTER
Bolaget har löpande konsultavtal med You C Media AB 
avseende verkställande direktörens, Fredrik Lundberg, 
uppdrag, och med Artie AB avseende grundarens, Artur 
Ringart, operativa uppdrag. Utöver dessa uppdrag har 
ingen försäljning av varor eller tjänster eller inköp 
från närstående skett i Bolaget. Bolaget har inte  lämnat 
lån, garantier, eller ingått borgensförbindelser till 
förmån för styrelseledamöter eller revisorer i Bolaget. 
Inga avtal om förmåner till styrelseledamöter eller 
verkställ ande direktören efter att pågående uppdrag 
avslutats förekommer utöver vad som redogjorts för 
under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare 
och  revisor” i detta Memorandum. Transaktionerna har 
skett till marknadsmässiga villkor. 

n  MENTOR
Bolaget har inför noteringen av Bolagets aktier vid 
NGM Nordic MTF ingått avtal med Aqurat Fondkommi
ssion AB, vilket är Bolagets mentor. Aqurat Fondkommi
ssion AB äger inte, och avser inte att, äga några aktier i 
Bolaget.

n FÖRSÄKRINGAR
News55 har ett för verksamheten och branschen sed
vanligt försäkringsskydd vilket bedöms vara tillfreds
ställande.
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n  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2018 
 lämnas den 5 november 2018.
Bokslutskommuniké avseende 2018 lämnas den 31 
januari 2019.
Delårsrapport avseende det första kvartalet 2019 
 lämnas den 15 maj 2019.
Ordinarie bolagsstämma är planerad till den 24 maj 
2019.
Delårsrapport avseende det andra kvartalet 2019 
 lämnas den 20 augusti 2019.
Delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2019 
 lämnas den 7 november 2019.

n  AKTIEBOLAGSLAGEN
Aktiebolagslagen är associationsrättsligt reglerande för 
News55 AB.

n AKTIEBOK
News55 AB är anslutet till Euroclear AB:s 
 kontobaserade värdepapperssystem, varför inga 
fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna 
 rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av 
Euroclear förda aktieboken.

n AKTIENS KORTNAMN VID HANDEL
Aktien handlas under kortnamnet ”N55 MTF”.
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§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är News55 AB. Bolaget är  
publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva journalistik och medie verksamhet 
samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 1 400 000 och högst 
5 600 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter 
med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av Bolagets årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två kvalificerade revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons-
ering i Post- och Inrikes tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
 Samtidigt som kallelse sker skall Bolaget genom 
 annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att 
kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare  anmäla 
sig hos Bolaget den dag som anges i  kallelsen till 
stämman, varvid antal biträden skall uppges.  Denna 
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
 lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman.

§ 10 Ärende på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen samman-
kallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det 
krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande: a) Fastställande av resulta-
träkning och balansräkning. b) Disposition av aktie-
bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- 
och revisorssuppleanter. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktie skall vara registrerad i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma 2017-04-10

Bolagsordning
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Nedanstående information ska anses vara införlivade  
genom hänvisning:
News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2015-2016.
News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2016.
News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2017.
News55:s kvartalsrapportering för räkenskapsåret 2018 
första, andra och tredje kvartal.

Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas om en del 
av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig 
på Bolagets hemsida eller kan på förfrågan erhållas från 
Bolaget.

 

FÖREVISADE DOKUMENT 
Mot förfrågan finns förevisade dokument att ta del av på 
Bolagets kontor under teckningstiden i emissionen:

 – Stiftelseurkund.
 – News55:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 

2016 och 2017.
 – News55:s bolagsordning.
 – Detta Memorandum.

NEWS55 AB
Sandhamnsgatan 63 C
115 28 Stockholm 
fredrik.lundberg@news55.se
www.news55.se 

MARKNADSPLATS
Nordic Growth Market NGM AB 
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm 
info@ngm.se
www.ngm.se
Tel: 08-566 390 00

EMISSIONSINSTITUT 
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
Tel: 08-684 058 00
www.aqurat.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm
Tel: 08-402 90 00

MENTOR
Aqurat Fondkommission AB

REVISOR
BDO Sverige
Carl-Johan Kjellman
Karlavägen 100
104 51 Stockholm
www.bdo.se
Tel: 08-120 116 00
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