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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
ENTELLA IT AB (PUBL)
FULLT GARANTERAD EMISSION
INFÖR LISTNING PÅ AKTIETORGET
MARS/APRIL 2018

IT-branschen har haft en stor ökning de senaste åren och fortsätter
stadigt att växa. Konkurrensen ökar globalt och förändrade
kundbeteenden ställer samtidigt högre krav på företag att
digitalisera sina arbetssätt.
Men kraven föder även möjligheter. Företag får chans att skapa nya
affärer och sätt att interagera med sina kunder och leverantörer.
Den ständigt växande marknaden gör att vi på Entella ser alla
företag som potentiella kunder då allt fler inser digitaliseringens
fulla potential. Samtidigt som behovet av digitala lösningar ökar har
många företagare idag svårt att rekrytera den erfarna personal som
behövs för att behålla deras konkurrenskraft.
Med en stor skara erfarna konsulter och projektledare kan vi på
Entella
erbjuda
våra
kunder
snabbare
och
bredare
utvecklingsresurser än många av våra konkurrenter på marknaden.
Allt fler rapporter tyder på ett underskott av kompetens inom IT i
Sverige. Det ser vi som en konkurrensfördel då vi under fyra års tid
jobbat upp en verksamhet i Indien där marknaden ser helt
annorlunda ut. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan skala upp
verksamheten efter behov och inte drabbas av underskottet av
utvecklare.
För oss på Entella handlar IT-utveckling om att hjälpa företag att bli
bättre. Det kan handla om att ta fram kundspecifika affärssystem,
förverkliga idéer och koncept till mobilappar eller att förse bolag
med kompetenta konsulter.
En stor del av våra uppdrag har kommit till oss via kontakter och
referenser från tidigare utförda uppdrag; vilket är ett kvitto på att vi
levererar projekt med hög kvalitet. Vi har tagit fram digitala
lösningar åt många framstående bolag samtidigt som vi även har
haft förmånen att jobba med flertalet start-up vilket har resulterat i
en bredare målgrupp och erfarenhet.
Entella har de senaste 18 månaderna genomgått en stor förändring
innefattande ny ledning, nya rekryteringar och en ny aggressiv
säljstrategi vilket har medfört en positiv tillväxt varje månad. 2016
lades en ny grund för Bolaget och en större satsning gjordes på
rekryteringar inom projektledning, design och sälj vilket har bidragit
till expandering samt växande lönsamhet med 15 % ökning av nya
kundavtal under 2017.
För att fortsätta den inslagna vägen är vi nu i en process att utvidga
våra marknadsinsatser med inbound-marketing och sökordsmarknadsföring för att nå ut till fler. Vi har även för avsikt att
rekrytera fler konsulter och projektledare samt personal till
marknads- och säljavdelningen för att utöka vår kundbas och växla
upp vår produktionstakt.
Nu tar vi som bolag ett stort steg framåt och blickar mot ett ljust
verksamhetsår där vi siktar på fortsatt ökad tillväxt och lönsamhet.
Jag, tillsammans med Styrelsen, hoppas att få hälsa dig välkommen
som nybliven delägare!
Stockholm mars 2018

Tony Selin
VD Entella IT AB
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3 SKÄL ATT INVESTERA I ERBJUDANDET

VD HAR ORDET

1.
NY STABIL GRUND SOM GETT RESULTAT FRÅN START
Med ny ledning samt ny säljstrategi har Entella följt en stadig
uppåtkurva de senaste 18 månaderna. Nya satsningar inom
rekrytering och med en ny, mer aggressiv säljstrategi har
Bolaget visat på stark tillväxt och vilja att bli ledande i
branschen.
2.
STARK TILLVÄXT I BOLAGET OCH BRANSCHEN
Tack vare att Entella Indien och Entella Sverige nu ingår i
samma koncern gör att Bolaget har en starkare tillväxt och en
skalbar lösning. IT-branschen har haft en markant tillväxt de
senaste åren. Företagare som digitaliserar sina verksamheter
skapar konkurrensfördelar, där efterfrågan på IT-lösningar blir
allt större.

