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Definitioner
Med ”TiksPac” eller ”Moderbolaget” avses i detta memorandum 
TiksPac AB (publ). Med ”Koncernen” avses Moderbolaget och dess 
dotterbolag. Med Dotterbolaget avses TiksPac Norden AB. Med 
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, (fd VPC).

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har 
inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att 
reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 
nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är 
att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en 
tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro. 

För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumet tillgängligt 
Memorandumet finns tillgängligt på TiksPacs webbplats  
www.tikspac.eu, och på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

Distributionsområde
Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte till personer 
vars deltagande förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, regist-
rerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. 
Memorandumet 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.

Uttalanden om framtiden
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i memorandu-
met återspeglar TiksPacs aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för 
memorandumet. Även om TiksPac anser att förväntningarna som 
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det 
ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas 
eller visar sig vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att ta 
del av den samlade informationen i detta memorandum och att ha 
i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt 
från styrelsens förväntningar.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till detta memorandum hör årsredovisning för Moderbolaget avse-
ende 2011/2012, för koncernen avseende 2012/2013 samt årsredo-
visningar för Dotterbolaget avseende 2011/2012 och 2010/2011, 
jämte revisionsberättelser. Härutöver införlivas Bolagets rapport för 
perioden 1 juli – 31 december 2014. Dessa handlingar utgör en del 
av underlaget för föreliggande erbjudande, och finns att hämta på 
www.tikspac.eu.   

Information från tredje part
Memorandumet innehåller information som har hämtats från 
utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. 
Även om TiksPac anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten 
i informationen inte kan garanteras. Såvitt TiksPac 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.

AktieTorget
TiksPacs aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget är en han-
delsplattform, men ingen reglerad marknad. Ett stort antal av de 
regler som gäller för börsföretag gäller inte för bolag vars aktie är 
upptagen till handel på en handelsplattform. I syfte att säkerställa 
att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, 
omedelbar och samtidig information om TiksPacs utveckling har 
TiksPac träffat en överenskommelse med AktieTorget om informa-
tionsgivning. TiksPac följer dessa avtalade regler liksom tillämpliga 
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag 
som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt 
prenumerera på TiksPacs pressmeddelanden och rapporter genom 
att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida www.aktietor-
get.se. 

AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn. AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandelssystem (INET 
Nordic), som är tillgängligt för banker och fondkommissionärer 
anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och 
sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank 
eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går 
att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med 
finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV 
och i dagstidningar.

Bolagsinformation i sammanfattning
Firmanamn TiksPac AB (publ)

Organisationsnummer 556856-0063

Kortnamn för TiksPacs aktie TIKS

ISIN-kod för TiksPacs aktie SE0005307048

Kortnamn för TiksPacs konvertibla skuldebrev TIKS KONV 1

ISIN-kod för TiksPacs konvertibla skuldebrev SE0005757390

Säte och hemvist Falkenbergs kommun

Registrering hos Bolagsverket, TiksPac 2011-06-15 

Registrering hos Bolagsverket, Dotterbolaget 2001-01-11

Land för bolagsbildning Sverige 

Juridisk form Publikt aktiebolag 

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress Box 51, 311 21 Falkenberg

Telefon 0346-734 700

Hemsida www.tikspac.eu

VIKTIG INFORMATION
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Risker relaterade till bolagets verksamhet 

Finansieringsbehov och kapital 
Det kan inte uteslutas att TiksPac i framtiden kan behöva anskaffa 
ytterligare kapital. TiksPac kan inte garantera att eventuellt 
ytterligare kapital kan anskaffas eller att det kan anskaffas till 
gynnsamma villkor för befintliga aktieägare. Vid varje enskilt 
kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget och det 
finansiella klimatet av betydelse.

Nyckelpersoner 
TiksPacs nyckelpersoner har stor kompetens och lång 
erfarenhet inom TiksPacs verksamhetsområde. Om en eller flera 
nyckelpersoner väljer att lämna TiksPac kan detta komma att 
medföra negativa konsekvenser för TiksPacs verksamhet och 
resultat.

Övrig personal
TiksPac är beroende av att kunna rekrytera kvalificerade säljare för 
att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra och sälja sina tjänster. 
TiksPacs framtida resultat är därför delvis beroende av dess förmåga 
att attrahera och behålla kvalificerad personal.  Skulle Bolaget 
misslyckas med att framstå som en attraktiv arbetsgivare kan 
Bolagets ställning och expansionsmöjligheter påverkas negativt.

Förmåga att hantera tillväxt
Under de kommande åren planerar TiksPac att fortsätta sin 
expansion, främst genom att etablera sig i nya länder och regioner. 
Sådana etableringar kan medföra problem och risker som är 
svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom 
medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan också medföra 
likviditetsproblem och problem relaterade till Bolagets organisation. 
Om TiksPac misslyckas med att etablera de planerings- och 
ledningsprocesser som behövs i en växande organisation kan det få 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.

Begränsade resurser
TiksPac är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller 
ledning, administration och kapital. För genomförandet av 
TiksPacs strategi är det av vikt att resurserna disponeras på ett för 
bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolaget misslyckas med 
att utnyttja tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och därmed 
drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem.

Risker relaterade till marknad och konkurrens
TiksPac är i dagsläget ensamt på marknaden med sitt koncept och 
har, vad styrelsen kunnat bedöma, inga konkurrenter som bedriver 
någon direkt jämförbar verksamhet. Utöver sina varumärken har 
TiksPac inget immaterialrättsligt skydd avseende verksamheten. 
Det finns således en risk att nya aktörer kan starta upp liknande 
verksamheter eller alternativa koncept, vilket kan komma att utgöra 
ett hot mot bolagets lönsamhet och utvecklingspotential. 

Beroende av samarbeten
TiksPac har samarbetsavtal med ett stort antal kommuner. Bolaget 
är beroende av att dessa samarbeten består och fungerar väl. Skulle 
ett större antal av dessa avtal upphöra kan det påverka bolagets 
verksamhet negativt.

Risker relaterade till erbjudet värdepapper
Risker relaterade till det konvertibla lånet
Ett konvertibelt lån kan innehålla element som medför särskilda 
risker för potentiella investerare. Lånet löper med en relativt sett 
hög ränta vilket är att anses som en kompensation för den högre 
risk som en investerare bär jämfört med en investering i exempelvis 
en statsobligation som löper med lägre ränta.

Kreditrisk
Om Bolagets finansiella ställning försämras är det sannolikt att 
kreditrisken förknippad med lånet kommer att öka, då risken 
ökar för att Bolaget inte kan infria sina åtaganden i enlighet 
med lånevillkoren. Bolagets finansiella ställning påverkas av ett 
flertal riskfaktorer, av vilka ett antal har berörts ovan. En ökad 
kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter det konvertibla 
skuldebreven med en högre riskpremie, vilket skulle påverka 
skuldebrevens värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken 
är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att Bolagets 
kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter till en 
eventuell skuldrefinansiering vid slutet av lånets löptid försämras.
Konvertibellånet är ett s.k. efterställt lån vilket innebär att 
återbetalning av lånet förutsätter att – i samband med Bolagets 
avvecklande, likvidation eller konkurs – Bolaget dessförinnan 
kunnat reglera samtliga förpliktelser som inte är efterställda. Det 
föreligger således risk att hela eller delar av lånebeloppet, inklusive 
upplupna räntor, inte kan återbetalas efter eventuell avveckling, 
likvidation eller konkurs.

Ränterisk
Värdet hos skuldebreven är beroende av ett flertal faktorer, av vilka 
en av de mest betydelsefulla över tiden är nivån på den generella 
marknadsräntan. En höjning av den allmänna räntenivån kan 
medföra att värdet på de konvertibla skuldebreven minskar. Den 
allmänna räntenivån är till stor del beroende av både den svenska 
och internationella ekonomiska utvecklingen och ligger utanför 
Bolagets kontroll.

Risk förknippad med de aktier som erhålls vid 
konvertering
Handeln i TiksPacs aktie har varit föremål för handel på Aktietorget 
sedan 2013.. Det är svårt att förutse vilken omfattning i handeln 
och vilket intresse som kommer att råda vid tidpunkten för en 
eventuell konvertering. Om en aktiv och likvid handel då inte råder 
kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. 

