
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION 2016 

 
I N TER N AT IONAL  AB  



  
 
Under våren 2016 fick jag privilegiet och förtroendet att leda 

GoldX International AB. Jag har nu sedan jag tillträdde som VD 

hunnit sätta mig in i verksamheten och jag kan konstatera att 

Bolaget genom hårt arbete under 2015 och kvartal ett 2016 

lyckats renodla vår verksamhet och definiera vad vi verkligen 

ska satsa på. Jag har nu kontroll över såväl våra intäkter som 

kostnader och i samband med detta bedömer vi att läget nu 

är rätt för att genomföra en företrädesemission, som är fullt 

garanterad, i syfte att stärka vår position ytterligare nu när vi har 

våra varumärken etablerade så att 

alla aktieägare ges en möjlighet att 

vara med på vår fortsatta resa. Som 

jag tidigare har kommunicerat har vi 

också bildat ett dotterbolag till GoldX 

International AB, Stureg AB, som 

tillsvidare ligger vilande. Framtida 

planer för dotterbolaget kommer att 

presenteras löpande.  

 

 

Under verksamhetsåret 2015 förvärvade vi två av våra 

konkurrenter på den svenska marknaden; Smsguld samt 

Gudpengar. Vi befinner oss därför i en mycket gynnsam 

marknadssituation i samband med att våra varumärken 

tillsammans är några av Sveriges ledande aktörer för köp av 

ädelmetaller över Internet.  Vi har nu fokuserat på att optimera 

våra marknadsföringsplattformar för GoldX och våra 

varumärken Stureguld, Smsguld och Guldpengar. Vi har 

framförallt breddat oss i vår marknadsföringsplan genom andra 

kanaler så som bloggar och lokala nyhetsplattformar. Bland 

annat har strategin med Smsguld varit att försöka nå ut till en 

bredare kundkrets i form av nationell radio som påbörjades i 

slutet av april. Vi 

annonserar genom 

Bauer Media 

Group och hörs på 

radiokanalen NRJ. 

Utöver radioreklam 

marknadsför vi oss 

även genom 

Google Adwords.  

 

 

Det har visat en positiv utveckling av ökade inköp i form av ädla 

metaller. Under april månad omsatte GoldX International AB 2,5 

MSEK. Vi ser en fortsatt ökning på omsättningen under mars och 

april jämfört med föregående månader, främst januari om 0,9 

MSEK och februari om 1,4 MSEK vilket bevisar att vi faktiskt ökar 

våra inköp och försäljningar av ädla metaller. 

 

Jag ser stor potential i GoldX och vi kommer fortsättningsvis 

satsa på marknadsföring genom fler kanaler nationellt för att ta 

ännu större marknadsandelar. Mitt mål 

kvarstår som tidigare, att i första hand 

fokusera på lönsamheten och att få 

GoldX till ett vinstdrivande bolag. GoldX 

har en bra kapitalstruktur för befintlig 

verksamhet och mitt mål är att vara 

skuldfria inom en tolv månaders period 

från Bolagets befintliga kassaflöde. 

 

Ytterligare en målsättning är att öka försäljningen av 

investeringsmetaller och etablera oss starkare på marknaden 

mot konkurrerande verksamheter såsom Liberty Silver och 

Tavex. Genom vår plattform stureauktion.se når vi specifikt ut till 

våra kunder som handlar med investeringsmetaller. Vi har en 

bra utvecklad webshop och leveranssystem. Vi arbetar ständigt 

med att utveckla vår sida och arbeta med konkurrenskraftiga 

priser, på så sätt hoppas vi kunna öka vår försäljning av 

investeringsmetaller i framtiden. 

 

 

Med detta sagt vill jag 

slutligen tacka för förtroendet 

så här långt. Jag hoppas 

även ni delar min över-

tygelse om att vi har en 

spännande resa framför oss.  

Välkommen att följa oss som 

aktieägare!  

 

  

”Vi befinner oss därför i en mycket 

gynnsam marknadssituation i samband 

med att våra varumärken tillsammans 

är några av Sveriges ledande aktörer 

för köp av ädelmetaller över Internet” 

”GoldX har en bra kapitalstruktur 

för befintlig verksamhet och mitt 

mål är att vara skuldfria inom en 

tolv månaders period från 

Bolagets befintliga kassaflöde 

med en stabil finansiell situation” CHRISTIAN KRONEGÅRD  

VD, GoldX International AB 

TECKNINGSPERIOD          13 juni - 28 juni 2016 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

TECKNINGSKURS         0,20 kronor per aktie 

EMISSIONSVOLYM                5 885 714 kronor 

AVSTÄMNINGSDAG                    9 juni 2016 

 ANTAL AKTIER INNAN  EMISSION    103 000 000 aktier 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER      13 juni - 23 juni 2016 