Entella har hög tillväxt och med eget dotterbolag i Indien har
Bolaget resurser att snabbt skala upp verksamheten för att
hjälpa fler och få större bolag att nyttja potentialen i
digitaliseringen.
3.
BREDA RESURSER OCH ERFAREN IT-PERSONAL
Entellas erfarna personal bidrar med stor kompetens och breda
resurser för Bolaget som siktar på att anställa fler IT-experter
och projektledare under 2018. Entella erbjuder bemanning av
konsulter i Sverige samt uthyrning av erfarna projektgrupper
med anställda konsulter i både Sverige och Indien, vilket gör att
Entella kan erbjuda sina kunder både snabbare och bredare
utvecklingsresurser än de flesta av Bolagets konkurrenter.

TECKNINGSTID

20 mars 2018 – 11 april 2018

TECKNINGSKURS
5,50 sek per aktie

ANT. AKTIER & TECKNINGSPOST
Totalt 1 200 000 aktier
Minsta teckningspost är 1 000 aktier


EMISSIONSGARANTIER

Entella har erhållit garantiåtaganden om 6,60 MSEK, vilket
motsvarar 100 % av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6,60 MSEK före
emissions- och garantikostnader som uppgår till ca. 0,75
MSEK.

ANT. AKTIER INNAN EMISSION
5 400 000 aktier


ENTELLAS VÄRDERING
29,7 MSEK (PRE-MONEY)


MARKNADSPLATS

Entellas aktie har godkänts för notering på AktieTorget.
Första handelsdag beräknas bli den 2 maj 2018

VIKTIG INFORMATION
Styrelsen för Entella IT AB (publ) (”Entella” eller ”Bolaget”) med org.nr. 559086-9516 har upprättat ett Informationsmemorandum
med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier som erbjuds allmänheten till teckningskursen
5,50 SEK per aktie (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som
innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en
bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.
INFORMATIONSMEMORANDUM
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Entellas hemsida, www.entella.se och AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.
RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter
Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade
kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer
på sid. 4.

BAKGRUND & MOTIV

PRISSÄTTNING AV AKTIEN

I dagsläget förändras sättet IT produceras, levereras och
organiseras allt snabbare. Det krävs att allt fler organisationer
måste hänga med i den snabbt digitaliserade världen. Efterfrågan
på IT-kompetens eskalerar i samband med detta och det blir
svårare att rekrytera tillräckligt bra IT-resurser till rimliga priser.

Entella värderas till 29,7 MSEK före emissionen. Styrelsen i Bolaget
har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd
bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och kunder samt
den potentiella marknad som Entella adresserar.

Entella är en IT-partner som erbjuder skräddarsydda digitala
lösningar som hjälper kunden att öka sin konkurrenskraft.
Bolagets verksamhet präglas av kreativitet och framåtanda, och
tillhandahåller tjänster för utveckling av mobila applikationer,
hemsidor och affärssystem samt systemintegrationer och
bemanning.

Bolaget har den senaste perioden bedrivits med lönsamhet och
växande omsättning och är verksamt inom en bransch där tillväxten
ständigt ökar. Bolaget erbjuder ett heltäckande utbud av
konsulttjänster för att lösa kundernas utmaningar och skapa
konkurrensfördelar hos sina kunder. Bolaget har utvecklats från att
omsätta ca. 6,0 MSEK verksamhetsåret 2015/2016 till att omsätta ca.
9,9 MSEK verksamhetsåret 2016/2017.

Entellas största tillgång är Bolagets stora IT-kompetens i form av
personal in-house i såväl Indien och Sverige. Sedan starten har
Entella hjälpt många framstående företag och organisationer i
Sverige såsom Aftonbladet, Arlanda Express, Ericsson och Åhléns.
Bolaget hade under 2017 55 kunder där majoriteten av kunderna
är återkommande. Bolaget har många utvecklare med över 10 års
erfarenhet och ett brett utbud av kompetensområden. En låg
personalomsättning och en tillväxt genom nya och
återkommande kunder är några faktorer som gör Bolaget till en
trygg och långsiktig partner för sina kunder.
Bolaget genomför förevarande emission för att uppfylla
AktieTorgets krav på ägarspridning om minst 300 aktieägare och
för att göra det möjligt för Entellas verksamhet att bl.a. anställa fler
IT-specialister i önskvärd takt.

VERKSAMHETSMÅL
Målet för Entella är att i framtiden vara marknadsledande inom ITutveckling och uthyrning av konsulttjänster i Sverige. Bolagets
målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet
kunder de närmaste fem åren. Bolagets mål för:

2018-2019:



Utöka Bolagets kundbas med minst tre större kunder
(ordervärde överstigande minst 500 TSEK per kund).