RIsKFAKTOReR
Verksamheten som bedrivs i Tikspac AB (publ) är liksom allt företagande förenad med risker. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker 
vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. En investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans 
med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan 
på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter 
grad av betydelse.
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AktieTorget 
TiksPacs aktie handlas på AktieTorget, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Även de 
konvertibla skuldebrev som nu erbjuds kommer att upptas till 
handel på Aktietorget. Värdepapper som är listade på AktieTorget 
omfattas inte av lika omfattande regelverk som de som är upptagna 
till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget 
regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för 
att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de 
olika regelverkens omfattning kan en placering i aktier som handlas 
på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som 
handlas på en reglerad marknad. 

Kursvariationer och likviditet i handeln 
Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av 
köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett 
samband med TiksPacs underliggande värde. Kursvariationerna 
kan påverka TiksPacs aktiekurs negativt. Det finns inga garantier 
för att TiksPac kommer att gå med vinst, eller att aktierna eller de 
konvertibla skuldebreven ska stiga i värde. Likviditeten i handeln 
med ett värdepapper påverkar möjligheterna att köpa eller sälja 
instrumentet vid önskad tidpunkt. 
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Som grundare av TiksPac har jag många gånger tänkt annorlunda, vågat satsa, trott på mig själv och min idé. Det var väl inte alla som i 
början trodde att det skulle gå att skapa ett livskraftigt bolag vars verksamhet baserades på hundlort! Än färre förutsåg nog att ett sådant 
bolags aktie en dag skulle komma att handlas på aktiemarknaden…

Efter några års målmedvetet arbete har dock detta blivit verklighet. Men det är inte ett enmansprojekt att bygga upp ett företag. Tikspac 
består av en grupp människor som jobbar hårt för att vår närmiljö skall bli lite renare och lite trevligare att vistas i.

Tillsammans erbjuder vi ett koncept som gör skillnad, skapar attityder som talar om att det inte är okej att skräpa ner. Vårt koncept hjälper 
till att skapa ett engagemang hos allmänhet och näringsliv för att bidra till en bättre närmiljö. 

Detta engagemang har vi lyckats sprida till kommuner, sponsorkunder och användare i Sverige, Norge och Danmark. Finland är på 
gång och Storbritannien står på tur, där vi räknar med lansering under augusti/september 2014. Vår expansion ut i Europa börjar nu 
bli verklighet. Planerna för denna utveckling fanns på pappret redan 2005, och när det nu händer känns det otroligt utmanande och 
spännande. 

Som vi tidigare kommunicerat så håller den positiva resultatutvecklingen i sig. De senaste två rapporterna har varit bland de bästa i 
företagets historia!

Vi har under resans gång tagit upp lån om sammanlagt cirka 8 MSEK med en årlig ränta om sju procent för att möjliggöra den goda 
tillväxten under de senaste åren. Vi vill nu lösa dessa lån genom att ge ut ett tvåårigt konvertibellån. Genom att erbjuda attraktiva 
konverteringsvillkor med löpande ränteutbetalningar tror vi att vi kan generera ännu mer värde för aktieägarna både på kort och längre 
sikt. 

Jag ser fortsatt framgång för TiksPac. Vårt enkla men helt unika koncept efterlyses från många länder, och vi går en spännande framtid till 
mötes!

Stig-Arne Mårtensson
VD TiksPac AB (publ)

VD hAR ORDeT
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Allmänt om konvertibla förlagslån
Ett konvertibelt förlagslån är ett räntebärande lån som upptagits 
från allmänhet och institutioner. Räntan utbetalas normalt vid ett 
eller flera tillfällen per år. I vissa fall kan räntan ackumuleras till och 
med löptidens slut. 

Vid löptidens slut kan det nominella lånebeloppet (plus eventuell 
upplupen ränta enl ovan) återbetalas eller konverteras till 
nyemitterade aktier i det bolag som upptagit lånet, enligt en 
förutbestämd kurs. Denna kurs kan uttryckas som ett bestämt 
belopp i kronor och ören, eller som en funktion av aktiekursens 
kursutveckling under en bestämd period som föregår lånets 
förfallodatum.

Det konvertibla lånet delas upp i konvertibla skuldebrev. Dessa 
skuldebrev kan registreras för handel vid en marknadsplats. Innehav 
av konvertibla skuldebrev registreras av Euroclear, och syns på 
konvertibelinnehavarens utdrag från depå eller VP-konto.

Det krävs ett medgivande från långivaren för att det aktuella 
beloppet skall konverteras till aktier vid löptidens slut, och 
i vissa fall under en eller flera perioder innan löptidens slut. 
Om Bolaget inte erhåller medgivande om konvertering från 
en konvertibelinnehavare, kommer beloppet att utbetalas 
kontant. Blankett för medgivande av konvertering kommer inför 
konverteringsperioden eller –perioderna att finnas tillgängliga på 
bolagets hemsida. 

Inbjudan
Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, 
att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac. 

Emissionsbeslut
Styrelsen i TiksPac AB (publ) beslutade den 14 februari 2014, i 
kraft av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 6 december 
2013, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare om ett konvertibelt förlagslån uppgående till 
högst 8 MKr. 

Villkor i korthet
Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2016 i den mån 
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Lånet löper med 10,00 
procent årlig ränta från och med den 1 april 2014 till och med 
förfallodagen. Ränta utbetalas två gånger per år, med första 
utbetalningsdag den 30 september 2014.

Konvertibelinnehavare äger rätt att från och med den 8maj 2014 
till och med den 22 maj 2014, från och med den 7 november 2014 
till och med den 21 november 2014, från och med den 8 maj 2015 
till och med den 22 maj 2015 samt från och med den 12 februari 
2016 till och med den 26 februari 2016 påkalla konvertering av sin 
konvertibla fordran till nya aktier.

Konverteringskursen skall uppgå till sjuttio (70) procent av den 
genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktietorgets 
officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som 
slutar två (2) bankdagar innan respektive konverteringsperiod 
börjar. Teckningskursen skall avrundas till närmaste heltal öre. 
Teckningskursen skall inte understiga 3,50 kronor per aktie och 
inte överstiga 7,00 kronor per aktie.

Det konvertibla förlagslånet har beteckningen KV 1 och kommer 
att benämnas BTU till dess att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Därefter omvandlas BTU till KV 1. För en (1) 
innehavd aktie erhålles åtta (8) teckningsrätter (UR). Det krävs sju 
(7) teckningsrätter för att teckna 1 (1) KV 1 om nominellt 1,00 kr. 
Även allmänheten ges tillfälle att teckna konvertibler i emissionen 
i den omfattning som eventuellt ej utnyttjade teckningsrätter 
medger.

Ökning av aktiekapitalet vid konvertering och utspädningseffekter
Under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad tillförs 
TiksPac 8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas 
uppgå till ca. 0,650 MKr. Om samtliga konvertibler utnyttjas 
för konvertering kommer skulden att omvandlas till 8 miljoner 
kronor i eget kapital fram till och med februari 2016. Då 
konverteringskursen inte på förhand är bestämd (se föregående 
stycke) kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 228 571 Kr 
(24,6 procent) och lägst 114 286 Kr (14,0 procent). 
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer 
i händelse av full konvertering att få sin ägarandel utspädd 
i motsvarande omfattning, men har möjlighet att under 
teckningstiden avyttra sina tilldelade uniträtter.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Inför emissionen har några större aktieägare sinsemellan 
överenskommit att teckna till ett belopp uppgående till totalt 5,185 
MKr. Överenskommelsen har inneburit att teckningsrätter har 
omfördelats mellan vissa aktieägare. 

Härutöver har en av huvudägarna, Krefakt AB, utställt en 
emissionsgaranti uppgående till 2,185 MKr, för det fall emissionen 
inte tecknas av allmänheten eller övriga aktieägare.  Ersättning för 
denna garanti utgår ej.

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantin är fördelade och 
upprättade enligt vad som framgår i stycket ”Övriga upplysningar” 
längre bak i detta memorandum.

