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Det är förknippat med utmaningar 
att etablera ny teknologi och nya
lösningar men med nuvarande
förutsättningar är det rätt läge för 
oss att trycka lite extra på gasen. 
Styrelsen har beslutat att
genomföra en företrädesemission 
och bedömer att verksamheten
därefter kan vara självfinansierad.

VD - Alf Eriksson

”

Observera att detta endast utgör ett kort utdrag ur 
prospektet och att varje beslut att investera i Crowdsoft 
ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. 
Prospektet finns tillgängligt på www.crowdsoft.com. 
Frågor om teckning och betalning besvaras av 
emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB.



VD Alf Eriksson inleder
Efter långvariga utvärderingar och produktutveckling tillsammans med våra kunder har vi nu fått de första kommersiella avtalen 
på plats. Med dessa pilotkunder i kombination med en produkt som är kommersiellt redo och med pågående utvärderingar, ser 
vi det som ytterst viktigt att hålla tempot uppe. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission och bedömer 
att verksamheten därefter kan vara självfinansierad. Det är förknippat med utmaningar att etablera ny teknologi och nya lösningar 
men med nuvarande förutsättningar är det rätt läge för oss att trycka lite extra på gasen.

KRAV PÅ ÖKAD RÖRLIGHET
Traditionella kommunikations- och säkerhetssystem med till 
exempel kameraövervakning är inarbetade i företagens vardag men 
har visat svårigheter att följa med i behov och efterfrågan. När vi 
befinner oss i en värld som möjliggör rörlighet och att vara online 
dygnet runt, behöver vi då också tillförlitliga kommunikations-
system som gör att vardagen flyter på. Häri ligger en stor utmaning 
för traditionella system, där det tar relativt lång tid att skapa en 
översikt över händelser men det tar även många dagar att återhämta 
verksamheten när något oförutsett händer. 

ETT SYSTEM FÖR DAGLIG DRIFT OCH AKUTA SITUATIONER
C-One är ett kommunikationssystem med stor potential för före-
tag och organisationer att hantera flöden och samverka i såväl 
daglig drift som i akuta situationer. En del av dess användbarhet 
ligger i att C-One nyttjar de anställdas kunskaper tillsammans med 
mobilen – ett verktyg alla använder dagligen. De senaste årens terror-
attacker världen över har lyft fram behovet och lett till en ökad
efterfrågan på säkerhetssystem som kan bidra till att förebygga, 
minimera och effektivt hantera oförutsägbara och våldsamma 
gärningar. Samtidigt är detta vår största utmaning. En ny teknik 
- det vill säga ett helt nytt arbetssätt - kräver inte bara en om-
organisering utan även att människor ändrar sitt beteende. Därför 
välkomnar vi de nya aktörer som tillkommer och som bidrar till att 
öka kunskapen om kommunikationslösningar hos våra potentiella 
kunder, vilket därmed underlättar vår marknadsbearbetning. 

Vi har utvecklat C-One tillsammans med våra potentiella kunder 
och härigenom har vi fått värdefull återkoppling och insikt som 
skapar stor nytta och har stor potential för vår fortsatta differen-
tiering och utveckling. Vi är därför övertygade om att vi genom 
vårt app-baserade kommunikationssystem på sikt ska kunna inta 
en ledande position bland företag som tillhandahåller liknande 
system, samt på allvar kan etablera oss på marknaden för SAS 
(”Situational Awareness Systems”).

DRIVA FÖRSÄLJNING OCH SÄKRA VÅR POSITION
Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär mindre 
initiala investeringar för våra kunder och återkommande intäkter 
för Crowdsoft - ett upplägg som förväntas underlätta vår mål-
sättning att driva försäljning och snabbt säkra vår position på 
marknaden. På detta sätt är C-One även mer åtkomligt för mindre 
företag. Vi inriktar oss till en början på försäljning i Sverige 
(bland annat sjukhus, idrottstävlingar, säkerhetsföretag samt köp-
centrum) och med svenska referensaffärer kan vi i ett senare skede 
prova marknaden i Europa.