Etablera Bolaget utomlands på en marknad

Verksamhet & historisk tillväxt

Nya kundavtal
Bolaget har per dags dato omkring 55 aktiva kunder; flera av dessa
har varit återkommande kunder. I dagsläget används Entellas
produkter inom IT- och affärssystem hos ett stort antal kunder som
används dagligen av många användare. Entella erhöll i november
2017 en order från ett norskt bolag med ett värde över 1,1 MSEK exkl.
underhålls- och driftsavtal.

Marknadspotential
Bolaget är verksamt inom IT-sektorn. Marknaden är global, dock har
Entella inriktat sin verksamhet mot Sverige. Bolaget har för avsikt att
utveckla sin närvaro i Norden för att skapa ökad omsättning med
goda marginaler.

Investeringar
Bolaget har under 2016 tagit in externt kapital för första gången om
ca. 1,5 MSEK, varav den senaste kapitalanskaffningen genomfördes i
december 2016. Bolaget har innan dess investerat från eget
kassaflöde och varit självfinansierat. Bolaget har då bl.a. investerat i
personal, både i Sverige och Indien. Bolaget har kostnadsfört
samtliga investeringar direkt då Bolagets policy är att inte aktivera
arbete för egen räkning. Bolaget har investerat och investerar i
kompetens; från att 2014 vara sex anställda till att idag vara en
organisation om ca 60 medarbetare.

Fortsätta att skala upp med fler konsulter både i Sverige
och Indien

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE
Genom den förestående emissionen tillförs Entella 6 600 000 kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 5 850 000
kronor efter emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för Entellas drift under den närmaste
tolvmånadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera satsningen på sälj och marknadsföring, samt rekrytering av fler ko nsulter. Nedan
presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat:







Marknadsföring med inbound marketing (ca. 1,5 MSEK)
Rekrytering av fler utvecklare och konsulter (ca. 1,5 MSEK)
Rekrytering av fyra säljare (ca. 1,00 MSEK)
Rekrytering av två projektledare (ca. 1,00 MSEK)
Investering i hård- och mjukvara (ca. 0,85 MSEK)

VERKSAMHETEN
Sedan starten har Entella hjälpt många framstående företag och organisationer, huvudsakligen i Sverige, såsom Aftonbladet, USA:s National
Homeland Security, Arlanda Express, Ericsson och Åhléns. Bolaget har många utvecklare med över 10 års erfarenhet och ett brett utbud av
kompetensområden. En kontinuerlig tillväxt genom eget kapital och låg personalomsättning är några faktorer som gör Bolaget till en trygg och
långsiktig partner för sina kunder. Entella är verksamt inom fem olika affärsområden; webbutveckling, apputveckling, systemintegrationer,
bemanning och utveckling av affärssystem.

Mobilapplikationer

Entella hjälper
företag att förverkliga
sina appidéer genom
att utveckla skalbara
appar för iOS och
Android med bra
användbarhet och
snygg design.

Webbutveckling

Entella utvecklar
hemsidor med
responsiv design som
anpassar sig till mobil,
surfplatta och dator.
Bolagets hemsidor är
både användar- och
sökmotorvänliga.

Bemanning

Affärssystem

Entella erbjuder
bemanning med
konsulter i Sverige
samt uthyrning av
projektgrupper med
erfarna IT-specialister i
både Sverige och
Indien.

Entella utvecklar
skräddarsydda och
automatiserade
affärssystem som
frigör tid. Anpassade
lösningar som
ordersystem,
bokningssystem och
eventsystem och
dylikt.

Systemintegration

Bolaget kan integrera
webbsidor och
sociala medier mot
applikationerna som
de skapar.
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URVAL AV REFERENSER

Thelins är en etablerad konditorikedja som har sedan starten
under tidigt 1900-tal vuxit till 15 butiker och ett stenugnsbageri
som tar beställningar av allt från moderna bakverk till matbröd
från hela landet.
Thelins ville utveckla och effektivisera sitt sätt att hantera interna
beställningar. Under sommaren 2016 inledde Thelins och Entella
sitt samarbete. Utvecklingen av ett webbsystem startade och
stod klar för användning under 2017 i Thelins samtliga butiker.
Nya uppdrag från Thelins har varit återkommande samt
uppdatering av systemet sker kontinuerligt av Entella. Utöver
detta sköter Entella förvaltning och hosting av systemet.