Försäkran
I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket 
upprättats av styrelsen i TiksPac AB (publ) med anledning av 
förestående emission. Styrelsen för TiksPac, som presenteras på annan 
plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i memorandumet och 
försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för 
att säkerställa att de uppgifter som presenteras i memorandumet, 
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka memorandumets 
innebörd. Informationen som ingår i memorandumet har återgivits 
korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

-Styrelsen

INbjuDAN TIll TecKNING AV 
KONVeRTIbelT FöRlAGslåN KV 1
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Företrädesemission i TiksPac AB
Med stöd av bemyndigade från årsstämman den 6 december 2013, 
har styrelsen i TiksPac AB (publ) den 14 februari 2014 beslutat 
om att genomföra en företrädesemission av ett konvertibelt lån om 
högst 8 000 000,00 kronor. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för 
fastställande av vem som ska erhålla rätt att teckna i emissionen är 
den 21 februari 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 februari 2014. Första dag 
för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
är den 19 februari 2014.

Erbjudet värdepapper och teckningsrätter
Det erbjudna värdepapperet utgörs av en konvertibel (KV 1) 
som beskrivs närmare på annat ställe i detta memorandum. På 
grund av främst registreringstekniska skäl kommer det erbjudna 
värdepappret att representeras av en så kallad ”unit”, varför även 
teckningsrätterna kommer att utgöras av så kallade uniträtter 
(UR). En (1) unit består i detta erbjudande av en (1) konvertibel 
om nominellt 1,00 krona. Under pågående emission och fram till 
dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer en unit 
att benämnas BTU (Betald Tecknad Unit). När emissionen är 
registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU, utan någon särskild 
avisering från Euroclear, till ordinarie värdepapper;  
konvertibel KV 1.

Teckningstid
Teckning av units ska ske under perioden från och med 
den 26 februari 2014 till och med 12 mars 2014. Styrelsen i 
Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att 
avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,00 krona per unit. 
Inget courtage kommer att tas ut.

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller åtta (8) uniträtter för en (1) innehavd 
aktie per avstämningsdagen den 21 februari 2014. Det krävs sju 
(7) uniträtter (UR) för att teckna ett (1) konvertibelt förlagslån 
om nominellt 1,00 kronor. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från 
VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden 
från och med 26 februari 2014 till och med 7 mars 2014. Banker 
och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst 
vid förmedling av köp och försäljning av uniträtter.

Betalda och tecknade units (”BTU”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av BTU skett på VP-kontot.

Handel med BTU samt omvandling till konvertibler
Handel med BTU äger rum på Aktietorget från och med den 
26 februari 2014 fram till dess att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler sker. 
Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett 
marknadsmeddelande.

Teckning med stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 21 februari 2014 är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild 
anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av 
uniträtter samt en teaser. VP-avi avseende registrering av uniträtter 
på VP-konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda 
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat.

Teckning
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 
12 mars 2014 i enlighet med något av följande två alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, s k Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning 
sker genom inbetalning i enlighet med den förtryckta bankgiroavin. 
Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att 
teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om 
uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova 
Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns 
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel och/
eller betalning utan eller med felaktig referens kan komma att 
lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Eminova Fondkommission AB, 
tfn: 08-684 211 00, 
fax: 08-684 211 29, 
e-post: info@eminova.se.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller en sammanfattning av 
Erbjudandet per post.. Teckning och betalning ska ske enligt 
instruktioner från förvaltaren.

VIllKOR Och ANVIsNINGAR
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Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta 
utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan genomföra sin 
teckning med den särskilda anmälningssedeln. Betalning skall ske 
i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både 
den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Box 5833
SE-102 48 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE7930000000032731703032

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt 
eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i 
nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare 
kommer inte att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon 
annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av uniträtter samt 
tilldelning

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska 
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av återstående units.

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras 
på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” 
som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en 
anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att 
beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! 
Observera att anmälan är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om EUR 15 000 
(ca 135 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation 
medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person 
ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar 
behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av units lämnas genom översändande av 
en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt 
instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-
konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan teckningen 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande 
skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna units i 
emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare 
eller allmänheten.

Återstående units, som inte tecknats med stöd av uniträtter, ska 
styrelsen tilldela de som ansökt om teckning via anmälan ”Teckning 
utan stöd av uniträtter”. Vid överteckning ska tilldelningen ske 
enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till de som i emissionen även 
tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, 
i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer har 
utnyttjat för teckning av units och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till andra som ansökt att få teckna 
units utan stöd av uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut, i förhållande till det antal units som var och 
en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

Övrigt
Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och 
tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom 
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter 
teckningstidens utgång. 

Rätt till utdelning
Aktier vilka tillkommit genom utnyttjande av de konvertibla 
skuldebreven medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
konvertering har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning 
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan 
utdelning.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Konvertiblerna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida 
och dels av aktiebolagslagen (2005:551).
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Denna information finns endast på svenska.

•	 Eminova	Fondkommission	AB	(”Eminova”)	(556889-7887)	är	ett	värdepappersbolag	som	står	under	Finansinspektionens		 	
 tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
•	 Finansiella	instrument	som	erbjudandet	avser	har	inte	och	kommer	inte	att	registreras	i	något	annat	land	än	Sverige.	
 De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
 registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant 
 land.
•	 Uppdrag	genom	undertecknad	anmälningssedel	befullmäktigar	Eminova	att	för	undertecknads	räkning	sälja,	köpa	eller	teckna	
 sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. 
•	 Uppdrag	genom	undertecknad	anmälningssedel	omfattas	inte	av	den	ångerrätt	som	följer	av	distans-	och	hemförsäljningslagen.	
 Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
•	 Genom	anmälan	i	detta	erbjudande	blir	undertecknad	inte	kund	hos	Eminova.	Eminova	kommer	därför	inte	att	
 kundkategorisera de som tecknar units enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) 
 om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. 
•	 I	den	information	som	utgivits	i	samband	med	erbjudandet	framgår	de	risker	som	följer	med	en	investering	i	de	finansiella	
 instrument som avses.
•	 Den	som	avser	teckna	finansiella	instrument	i	enlighet	med	detta	erbjudande	uppmanas	att	noga	läsa	igenom	den	information	
 som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. 
•	 Kostnader	utöver	vad	som	angivits	ovan,	såsom	skatter	eller	courtage,	som	kan	komma	att	uppstå	i	samband	med	de	finansiella	
 instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
•	 Personuppgifter	som	tecknaren	lämnar	i	samband	med	anmälan	behandlas	av	Eminova	enligt	Personuppgiftslagen	(1998:204).	
 Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
•	 Eminova	ansvarar	inte	för	tekniska	fel	eller	fel	i	telekommunikations-	eller	posthantering	i	samband	med	teckning	genom	
 betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
•	 VP-konto	eller	depå	måste	vara	öppnat	vid	tillfället	för	anmälan.
•	 Klagomål	med	anledning	av	Eminovas	hantering	av	order	genom	undertecknad	anmälningssedel	kan	insändas	per	post	till	
 Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
•	 Vid	en	eventuell	reklamation	mot	Eminovas	utförande	av	order	ska	detta	ske	inom	skälig	tid.	Rätten	att	kräva	ersättning	eller	att	
 göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
•	 Vid	en	eventuell	tvist	med	Eminova	kan	konsumenter	vända	sig	till	Allmänna	reklamationsnämnden,	Box	174,	101	23	
 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
 Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

VIKTIG INFORMATION
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§1 Definitioner
I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som 
anges nedan.
”bolaget” avser TiksPac AB, 556856-0063;
”innehavare” avser innehavare av konvertibel fordran;
”kontoförande institut” avser t.ex. Eminova Fondkommission AB 
(556889-7887);
”konvertering” avser utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier 
i bolaget;
”konverteringskurs” avser den kurs till vilken konvertering kan ske; 
och
”konvertibel fordran” avser sådan fordran med konverteringsrätt 
som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551);
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB.