Att vara tidiga i en ny trend, innan det blir ett känt begrepp, har 
inledningsvis inneburit långa kundutvärderingar. Men i och med 
det har vi också lärt oss enormt mycket och framförallt har vi nu, 
efter våra tre första verksamhetsår, kommit över ytterligare en 
tröskel. De första kommersiella avtalen har på så sätt varit och 
kommer även framöver att vara värdefulla för oss. 

Genom den förestående företrädesemissionen kan vi genomföra 
den nödvändiga satsningen på marknadsföring och säljexpansion 
som krävs för att hålla momentum uppe samt maximera potentialen 
i befintliga och kommande avtal. 
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Våren 2014 fick jag förtroendet och privilegiet att 
leda Crowdsoft. Styrelsen identifierade tidigt ett behov 
för företag och myndigheter, som ställde höga krav på 
tillförlitliga kommunikationssystem för säkerhetstillämp-
ningar för att på så sätt skapa sig en snabb och tydlig bild 
av en oförutsägbar händelse. Med hjälp av den information 
som systemet ger användaren kan denne vidta nödvändiga 
åtgärder för att kunna lösa problemet. Styrelsen insåg 
även att systemet skulle kunna vara till stor nytta för 
företag och myndigheter i akuta situationer och i daglig 
drift. Detta blev startskottet för utveckling av Crowdsofts 
produkt C-One. 

Bolaget är verksamt inom marknaden för Situational 
Awareness Systems (SAS). Marknaden inrymmer idag 
existerande centrala säkerhetssystem för t.ex. kameraöver-
vakning vilka kombineras med olika kommunikations-
system. Enligt Research and Markets kommer marknaden 
att årligen växa till över 17 miljarder US-dollar fram till 
år 2020. Som framgår ovan har Bolaget riktat in sig på 
att tillhandahålla app-baserade säkerhetssystem inom 
denna marknad. Etableringen av nämnda säkerhetssystem 
är ännu i sin linda men det är mycket som tyder på att 
systemet kan komma att bli en konkurrenskraftig produkt 
på marknaden och uppvisa en stark tillväxt i framtiden. 
Därutöver har den senaste tidens terrorattacker i Europa 
och omvärlden även lett till en ökad efterfrågan på säker-
hetssystem som kan bidra till att förebygga, minimera och 
effektivt hantera effekterna av oförutsägbara och våld-
samma gärningar. 

Bolaget märker nu både en ökad efterfrågan och ett ökat 
intresse för app-baserade säkerhetssystem hos myndigheter 
och företag inom olika segment och med varierande storle-
kar. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det är en utmaning 
förknippad med etablering på marknaden för SAS. Crowd-
soft är visserligen inte ensamt om att ha identifierat denna 
framväxande produkt som konkurrenskraftig. Bolaget är 
emellertid övertygad att vi genom vårt egna app-baserade 
kommunikationssystem på sikt ska kunna inta en ledande 
position bland företag som tillhandahåller liknande system 
samt på allvar etablera sig på marknaden för SAS.  

Det system som vi nu erbjuder kommersiellt, C-One,  
har utvecklats i dialog med potentiella kunder. Vi har 
under innevarande år och förgående år genomfört fält-
försök med kunder i flera olika segment, vilket lärt oss 

och kunden mycket om 
potentialen i produkten. Vi 
har även sett en ökad efter-
frågan för produkten. Den 
återkoppling som Bolaget 
har erhållit för kommuni-
kationssystemet är unikt, 
skapar stor nytta och har 
stor potential för fortsatt 
differentiering och utveckling.
Affärsmodellen bygger på att kunden tecknar abonne-
mang, vilket innebär små initiala investeringar för 
kunderna och återkommande intäkter för Crowdsoft. Detta 
upplägg är valt för att underlätta att nå vår målsättning – 
att driva försäljning och snabbt säkra en bra position på 
marknaden.