HANDEL MED BTA        Från 13 juni 2016 till         

dess att Bolagsverket har 

registrerat emissionen 
FÖRETRÄDESRÄTT       För en (1) innehavd aktie erhålls en (1)               

teckningsrätt. Sju (7) innehavda aktier i 

Bolaget ger rätten att teckna två (2) 

nya aktier 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE       Anmälan om teckning av aktier utan 

stöd av företrädesrätt skall ske under 

samma period som teckning med stöd 

av företrädesrätt d.v.s. fr.o.m 13 juni 

t.o.m. 28 juni 2016. Anmälan skall göras 

på anmälningssedeln benämnd 

”Teckning utan stöd av teckningsrätter” 

http://stureauktion.se/


Emissionen görs i ett offensivt syfte för Bolaget för att skapa högre tillväxt där emissionslikviden 

kommer användas för att ta marknadsandelar och stärka Bolagets position ytterligare. 
 

 

 

Under verksamhetsåret 2015 förvärvade GoldX International AB 

två välinarbetade varumärken, Smsguld och Guldpengar, som 

är rikstäckande och varit ledande på inskick av guldkuvert 

under många år. Dessa två konkurrerande verksamheter som 

tidigare har tagit marknadsandelar ifrån GoldX hamnar nu 

under samma tak som GoldXs egna varumärke Stureguld. I 

samband med detta har Bolagets position på marknaden och 

strävan efter att bli den ledande aktören i Sverige förstärkts 

ytterligare. 

 

Bolaget genomför nu en företrädesemission om 5 885 714 kronor 

före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 600 000 

kronor, där emissionslikviden främst skall finansiera tillväxt av 

befintlig verksamhet samt marknadsföringen för Bolagets 

varumärken nationellt. Emissionen är garanterad upp till 5 885 

714 kronor, d.v.s. 100 procent av emissionslikviden, av Bolagets 

huvudägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, 

huvudsakligen metaller, främst ädla. 

 

 

 

GoldX vision är att bli ledande aktör på den svenska 

marknaden för inköp av råvaror, främst metaller. Bolagets mål 

har sedan start varit att etablera sig som en säker och ett 

självklart val där konsumenterna på ett bekvämt sätt kan välja 

den metod med vilken de vill sälja sitt guld - genom Bolagets 

hemsidor eller Bolagets fysiska butik i Stockholm. 

 

 

 

Bolagets mål är att vara tillgänglig för kunder i det ögonblick de 

beslutar att sälja sina produkter via Bolagets utbud av tjänster. 

 

 

 

GoldX International AB bildades 2009 och har sedan dess varit 

en av de marknadsledande aktörerna inom inköp av 

ädelmetaller från privatpersoner i Sverige.  

 

GoldX tillhandahåller en smidig och säker tjänst för handel med 

metaller. Bolaget erbjuder såväl inköp av metaller som 

försäljning av investeringsmetaller, framförallt guld- och 

silvertackor. Bolaget använder primärt sin egenutvecklade IT-

plattform och sina hemsidor som kontaktyta med sina kunder. 

GoldX köper ädelmetaller från privatpersoner och i vissa fall 

företag för att sälja vidare till tredje part. Bolagets kunder kan 

via hemsidorna Stureguld.se, Smsguld.se samt Guldpengar.se 

sälja och få sina guldföremål värderade. De kan även besöka 

Bolagets butikslokal i Stockholm.  

 

 

 

Den svenska marknaden för inköp av ädelmetaller över Internet 

värderas till cirka 200 MSEK per år. Dessa siffror har utarbetats 

genom att multiplicera antalet aktörer på marknaden med 

deras genomsnittliga omsättning. Den butiksbaserade handeln 

bedöms uppgå till 500 - 1000 MSEK årligen. Vid denna beräkning 

har Bolaget tagit hänsyn till grossisternas totala omsättning samt 

butikernas interna omsättning, med intern omsättning menas 

guld som butikerna köper in för att använda i deras egen 

produktion. I båda dessa fall är siffrorna en försiktig 

uppskattning. 

 

 

 

 
 
 

1. STARKA VARUMÄRKEN 

Bolaget har tre starka och väletablerade varumärken; Stureguld.se, Smsguld.se samt Guldpengar.se. 

Tillsammans under samma tak verkar GoldX som en av Sveriges ledande aktör för köp av 

ädelmetaller i business-to-consumer segmentet. 

 
 

 

2. TILLVÄXTMÖJLIGHETER 

Med befintliga starka varumärken och nu med genomförd nyemission ser Bolaget stor potential i att 

öka tillväxten för nuvarande verksamhet, samt att möjliggöra satsningar inom nya segment. 

 
 

 

3. STARK FINANSIELL SITUATION 

Utfallet av GoldXs arbete under de senaste månaderna har lagt grunden till att Bolaget har en stark 

balansräkning och målet är att vara skuldfritt från verksamhetens befintliga kassaflöde under 2016. 