§2 Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse mm
Lånebeloppet uppgår till högst 8 000 000,00 kronor. Lånet 
förfaller till betalning den 31 mars 2016 i den mån konvertering 
inte dessförinnan ägt rum. Lånet löper med 10,00 % procent årlig 
ränta från och med den 1 april 2014 till och med förfallodagen. 
Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden 
från och med den 1 april 2014 till och med dagen för lånets 
förfallodag dividerat med 360 dagar. Räntan förfaller till betalning 
två gånger per år, den 31 mars respektive den 30 september, med 
första ränteutbetalning den 30 september 2014. Om förfallodag 
för ränta inte infaller på en bankdag, flyttas utbetalningsdagen till 
närmast följande bankdag. Konvertibla fordringar jämte upplupen 
ränta återbetalas till innehavare som ej begär konvertering. 
Betalning sker genom Euroclears försorg till de som är registrerade 
innehavare på konto i bolagets avstämningsregister fem dagar innan 
lånets förfallodag. Ränta betalas ej ut till innehavare som begär 
konvertering. Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och 
utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

§3 Konvertering
3.1     Konvertibelinnehavare äger rätt att från och med den 8maj 
2014 till och med den 22 maj 2014, från och med den 7 november 
2014 till och med den 21 november 2014, från och med den 
8 maj 2015 till och med den 22 maj 2015 samt från och med 
den 12 februari 2016 till och med den 26 februari 2016 påkalla 
konvertering av sin konvertibla fordran till nya aktier.
3.2     Konverteringskursen skall uppgå till sjuttio (70) procent 
av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt 
Aktietorgets officiella kursstatistik under den period om 20 
handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan respektive 
konverteringsperiod börjar. Teckningskursen skall avrundas till 
närmaste heltal öre. Teckningskursen skall inte understiga 3,50 
kronor per aktie och inte överstiga 7,00 kronor per aktie.
3.3     Konvertering enligt 3.1 samt 3.2 ovan innebär att en ny aktie 
erhålls för varje fullt belopp motsvarande konverteringskursen av 
det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran 
som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera. Om 
detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, 
utbetalas överskjutande belopp kontant vid slutbetalning.
3.4     Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall 
som framgår av § 6 nedan.

§4 Anmälan om konvertering mm
Påkallande av konvertering sker genom att innehavare skriftligen, 
på av bolaget framtaget formulär, till bolaget anmäler sitt 
intresse att konvertera, varvid skall anges det belopp som önskas 
konverteras samt skall innehavaren överlämna till bolaget 
konvertibler representerande den konvertibla fordran. Anmälan 
om konvertering är bindande och kan inte återkallas. Påkallas inte 
konvertering inom den tid som anges i § 3 ovan, upphör rätten till 

konvertering. Om konvertering påkallas skall bolaget omedelbart 
meddela det anlitade kontoförande institutet härom. Konvertering 
verkställs genom att de nya aktierna upptas interimistiskt på 
avstämningskonton. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, 
blir registreringen på avstämningskonton slutlig. Registrering hos 
Bolagsverket kommer att ske fyra gånger under konvertibellånets 
löptid, och kommer att avse konverteringsanmälningar 
som inkommit till bolaget under någon av i 3.1 angivna 
konverteringsperioder.

§5 Utdelning på ny aktie
Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, 
som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.

§6 Omräkning av konverteringskurs mm
A.Genomför bolaget fondemission eller skall aktierna i 
bolagetsammanläggas eller uppdelas skall en häremot svarande 
omräkning av antalet aktier som den konvertibla fordran berättigar 
till ske. Omräkningen, vilken utförs av bolaget, skall ske så att det 
omräknade antal aktier som den konvertibla fordran berättigar 
till utbyte av överensstämmer med det tidigare antal aktier den 
konvertibla fordranberättigade till utbyte av enligt § 3 omedelbart 
före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet aktier 
efter fondemissionen och antalet aktier före fondemissionen.

B. Genomför bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 
kap 1 §, 14 kap1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen nyemission, 
emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller 
riktar bolagetenligt sagda principer annat erbjudande till sina 
aktieägare att av bolaget förvärva värdepapper av något slag, skall 
antingen överenskommelse ha träffats med innehavare beträffande 
vilken ändrad konverteringskurs som skall tillämpas efter sådant 
beslut om emission eller skall innehavare ges motsvarande 
företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid 
skall varje innehavare, oaktat sålunda att konvertering inte 
påkallats, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren 
skulle ha erhållit om konvertering verkställts vid tidpunkten för 
beslutet om emission.

C. Genomför bolaget minskning av aktiekapitalet med 
återbetalning till aktieägarna eller lämnar bolaget ett koncernbidrag 
eller utdelning i form av värdepapper av något slag, skall 
överenskommelse ha träffats med innehavare beträffande vilken 
ändrad konverteringskurs som skall tillämpas efter sådan åtgärd 
eller skall vid konvertering som verkställs efter sådan åtgärd 
tillämpas en omräknad konverteringskurs motsvarande enligt  
§3   gällande   konverteringskurs   minskat med  det  belopp  per  
aktie  som återbetalats  till  aktieägarna  eller  värdet per aktie av de 
utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av bolaget.

D. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap 
aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om 
konvertering inte därefter ske. Rätten att påkalla konvertering 
upphör i och med likvidationsbeslutet, oaktat om beslutet 
vunnit laga kraft. Innehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall 
begära omedelbar betalning av konvertibelns nominella belopp 
jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, 
om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från och med 
dagen efter stämman samt annars från och med dagen efter 
det att rättens beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en 
vecka därefter skall bolaget genom skriftligt meddelande erinra 
konvertibelinnehavarna om rätten att begära omedelbar betalning. 
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga 
om bolaget skall träda i likvidation, skall konvertibelinnehavarna 

VIllKOR FöR KONVeRTIbelT FöRlAGslåN KV 1 OM 
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genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda 
likvidationen.  I meddelandet skall intagas en erinran om att 
anmälan om konvertering inte får ske, sedan bolagsstämman 
fattat beslut om likvidation. Om bolaget lämnar meddelande 
om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett 
vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering 
- äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om 
bolagets likvidation skall behandlas.

E. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 
15 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande 
bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i 
nämnda paragraf- varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag 
får anmälan om konvertering inte därefter ske. Innehavare äger 
dock rätt att under enperiod av två månader räknat från sådant 
godkännande eller undertecknande begära omedelbar betalning 
av konvertibelns nominella belopp jämte per betalningsdagen 
upplupen ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens 
början genom skriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna 
om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, 
som på grund av lag må tillkomma innehavare i egenskap av 
borgenär i samband med fusion. Senast två månader innan 
bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall 
konvertibelinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas 
om den avsedda fusionen. I meddelandet skall en redogörelse 
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen 
samt skall konvertibelinnehavarna erinras om att anmälan om 
konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion 
eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna. Om 
bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall 
innehavare - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt 
förkonvertering - äga   rätt att påkalla konvertering från den dag 
då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas  
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
fusionsplanen skall godkännas respektive den  dag då aktieägarna 
skall underteckna fusionsplanen.

F. Upprättar bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § 
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall 
följande gälla. Avser bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan 
enligt i föregående mening angivet lagrum, skall bolaget, för det 
fall att sista dag för konvertering enligt § 3 ovan infaller efter det   
att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan 
om konvertering (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från 
det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan 
avsikt skett, från offentliggörandet. Innehavare äger dock rätt 
att under en period av 60 dagar räknat från det att avsikt förelåg 
om upprättande av fusionsplan begära omedelbar betalning 
av konvertibels nominella belopp jämte per betalningsdagen 
upplupen ränta. Efter det att slutdagen fastställts skall - oavsett 
vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering 
- innehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. 
Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt 
meddelande erinra konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att 
anmälan om konvertering inte får ske efter slutdagen. Vidare skall 
konvertibelinnehavarna genom meddelandet erinras om deras rätt 
att begära omedelbar betalning i enlighet med vad som anges ovan.

G. Blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap 
aktiebolagslagen skall följande gälla. Mottager bolagets styrelse 
begäran om tvångsinlösen av aktier i bolaget, skall bolaget, för 
det fall att sista dag för konvertering enligt § 3 ovan infaller 
efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om 

konvertering (slutdagen), som skall infalla inom 60 dagar från 
begäran om tvångsinlösen. Innehavare äger dock rätt att under 
en period av 60 dagar räknat från begäran om tvångsinlösen 
begära omedelbar betalning av konvertibels nominella belopp 
jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Efter det att 
slutdagen fastställts skall - oavsett vad som i § 3 ovan sägs om 
tidigaste tidpunkt för konvertering - innehavare äga rätt att 
påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast 
fyra veckor förekonvertibelinnehavarna om denna rätt samt att 
anmälan om konvertering inte får ske efter slutdagen. Vidare 
skallkonvertibelinnehavarna genom meddelandet erinras om deras 
rätt att begära omedelbar betalning i enlighet med vad som anges 
ovan.

H. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 
17 § aktiebolagslagen - eller samtliga aktieägare i deltagande 
bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket 
i nämnda paragraf- varigenom bolaget skall delas genom att 
en del av, eller samtliga, bolagets tillgångar och skulder övertas 
av ett eller flera andra bolag, får anmälan om  teckning  inte 
därefter ske. Fordringshavare äger dockrätt att under en 
period av två månader räknat från sådant godkännande eller 
undertecknande begära omedelbar betalning av konvertibelns 
nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen 
ränta. Bolaget skall senast en vecka efter periodens början 
genomskriftligt meddelande erinra konvertibelinnehavarna 
om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt, 
som på grund av lag må tillkommainnehavare i egenskap av 
borgenär i samband med delning. Senast två månader innan 
bolaget tar  slutlig ställning   till  fråga  om  delning  enligt ovan,      
skall      konvertibelinnehavarnagenom skriftligt meddelande 
underrättas om den avsedda delningen.      I meddelandet skall en 
redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
delningsplanen  samt  skallkonvertibelinnehavarna erinras om 
att anmälan om konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut 
fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats  
av  aktieägarna.  Om bolaget lämnar meddelande om avsedd 
delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 3 ovan 
sägs om tidigaste tidpunkt för konvertering - äga rätt att påkalla 
konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt 
att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen 
före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall 
godkännas respektive den dag då aktieägarna skall underteckna 
delningsplanen.

I. Oavsett vad ovan sagts om att konvertering ej får påkallas 
efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande 
av fusionsplan, påkallande av tvångsinlösen eller godkännande 
eller undertecknande av delningsplan, skall rätten att påkalla 
konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör 
respektive fusionsplanen, tvångsinlösen eller delningsplanen ej 
genomförs.

J. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får 
konvertering ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet 
hävs av högre rätt, får konvertering återigen påkallas.

§7 Särskilt åtagande av bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 6 ovan angiven 
åtgärd som skulle medföra enomräkning av konverteringskursen till 
belopp understigande akties kvotvärde.

§8 Preskription
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter 
förfallodagen, såvida inte preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits. 
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Där rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som 
avsatts för betalning bolaget.

§9 Kontoförande institut, registrering m.m.
Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av  finansiella instrument, 
i följd varav inga skuldebrev eller liknande kommer att utges. 
Varje konvertibel fordran skall ha ett nominellt belopp om 1,00 
kronor eller hela multiplar därav. Totalt emitteras 8 000 000 
konvertibler om nominellt 8 000 000,00 kr. De konvertibla 
fordringarna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets 
avstämningsregister. Registreringar avseende lånet skall företas av 
ett kontoförande institut.

§10 Meddelanden
Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje innehavare och 
annan rättighetshavare till den adress som finns i Euroclears 
avstämningsregister.

§11 Ändringar av villkor
Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån 
Euroclear, lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut 
så kräver eller om det i övrigt, enligt bolagets bedömning, 
av praktiska  skäl  är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

§12 Sekretess
Bolaget, det kontoförande institut som bolaget har utsett för att 
ombesörja Euroclear får ej obehörigen  till  tredje registreringar 
enligt dessa villkor och man lämna uppgift om fordringshavare. 
Bolaget äger rätt till insyn i och att erhålla uppgift ur det av 
Euroclear förda avstämningsregistret över konvertibla fordringar 
och innehavare (skuldregistret).

§13 Force majeure
I fråga om de på bolaget och/eller Euroclear enligt dessa villkor 
ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras 
gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 
Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 
även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 
Bolaget och/eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall 
ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsam. 
Bolaget och/eller Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt 
skada. Föreligger hinder för bolaget och/eller Euroclear att vidta 
åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i 
första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§14 Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed 
sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av detta konvertibla 
förlagslån skall avgöras av allmän domstol med Stockholms  
tingsrätt  som första instans eller sådan annan domstol som bolaget 
skriftligen godkänner.

Falkenberg i februari 2014
Styrelsen 
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Affärsidé
TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller 
användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept 
som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa 
sponsorkunders samhällsansvar.

Affärsmodell
TiksPacs affärsmodell går ut på att ingå avtal med sponsorkunder 
innebärande att sponsorkunderna mot ett fastställt pris erhåller 
en mediaplats på TiksPacs produkter (stationer för hundpåsar 
och uppsamling av hundpåsar), vilka placeras ut enligt avtal med 
uppdragsgivare (till exempel kommuner eller företag som förfogar 
över platser där produkterna fyller en funktion). Avtalen med 
sponsorkunderna sluts på två års tid och avgiften för mediaplatsen 
betalas årsvis. Den internationella expansionen i utanför 
Skandinavien är tänkt att i huvudsak ske genom enkombination 
av etablering av fler dotterbolag (eller via annan egen närvaro, 
exempelvis via egna agenter) samt genom franchise-avtal. Bolaget 
kommer att prioritera etableringen av en egen närvaro framför 
franchise-avtal.

Verksamhet
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för 
hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är 
kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för 
renhållningen inom det aktuella området (uppdragsgivarna). 
Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot 
en avgift erhåller en reklamplats på stationerna och därmed visar 
engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för 
uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och 
drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, 
för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och 
montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. 

Bolagsstruktur
Verksamheten har bedrivits huvudsakligen i dotterbolaget Tikspac 
Norden AB sedan 2001. Moderbolaget bildades under 2011 som 
moderbolag i Koncernen. Moderbolaget har, förutom dotterbolaget 
Ticspac Norden AB, ytterligare ett helägt dotterbolag - TUD AB. 
I dotterbolaget TUD AB bedrivs för närvarande ingen verksamhet, 
varför detta bolag sannolikt kommer att avvecklas. 

Målsättning
TiksPacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett 
marknadsledande koncept i hela världen för rena publika rum 
samt att med sina produkter bidra till att skapa en allmänt högre 
hygienstandard för rena publika rum, behålla bolagets position 
i Skandinavien med ett förbättrat rörelseresultat samt att bli ett 
lönsamt tillväxtföretag även utanför Skandinavien.

Marknad
En TiksPac-station med tillhörande påsar sponsras av de företag 
som väljer att medverka med sitt varumärke på skylten. Genom 
sin medverkan visar företagen att de värnar om sin närmiljö och 
tar ett samhällsansvar (CSR). Därigenom förstärks varumärkets 
trovärdighet ur ett miljöperspektiv. 

TiksPacs uppdragsgivare är i huvudsak kommuner, men kan 
även vara företag eller organisationer med egna möjligheter till 
utplacering av stationer till exempel fastighetsförvaltare, campingar, 
skidorter eller bensinstationer. Sponsorkunderna utgörs i huvudsak 
av lokala sponsorer som köper mediaplats/er i ett eller flera projekt. 
Sponsorkunderna kan finnas i olika typer av branscher. 

Prisbilden för mediaplatserna varierar något beroende på bland 
annat läge och storlek på annonsutrymmet. Priset är normalt 6 900 
kronor per år och medverkan gäller alltid för två år. Fakturering 
sker årsvis.

TiksPac verkar för närvarande i Sverige, Norge och Danmark. 
TiksPacs intäkter från var och en av de geografiska marknaderna 
fördelar sig idag enligt följande:
Sverige: 61 procent
Norge: 36 procent
Danmark: 3 procent

Tikspac uppskattar att den globala marknaden uppgår till ca 3,5 
miljarder kronor, med tillämpande av  nuvarande koncept och 
utformning av Bolagets produkter.

TIKspAc Ab
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Beskrivning av Tikspac-konceptet

På TiksPac-stationerna kan hundägare förse sig med gratis hundpåsar. Stationerna är utplacerade på strategiska platser i kommunen eller 
hos andra markägare. Kommunens tekniska organisation eller annan utsedd aktör åtar sig utplacering samt skötsel och drift av stationerna.

Tillgången till gratis hundpåsar (så kallade TiksPac’s) gör att hundägare som glömt eller aldrig tar med sig egna påsar får en påminnelse att 
plocka upp efter sina hundar. Samtidigt får kommunen och de övriga användarna av TiksPac-konceptet en möjlighet att vända negativa 
intryck till något positivt!