Vi har startat i högt tempo. Sedan våren 2014  
har Crowdsoft nått flera viktiga delmål:

• Formulerat konceptet för systemet C-One
• Utvecklat en kommersiell version av C-One  
baserat på senaste server och app- teknologi
• Ansökt om ett metodpatent för en av systemets   
kärnfunktioner
• Etablerat en skalbar organisations- och ledningsstruktur  
och rekryterat ett team välmeriterade  
personer från IT- och telekomindustrin
• Genomfört en handfull fältförsök med kunder   
inom flera olika miljöer och segment
• Etablerat dialog med kunder inom flera segment  
i Sverige, Storbritannien och USA
• Kontinuerligt finansierat verksamheten

Med en kommersiell version av systemet på plats, är vi nu 
redo att ta nästa steg i utvecklingen av Bolaget. Vägen dit går 
genom fler fältförsök med potentiella kunder. Steget däreft-
er är att inleda våra första kommersiella kundrelationer, med 
mål att säkra en bra position på marknaden.
Det är även därför vi nu väljer att stärker vår finansiella ställ-
ning och notera aktien på AktieTorget. Vi vill visa att vi är 
en långsiktig partner för företag och myndigheter över hela 
världen. Vi hoppas även ge våra aktieägare goda skäl att delta 
i den fortsatta utvecklingen under många år framöver.

Stockholm i maj 2016
Alf Eriksson Verkställande Direktör 
Crowdsoft Technology AB
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NETTOSKULDSÄTTNING (TKR)

A. Kassa      0
B. Likvida medel       674  
C. Lätt realiserbara värdepapper   0         
D. Likviditet A+B+C    674      
E. Kortfristiga finansiella fordringar   0
F. Kortfristiga bankskulder    0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder  0
H. Andra kortfristiga skulder   7 293
I. Kortfristiga skulder F+G+H   7 293
J. Netto kortfristiga skuldsättning I-E-D  6 619
K. Långfristiga banklån    0
L. Emitterade obligationer    0 
M. Andra långfristiga lån     0
N. Långfristig skuldsättning K+L+M   0
O. Nettoskuldsättning J+N    6 619  

sidan 30

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
Bolaget har upprättat låneavtal med finansiärer, 
vilka nämns på sida 37, om bryggfinansiering om 
ett sammanlagt belopp om 3,3 mkr för att erhålla 
tillräckligt rörelsekapital fram tills dess företrädes- 
emissionen är genomförd.

SAMMANFATTNING AV KVARTAL 1 2016
Under första kvartalet 2016 redovisades inte heller 
någon nettoomsättning. Eget aktiverat arbete upp- 
gick till 174 tkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 
-1 242 tkr och efter aktivering av kostnader uppgick 
resultatet för perioden till -1 074 tkr. Det negativa 
kassaflödet för den löpande verksamheten och invest-
eringsverksamheten förbättrades genom upptagandet 
av brygglån. Dessa siffor är preliminära och har inte 
reviderats eller granskats av Bolagets revisor.
Det har inte förekommit några väsentliga 
förändringar avseende Bolagets finansiella 
ställning eller ställning på marknaden sedan 
sedan den 31 december 2015.  

RÖRELSEKAPITAL 
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelse-
kapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven 
under den närmaste tolvmånadersperioden. 
Brist på rörelsekapital förväntas uppstå under 
juni 2016. Med nuvarande intäktsströmmar up-

pgår behovet av rörelsekapital i koncernen till 
ca 0,7 Mkr per månad. Bolaget har erhållit teck-
ningsförbindelser och ingått avtal med garanter 
till ett belopp om 18,4 mkr i den förestående 
företrädesemissionen. Detta belopp, efter avdrag 
för emissionskostnader, bedöms av styrelsen vara 
tillräckligt för att nå positivt kassaflöde och behov 
av rörelsekapital för den kommande tolvmånader-
sperioden samt betala tillbaka befintliga brygglån. 
Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden 
är dock inte säkerställda. Om företrädesemission- 
en inte inbringar förväntade likvider, kommer 
Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera 
verksamheten. Detta inbegriper upptagande av 
lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, 
förhandling med övriga leverantörer till Bolaget 
om senarelagd betalning eller nedskrivning av 
fordran samt neddragning och besparingar i  
Bolagets löpande verksamhet. 