Teckning av aktier utan företrädesrätt i 
GoldX International AB (publ)

Företrädesemission juni 2016

Insändes till:
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel. + 46 31 761 22 30 
Fax. + 46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Partner Fondkommission AB att verkställa teckning enligt villkor i Infor-

mationsmemorandum daterat juni 2016, betalning skall ske enligt anvisning på avräkningsnota till ett för bolagets räkning upprättat klientmedels-

konto, tecknare som ej erhållit tilldelning erhåller inget besked om detta och att aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Endast 

en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Undertecknad har även tagit del av den allmänna informationen i anslutning till denna sedel 

och har tagit del av och accepterat kundinformationen på www.partnerfk.se.  

Namn/Firma Personnummer/Organisationsnummer

Postadress Telefon dagtid

Postnummer och ort e-post

Ort och datum Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

  
 0  0  0  __ - __  __  __  __  -  __  __  __  __   

  
    ___________________  hos  ________________________eller        

 Depånummer Bank eller fondkommissionär VP-Konto

Undertecknad förbinder sig härmed att teckna aktier, antal:

Aktierna skall registreras på följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär:

NI

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investerarsparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning 
av dessa aktier. 

Vid teckning över 15 000 EUR ska följande uppgifter lämnas.

1.  Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller mot 
     svarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.

2.  Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du  
 nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

3.  För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger 25%  
 eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.  

Ja  Nej

Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, 
direkt eller indirekt.

Teckningskurs:        0,20 kr per aktie

Teckningsperiod:      13 - 28 juni 2016

Erbjudandets storlek: 5 885 714 kr  

Betalning av likvid:  Enligt anvisning på avräkningsnota

Teckningssedeln skall vara PFK tillhanda kl. 15.00, 28 juni 2016

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Andel ägande % Andel bestämmanderätt %

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Andel ägande % Andel bestämmanderätt %

Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Andel ägande % Andel bestämmanderätt %

Beroende på dina svar ovan kan Partner Fondkommission komma att ställa tilläggsfrågor till er.



Ytterligare information

§1 Partner Fondkommission AB ("PFK") har gjort bedömningen att det inte uppkommer något kundförhållande mellan 
Partner Fondkommission AB och den som undertecknar anmälningssedeln. Partner Fondkommission AB kommer inte 
kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning avseende teckningen av aktier i denna emission.

§2 Priset för aktierna framgår av anmälningssedeln. Skatter och andra avgifter som kan uppkomma till följd av denna 
teckning kommer ej att påföras av eller betalas av Partner Fondkommission AB. Den eventuella avgift som Partner Fond-
kommission AB tar för att verkställa teckningen framgår i förekommande fall på anmälningssedeln.

§3 Likvider som Partner Fondkomission AB emottar placeras på ett för emittenten upprättat klientmedelskonto. Partner 
Fondkommission AB ansvarar ej för någon skada eller förlust av likvider på klientmedelskonton orsakade av kontofö-
rande bank inkluderat konkurs av denne, såvida inte skada eller förlust uppkommer på grund av grov oaktsamhet från 
Partner Fondkommissions AB:s sida. I det fall Partner Fondkommission AB sätts i konkurs och investerare inte kan få ut 
sina tillgångar kan  investerare ha rätt till kompensation uppgående till max 250 000 kr enligt  lag om investerarskydd 
(SFS 1999:158). För mer information gällande investerarskyddet se www.partnerfk.se samt www.ign.se.

§4 Klagomål gällande denna teckning skall inlämnas till klagomålsansvarig vid Partner Fondkommission AB på adressen: 
Partner Fondkommission AB, Klagomål, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg. Frågor eller klagomål hanteras både på engel-
ska och på svenska av PFK. Tecknare kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden på adress: Box 174, 101 23 
Stockholm.

§5 Svensk lag ska tillämpas på denna teckning och på av Partner Fondkommission AB erhållna uppdrag. Tvister rörande 
denna teckning skall regleras av svensk domstol.

§6 Personuppgifter som tecknare lämnar i samband med teckningen eller som i övrigt registreras i samband därmed 
behandlas av Partner Fondkommission AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personupp-
gifter kan även ske hos andra företag som Partner samarbetar med. Uppgifter kan komma att användas i marknadsfö-
ringssyften. Om tecknare vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Partner 
Fondkommission AB kan tecknaren skriftligen begära detta hos PFK. Tecknare som vill begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift eller borttagande ur registret kan vända sig till PFK på angiven adress.

§7 Notera att genom undertecknandet och ingivandet av denna anmälningssedel inte medför att något kundförhål-
lande uppstår mellan Partner Fondkommission AB och aktietecknaren. PFK kommer med andra ord bland annat inte att 
kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandeprövning avseende teckningen av aktier i denna emission.

§ 8 Teckningen omfattas inte av den ångerrätt som följer enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59).

§ 9 Partner Fondkommission AB ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthanteringen i sam-
band med inlämnandet av anmälningssedeln.

§ 10 Partner Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.