En variant av trivselstationerna från Tikspac benämns TiksCan. Denna station är försedd med en behållare för 
uppsamling av använda TiksPac-hundpåsar.  Denna produkt är en komplettering till TiksPac-stationerna och placeras 
ut och sköts av kommunen eller av annan utsedd aktör. TiksPac-hundpåsar är uteslutande gjord av material som gör 
dem fullständigt komposter- och nedbrytbara, enligt den europeiska normen EN-13432

Lokala företag finansierar 
TiksPac-konceptet genom CSR

TiksPac bidrar med fria 
påsar och stationer

Kommunen ställer ut och 
underhåller stationerna

Hundägare nyttjar de fria 
påsarna vid stationerna
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hIsTORIK

TiksPac grundas av Stig-Arne Mårtensson. 
TiksPac-konceptet består från start av två produkter, 
TiksPac-station med tillhörande TiksPac-hundpåse. 
Konceptet är mycket enkelt i sitt utförande men fyller 
redan från början sin funktion. 

Verksamheten tar fart 2005 med professionell styrelse 
och uppstyrning av hela säljkonceptet.

Konceptet lanseras i Norge.

Konceptet lanseras i Danmark. I november 2009 
lanseras en ny produkt, TiksCan, en hundlatrin för 
uppsamling av TiksPac-hundpåse. TiksPac-station i 

kombination med TiksCan (hundlatrin) visar sig vara ett 
bra säljargument för att få med fler uppdragsgivare.

Moderbolaget bildas. TiksPac utses av Dagens 
Industri till ett av Sveriges Gasellföretag. 

Kontakter tas med Exportrådet för att introducera TiksPac 
i Finland, England och Tyskland. Kontakt etableras också 

med en franchiseförening. TiksPac utses av Dagens 
Industri till ett av Sveriges Gasellföretag. TiksPac är en av 

finalisterna till Swedbanks Hållbarhetspris.

Moderbolaget omvandlas till publikt bolag. Den 23 
oktober inleddes handeln med Tikspacs aktie på 
Aktietorget.

16



”Tillsammans 
erbjuder vi ett 
koncept som gör 
skillnad”
   
   - Stig-Arne Mårtensson, VD
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Nedan följer en beskrivning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i TiksPac. Uppgifterna om antal aktier inkluderar även 
närståendes innehav av aktier. Uppgifterna om aktuella uppdrag inkluderar inte uppgifter om uppdrag i Koncern.

Styrelse

Lars Åke Södergren, f. 1950. Styrelseordförande
Lars Åke Södergren är styrelseledamot och ordförande i TiksPac sedan 2012. Södergren har över fyrtio års erfarenhet som företagskonsult 
med eget företag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag     Position   Tidsperiod
Gårda Business Hotel AB   Styrelseledamot  Pågående
Lionetse AB    Styrelseordförande  Pågående
Encendo AB    Styrelseledamot  Pågående
Lagoras AB    Styrelseledamot  Pågående
Bostadsrättföreningen Sliparen 2 och 5  Styrelseledamot  Pågående
Enskilda firman LÅ Skatterådgivning  Innehavare  Pågående
BayArea Holding LTD   Styrelseledamot  Pågående
Carduniqq LTD    Styrelseledamot  Pågående
Kefoke LTD    Styrelseledamot  Pågående
Kooperativet Fågel Fenix ek. för.  Revisor   Avslutat
Alajo AB     Styrelseledamot  Avslutat
CreActGroSwe AB    Styrelseledamot  Avslutat
D-Tec Aktiebolag    Styrelseordförande  Avslutat

* Detta bolag ingår inte i koncernen.

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: 

Bolag        Tidperiod
TiksPac AB (publ)       Pågående
Krefakt AB       Pågående
Addness LTD       Pågående
Lagoras AB       Pågående
Alajo AB        Avslutat
TiksPac Norden AB       Avslutat
TUD AB        Avslutat

Aktieinnehav: 2 134 834 aktier (via bolag)

Stig-Arne Mårtensson, f. 1956. Styrelseledamot samt VD
Stig-Arne Mårtensson är styrelseledamot i TiksPac sedan 2011 och verkställande direktör sedan 2012. Som grundare av den verksamhet 
som nu bedrivs i Koncernen har han haft ledande positioner i verksamheten sedan starten av densamma 2001. Mårtensson har även sedan 
tidigare långvarig erfarenhet av att leda och driva företag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag     Position   Tidsperiod
Lionetse AB    Styrelsesuppleant  Pågående
Morris Förvaltnings AB   Styrelseledamot  Pågående
Enskilda firman S A Mårtensson Reklam  Innehavare  Pågående
Lagoras AB    Särskild delgivningsmottagare Avslutat
Stickans PR & Event Handelsbolag  Bolagsman  Avslutat
 

sTyRelse Och leDANDe beFATTNINGshAVARe
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Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: 

Bolag        Tidsperiod
TiksPac AB (publ)       Pågående
Morris Förvaltnings AB      Pågående
TiksPac Norden AB       Avslutat
TUD AB        Avslutat
Stickans PR & Event Handelsbolag     Avslutat
 
Aktieinnehav: 1 912 500 aktier (via bolag)

Göran Månsson, f. 1955. Styrelseledamot
Göran Månsson är styrelseledamot i TiksPac sedan 2012. Göran Månsson är utbildad ekonom och pedagog och har lång erfarenhet av 
företagsledning.

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag    Position    Tidsperiod
Acricasus AB   Styrelseordförande & VD  Pågående
Acrinova AB   Styrelseordförande, VD, Likvidator  Pågående
Becohus AB   Styrelseordförande   Pågående
Bostadsrättsföreningen Vejby Havsbad Styrelseledamot   Pågående
Falvir AB    Styrelseordförande & VD  Pågående
Lagoras AB   Styrelseordförande   Pågående
Säfflestugan AB   Styrelseordförande & VD  Pågående
TiksPac Norden AB   Styrelseledamot   Pågående
TUD AB    Styrelseledamot   Pågående
Vissol AB    Styrelseordförande & VD  Pågående
Allright AB   Styrelseordförande   Avslutat
Biotain AB   Styrelseledamot   Avslutat
Bytt o Nytt Sport i Falköping AB Styrelsesuppleant   Avslutat
e37 System AB   Styrelseledamot   Avslutat
Kalle Sundqvist AB   Styrelsesuppleant   Avslutat
Kingswall AB   Styrelseledamot   Avslutat
MedicPen Aktiebolag (publ)  Styrelseledamot   Avslutat
Sobrandum AB   Styrelseledamot   Avslutat

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag        Tidsperiod
TiksPac AB (publ)       Pågående
Acricasus AB       Pågående
Acrinova AB       Pågående
Falvir AB        Pågående
Lagoras AB       Pågående

Aktieinnehav: 607 846 aktier (privat och via bolag)
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Marcus Rosendahl, f. 1971. Styrelseledamot

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag      Position   Tidsperiod
Telium Sweden AB     Styrelsesuppleant  Pågående
Marcus Rosendahl Konsult AB    Styrelseledamot & VD Pågående
Brf Övre Majorsgatan 10    Styrelseledamot  Pågående
Enskilda firman Maik    Prokurist   Pågående
Gazillion Arrows AB    Styrelseledamot  Avslutat
Sotenäsgruppen AB     Styrelseledamot  Avslutat
Enskilda firman MR TRADE    Innehavare  Avslutat

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag         Tidsperiod
-         -

Aktieinnehav:4000

Kaj Mikael Svensson, f. 1954. Styrelseledamot

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 
 
Bolag      Position   Tidsperiod
Axfood Aktieägarförening AB    Styrelseledamot  Pågående
Babkin Bygg AB     Styrelsesuppleant  Pågående
Vakttorpet Aktiebolag    Styrelseledamot  Pågående
TiksPac Norden AB     Styrelseledamot  Pågående
Inre Miljö Sverige AB    Styrelsesuppleant  Pågående
Priso AB      Styrelseledamot  Avslutat

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag         Tidsperiod
-         -
  
Aktieinnehav: 76 000

Malin Susanne Winbo Mårtensson, f. 1970. Suppleant

Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag      Position   Tidsperiod
TiksPac Norden AB     Styrelsesuppleant  Pågående
Lionetse AB     Styrelseledamot  Pågående
Morris Förvaltnings AB    Styrelsesuppleant  Pågående
TUD AB      Styrelsesuppleant  Pågående
Enskilda firman Nagelstudion – Malin W Mårtensson Innehavare  Pågående
Stickans PR & Event Handelsbolag   Bolagsman  Avslutat

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag         Tidsperiod
-         -

Aktieinnehav: se uppgifter för Stig-Arne Mårtensson

20



Ledande befattningshavare
Stig-Arne Mårtensson - VD
För vidare information se ovan.