PÅGÅENDE OCH PLANERADE INVESTERINGAR 
Bolaget har inte några pågående och planerade 
investeringar för tillfället. Kostnader för forskning 
och utveckling betalas löpande. 

REVISORS GRANSKNING 
Utöver den information som är hämtad från  
bolagets årsredovisningar har ingen information  
i prospektet granskats av bolagets revisor. 



Bakgrund och motiv för nyemission
Crowdsoft tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för insamling och 
koordinering av stora informationsflöden mellan ett stort antal användare, inom (men även mellan) företag och organisationer. 
Med hjälp av bolagets kommunikationssystem kan kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla 
funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller 
att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt. På så sätt innebär C-One nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, 
kontroll och rapportering i miljöer där ett stort antal människor vistas eller stora materiella värden måste skyddas (såväl i 
daglig drift som vid akuta situationer).

MED EN STABIL GRUND FÖR ATT DRIVA FÖRSÄLJNING
Bolaget genomförde under andra kvartalet 2016 en företrädes-
emission i syfte att finansiera marknadsföring och vidareutveck-
ling av produkten samt att återbetala erhållna brygglån. Intäkter 
har dock genererats senare än önskat och strategiskt viktiga avtal 
har tecknats som initialt innebär ökade utvecklingskostnader. 

Crowdsoft har en kommersiellt lanserad produkt (C-One) och har 
stärkt säljorganisationen så att bolaget framöver kan utvecklas 
gynnsamt. Bolaget kommer fortsätta med att bygga upp en pro-
fessionell organisation och vidareutveckla produkten. Crowd-
soft tecknade de första kommersiella avtalen på den svenska 
marknaden under 2016 och 2017 och har även pågående sam-
arbete med ett flertal agenter och partners som arbetar aktivt 
med att marknadsföra produkten.

Genom brygglån om cirka 6 mkr bland annat från närstående 
har bolaget kunnat hålla ett fortsatt högt tempo i förhållande till 
kundutvärderingar och försäljning.

Med den nu förestående företrädesemissionen avser Crowdsoft 
att förstärka säljorganisationen, sätta upp stödjande processer 

och system inom marknadsföring, för att behålla momentum, men 
även återbetala brygglånen. Bedömningen är att kapitalet från 
företrädesemissionen ska finansiera verksamheten fram till dess 
att den blir självfinansierad.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Emissionslikviden (cirka 21,5 mkr – efter avdrag för emissions-
kostnader om cirka 4,4 mkr) fördelas i prioritetsordning enligt 
nedan: 

1. Försäljning (cirka 6 mkr)

2. Marknadsföring (cirka 3 mkr) 

3. Produktutveckling (cirka 6 mkr)

4. Återbetalning av brygglån (cirka 6 mkr)

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN
Crowdsoft har erhållit skriftliga bindande tecknings- och garanti-
åtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag
 Företrädesrätt:  Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 7 mars 2017 och första dag för handel exklusive
  teckningsrätt är den 8 mars 2017. Avstämningsdag är den 9 mars 2017. För varje befintlig aktie 
  erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

 Handel med teckningsrätter:  13 - 23 mars 2017. 

 Teckningstid:  13 - 27 mars 2017.

 Teckningskurs:  0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

 Handel med BTA:  Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 13 mars 2017 och pågår fram till 
  dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i  
  mitten av april 2017.

 Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 129 284 233aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka  
  25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader.

 Antal aktier innan emission:  215 473 722 aktier.

 Värdering:  Cirka 43,1 mkr (pre-money).
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