Revisor
TiksPacs revisor Johan Hermansson är verksam vid JTH Revision AB i Falkenberg. Johan Hermansson är auktoriserad revisor och medlem 
i FAR. 

Ersättning till styrelseledamöterna och VD
Under räkenskapsåret 2012/2013 utgick ingen ersättning till styrelseordföranden eller  styrelseledamöter.  

För räkenskapsåret 2011/2012 utgick ersättning till TiksPacs tidigare VD och nuvarande VD om totalt cirka 500 000 kronor avseende 
arbetet som VD i Moderbolaget/Koncernen. Såvitt avser TiksPacs nuvarande VD har avseende perioden juli 2012 till och med april 2013 
utgått konsultarvode om 422 000 kronor. Från och med år 2014 uppbär TiksPacs VD istället lön.

Det finns inga avtal mellan Moderbolaget eller något av dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som 
ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

Övrig information om styrelse och ledande befattningshavare
Lars Åke Södergren var fram till den 13 maj 2009 styrelseledamot i CreActGroSwe AB, vars konkurs avslutades nämnda datum. Därutöver 
har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i TiksPac varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande under de senaste 
fem åren. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsförbud 
eller utsatts för anklagelser eller sanktioner av myndighet eller branschsammanslutning. Det förekommer ingen intressekonflikt mellan 
TiksPac å ena sidan och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare å andra sidan.

Lars Åke Södergrens och dennes bolag Addness LTD befinner sig i en skattetvist avseende bolagets huvudsakliga driftsställe under 
verksamhetsåren 2007-2011. Det tvistiga beloppet uppgår till 1,2 miljoner kronor i skatt och arbetsgivaravgifter. Styrelsen i Tikspac 
bedömer inte att det föreligger någon risk för att koncernen riskerar någon skada oavsett tvistens upplösning. 

Malin och Stig-Arne Mårtensson är gifta med varandra. Det föreligger idag i övrigt inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare i TiksPac.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via TiksPacs adress. 

Med undantag för de s.k. lock-up-avtal som redogörs för i följande kapitel har ingen av TiksPacs styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare med aktieinnehav beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt 
begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.
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Aktiekapitalet i Moderbolaget ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 5 000 000 aktier och högst 
20 000 000 aktier. 

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Moderbolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på 
bolagsstämman. Aktien är utställd på innehavare.
Moderbolagets aktiekapital uppgår till 700 000 kronor fördelat på 7 000 000 aktier. Kvotvärdet är tio (10) öre. 

Bolagets aktie har kortnamnet TIKS och ISIN-nummer är SE0005307048. De nu erbjudna konvertibla skuldebreven tilldelas kortnamnet 
TIKS KONV 1, med ISIN-nummer SE0005757390.

Moderbolagets aktiebok förs av Euroclear. 

Aktiekapitalets utveckling
År Händelse Kvotvärde, SEK Totalt antal aktier Aktiekapital, SEK

2011 Moderbolagets bildande 100,00 500 50 000

2012 Nyemission 100,00 2 500 250 000

2013 Fondemission 100,00 5 000 500 000

2013 Split 0,10 5 000 000 500 000

2013 Nyemission, spridning 0,10 6 200 000 620 000

2013 Nyemission 0,10 7 000 000 700 000

2016 Vid full konvertering av föreliggande konvertibellån, lägst 0,10 +1 142 860 +114 286

2016 Vid full konvertering av föreliggande konvertibellån, högst 0,10 +2 285 710 +228 571
 

Ägarförteckning per den 31 januari 2014
Aktieägare Antal aktier Kapital och röster (%)

Morris Förvaltnings AB (Stig-Arne Mårtensson) 1 912 500 27,32

Addness Ltd (Lars Åke Södergren) 1 350 000 19,29

Krefaktiv AB (Lars Åke Södergren) 772 500 11,04

Falvir International Ltd (Göran Månsson) 537 512 7,68

Övriga aktieägare 2 427 488 34,67

Summa 7 000 000 100,00
 

Lock-up-avtal
Majoritetsägarna Stig-Arne Mårtensson (via Morris Förvaltnings AB) och Lars Åke Södergren (via Addness Ltd och Krefaktiv AB) har 
tecknat s.k. lock-up-avtal om att behålla minst 85 procent av sina respektive innehav i Moderbolaget under 18 månader räknat från 28 
oktober 2013, vilket var den första handelsdagen för Moderbolagets aktie på AktieTorget.

Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier eller avyttring ske av 
tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Inom gruppen av ägare som omfattas av lock-up-avtalet kan omdisponering göras med 
AktieTorgets godkännande. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

Emissionsbemyndigande
Vid årsstämma den 6 december 2013 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning 
eller betalning genom kvittning eller apportegendom. 
Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
Bolaget ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska 
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.  

AKTIeKApITAl
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Utspädning
Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering kommer skulden att omvandlas till 8 miljoner kronor i eget kapital fram till och 
med februari 2016. Då konverteringskursen inte på förhand är bestämd kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 228 571 Kr (24,6 
procent) och lägst 114 286 Kr (14,0 procent). 
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer i händelse av full konvertering att få sin ägarandel utspädd i motsvarande 
omfattning, men har möjlighet att under teckningstiden avyttra sina tilldelade uniträtter.

Vinstutdelning
Moderbolagets samtliga aktier berättigar till samma utdelning. Nyemitterade aktier med för rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. Rätt till utdelning har den som på avstämningsdag 
för utdelning är registrerad som aktieägare i Moderbolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden 
för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Moderbolaget efter preskription.

Moderbolaget har under tidigare år lämnat utdelning till aktieägarna i enlighet med vad som framgår av tabell under avsnittet 
Kommentarer till den finansiella utvecklingen - Finansiella resurser. Någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande. 

Övrigt
Det föreligger inga aktieägaravtal mellan Moderbolagets ägare.
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Moderbolaget bildades 2011 som moderbolag i Koncernen. Dessförinnan bedrevs den verksamhet som nu bedrivs i Koncernen i 
dotterbolaget Tikspac Norden AB och TUD AB. Den huvudsakliga verksamheten i Koncernen sker alltjämt i Tikspac Norden AB. Den 30 
juni 2012 förvärvade Moderbolaget affärskonceptet ”Tiks”, vilket innefattar samtliga varumärken, projekt, ritningar, rättigheter och system 
som är förknippade med TiksPacs affärskoncept, från Dotterbolaget. I förvärvet ingick även samtliga TiksPac-enheter. Per den 1 juli 2012 
(d.v.s. under räkenskapsåret 2012/2013) har Moderbolaget tagit över all administrativ personal från Dotterbolaget. 

Redovisningsprinciper
Moderbolagets första koncernredovisning har upprättas avseende räkenskapsåret 2012/2013, i enlighet med vägledning från 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

För året 2011/2012 har med hänvisning till undantagsreglerna i 7 kap. 3§ Årsredovisningslagen ingen koncernredovisning upprättats.  

Översikt

Koncernen, tkr
Resultaträkning i sammandrag

2013-07-01
2013-12-31

2012-07-01
2012-12-31

2012-07-01
2013-06-30

2011-06-15
2012-06-30

  

Nettoomsättning 9 793 8 588 18 348 12 867

  

Rörelsens kostnader -7 687 -8 216 -16 219 -10 073

  

Rörelseresultat 2 106 372 2 129 2 794

  

Resultat från finansiella poster -447 -328 -937 -729

  

Resultat före skatt och dispositioner 1 659 44 1 192 2 065

Koncernen, tkr
Balansräkning i sammandrag

 
2013-12-31

2012-12-31
Avgavs inte

 
2013-06-30

 
2012-06-30

  

Tillgångar  

Anläggningstillgångar 3 978 4 488 5 423

Omsättningstillgångar 19 289 15 593 14 501

Summa tillgångar 23 267 20 080 19 925

  

Eget kapital 10 036 3 400 3 514

  

Skulder  

Långfristiga skulder 9 400 9 240 7 234

Kortfristiga skulder 3 831 7 440 9 177

Summa skulder 13 231 16 680 16 411

  

Summa skulder och eget kapital 23 267 20 080 19 925

FINANsIell öVeRsIKT I sAMMANDRAG
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Revision och granskning
Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 är reviderade. Revisionsrapporterna följer standardformuleringarna. 
Delårsräkenskaperna har inte granskats av TiksPacs revisor.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Kommentarer till den finansiella utvecklingen finns i de tidigare avgivna rapporter samt det memorandum som upprättades av styrelsen 
i samband med listningen av Bolagets aktie på Aktietorget och den föregående spridningsemissionen, vilka samtliga införlivas med detta 
memorandum genom hänvisning.

Väsentliga förändringar efter 2014-01-31
Några väsentliga förändringar avseende Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan Bolaget den 31 januari 2014 
publicerade sin halvårsrapport har inte förekommit.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet hör årsredovisning för Moderbolaget avseende 2011/2012, för koncernen avseende 2012/2013 samt årsredovisningar 
för Dotterbolaget avseende 2011/2012 och 2010/2011, jämte revisionsberättelser. Härutöver införlivas Bolagets rapport för perioden 1 juli 
– 31 december 2014. Dessa handlingar utgör en del av underlaget för föreliggande erbjudande, och finns att hämta på www.tikspac.eu.   
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Immateriella rättigheter
TiksPac innehar för närvarande ordvarumärkena TIKSPAC, 
TIKSCAN och TIKSTRASH samt ett figurvarumärke (se nedan). 
Varumärkena är registrerade i EU, Norge och Ryssland. 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Inför emissionen har några större aktieägare sinsemellan 
överenskommit att teckna till ett belopp uppgående till totalt 5,185 
MKr. Överenskommelsen har inneburit att teckningsrätter har 
omfördelats mellan vissa ägare. Så har Bolagets huvudägare Morris 
Förvaltnings AB, ägt av Stig-Arne Mårtensson, vederlagsfritt avstått 
sina uniträtter enligt följande fördelning. Dessa teckningsåtaganden 
har avlämnats skriftligen:
 MKr
Sara Månsson 0,15
Måns Månsson 0,15
Maja Månsson 0,10
Leif Olsson 0,10
Creocasus AB 0,60
Tobias Schön 0,30
TECAP Invest AB 0,485
Råsunda Förvaltning AB 0,30
Summa            2 ,185

Härutöver har följande avsiktsförklaringar om deltagande avgivits:
Krefaktiv AB, som ägs till 100 procent av styrelsens ordförande 
Lars-Åke Södergrens bolag Addness LTD har meddelat avsikt att 
teckna 0,9 MKr via kvittning samt 1,5 MKr via kvittning med stöd 
av Addness LTDs uniträtter. Addness LTD överlåter härvid sina 
uniträtter till Krefaktiv AB. Krefaktivs totala avsiktsförklaring blir 
då 2,4 MKr.
Falvir International AB, genom styrelseledamot Göran Månsson, 
har meddelat avsikt att delta med 0,6 MKr.
Summa   3 MKr

Emissionsgaranti
Utöver ovanstående åtagande kar Krefaktiv AB ställt ut en 
emissionsgaranti uppgående till 2,815 MKr, för det fall emissionen 
inte tecknas av allmänheten eller övriga aktieägare.  Ersättning för 
denna garanti utgår ej. Samtliga personer som ingått tecknings- och 
garantiåtaganden kan nås via Bolagets kontor. Inget av ovanstående 
åtaganden har säkerställts genom pant, inteckning eller deposition.

Väsentliga avtal
TiksPac är inte beroende av något enskilt avtal med någon 
sponsorkund eller uppdragsgivare. Såväl avtalen med 
sponsorkunderna som avtalen med uppdragsgivarna är dock 
sammantagna av väsentlig betydelse för TiksPacs verksamhet. 
Avtalen med sponsorkunderna har i regel en löptid om två år, 
varefter omförsäljning sker vid vilken cirka 50-70 % av avtalen 
förlängs på ytterligare två år. Avtalen med uppdragsgivarna har i 
regel en löptid om fyra år och förlängs därefter automatiskt med två 
år i taget.

Medelantal anställda
Anställda (medelantal) 2012/ 2011/ 2010/
 2013 2012 2011
Kvinnor 7 7 8
Män 7 9 8
Totalt 14 16 16

Antal anställda avser Dotterbolaget. Moderbolaget och TUD AB 
har under de angivna perioderna inte haft några anställda. 

Transaktioner med närstående
Dotterbolaget har tidigare upptagit lån om sammanlagt cirka 
8 MKr från Krefaktiv AB, vilket bolag till 100 procent ägs av Lars 
Åke Södergren genom bolaget Addness LTD. Lånet har senare 
övertagits av Moderbolaget. Lånet löper med en årlig ränta om sju 
procent. Halva lånet löper till och med den 31 mars 2014 och den 
andra hälften av lånet löper till och med den 30 september 2014, 
med möjlighet till förlängning avseende hela lånebeloppet. Det är 
detta lån som avses lösas med medlen från föreliggande emission av 
konvertibla skuldebrev.

Några transaktioner med närstående förutom löner, ersättningar 
och övrigt som redovisas under detta avsnitt eller avsnittet Styrelse 
och ledande befattningshavare föreligger inte.

Tendenser
TiksPac verkar på en marknad som enligt bolagets erfarenheter 
inte är särskilt konjunkturkänslig. Det finns inte några kända 
tendenser avseende produktion, lager eller försäljning. Det finns 
såvitt styrelsen känner till inte heller några kända tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 
inverkan på TiksPacs framtidsutsikter, åtminstone inte under det 
innevarande räkenskapsåret.

Tvister
TiksPac är inte involverat i några tvister och känner inte till några 
krav som kan resultera i någon tvist. 

öVRIGA upplysNINGAR
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Bolagsordning för TiksPac AB (publ)
(org. nr 556856-0063)

Antagen på extra bolagsstämma den 29 maj 2013

1 § Firma
 Bolagets firma är TiksPac AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte
 Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

3 § Verksamhetsföremål
 Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med 
 olika miljölösningar såsom tillhandahålla miljövänliga 
 stationer till kommuner och motsvarande områden 
 internationellt, även till större fastighetsbolag och sälja 
 in mediaplatser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall 
 även arbeta med marknadsföring och profilering och 
 skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och 
 därmed förenlig verksamhet.  

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

5 § Antal aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 
 20 000 000.

6 § Styrelse
 Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio 
 styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen 
 väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa 
 årsstämma har hållits. 

7 § Revisor
 För granskning av aktiebolagets årsredovisning, 
 räkenskaper och styrelsens förvaltning utses en revisor.

8 § Anmälan till stämma
 Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som 
 upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 
 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält 
 sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 
 till stämman, varvid antalet biträden (högst två) ska 
 uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
 helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
 nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
 före stämman.

9 § Kallelse 
 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
 Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
 hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som 
 kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens 
 Industri upplysa om att kallelse har skett. 

10 § Bolagsstämma
 Bolagsstämma ska hållas i Falkenberg, Stockholm, 
 Göteborg eller Malmö enligt styrelsens val.

11 § Ärenden på årsstämma
 På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att 
  underteckna protokollet.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen 
  sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och 
  revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
  koncernredovisning och 
  koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om 
  Fastställande av resultaträkning och 
  balansräkning samt, i förekommande fall, 
  koncernresultaträkning och 
  koncernbalansräkning.
  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
  förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i   
  förekommande fall, verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
  revisorn.
 9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande 
  fall, revisor. 
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman 
  enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
  bolagsordningen.

12 § Räkenskapsår
 Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.

13 § Avstämningsförbehåll
 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
 avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
 kontoföring av finansiella instrument.

bOlAGsORDNING
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KONTAKT
TiksPac AB

Box 51
311 21 Falkenberg

Tfn: 0346-734 700
Fax: 0346-586 89

Epost: info@tikspac.eu