Project Playground är en svensk ideell organisation som verkar
för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet och är
verksamma framförallt i Sydafrika.
Entella har tillsammans med Project Playground tagit fram och
byggt deras verksamma hemsida som är byggt i Entellas
egenutvecklade CMS-verktyg. Entella sköter sedan 2015, när
samarbetet startades, Project Playgrounds underhåll.

SoftOne är specialiserat på molnbaserade Affärs- och HR-system
och är idag ledande leverantör i Norden till hantverkare och
handeln samt har även kunder som redovisningsbyråer,
tillverkande- och tjänsteproducerandeföretag.
SoftOne ligger i dagsläget i teknisk framkant med sina
moduluppbyggda molnbaserade SaaS-lösningar där Entella har
hjälpt till med bland annat utveckling och optimering av deras
applikationer sedan 2011. Under 2017 gjordes även en redesign
av samtliga applikationer vilket har fått positiv respons av
SoftOnes kunder. Dessutom har Entella hand om förvaltningen
av apparna som finns för både Android och iOS.

Stockholms Auktionsverk etablerades 1674, vilket gör att det idag
är världens äldsta ännu verksamma auktionshus.
Sedan början av 2013 har Entella byggt och utvecklat en
applikation för både iPhone och Android som är integrerad med
Stockholms Auktionsverk webservice, så att kunder kan delta i
auktioner samt buda i realtid på deras sparade favoriter.
Applikationen har sedan utvecklats och 2014 lanserades en
funktion för scanning av QR-koder som gör det möjligt att läsa in
information från Auktionsverkets katalog för att få upp mer
information direkt i appen. Appen finns idag som Native för iOS
och Android.

VILLKOR & ANVISNINGAR
EMISSIONSVOLYM
Emissionen uppgår till maximalt 6,60 MSEK fördelat på 1 200 000 aktier.
Kvotvärdet är 0,10 per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande
spridningsemission uppgår till 5 400 000 aktier.
EMISSIONSKOSTNADER
Bolagets kostnader för emissionen
uppskattas till 0,75 MSEK.

TILLDELNING
Tilldelningen förväntas fastställas i början av vecka 15, 2018. Snarast därefter
kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som
eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande. Beslut om tilldelning
fattas av styrelsen, där följande principer kommer att gälla:

på AktieTorget

1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje
tecknare erhåller minst 1 000 aktier.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 5,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av
Bolaget är 29,7 MSEK pre-money.

2. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en minimipost om
1 000 aktier, ska istället lottning ske.

och

noteringen

GARANTIÅTAGANDE
Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från befintliga och nya aktieägare
uppgående till 6,60 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionen.
FÖRETRÄDESRÄTT
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att
möjliggöra en bred spridning av Bolagets aktie. Rätt att teckna aktier
tillkommer befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.
TECKNINGSTID
Anmälan om teckning kan göras från och med den 20 mars 2018 till och med
den 11 april 2018. Styrelsen förhåller sig rätten att förlänga teckningstiden,
samt tiden för betalning.
VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV EMISSIONEN
Emissionens genomförande är villkorat av att emissionen tecknas till minst
60 procent motsvarande cirka 3,96 MSEK. Emissionen är därtill villkorad av
att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan
medföra att tidpunkten for att genomföra emissionen av Bolaget bedöms
som olaglig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk,
finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.
Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. Beslut om att
inte fullfölja emissionen kan senast fattas före utskick av avräkningsnotor,
vilket förväntas ske i början av vecka 15, 2017.
ANMÄLAN
Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier,
därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan
komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller
den senast lämnade. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
anmälningssedeln tryckta texten. Ifylld anmälningssedel skall vara Partner
Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 11 april 2018.
Anmälan, som är bindande efter ångertiden (anges nedan), skall sändas till:
Partner Fondkommission AB
Ärende: Entella IT AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel. +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se (inskannad teckningssedel).
Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en
depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske.
Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en
depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel
inlämnas till Partner Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.
Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler for
värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller
kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som
for kontot, om, och i sa fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen for
erbjudandet ar möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den
bank/förvaltare som för kontot.
ÅNGERTID
De tecknare som skickar sin anmälan direkt till Partner Fondkommission har
rätt att dra tillbaka anmälan om teckning fram till och med kl. 15:00 den 11
april 2018. För de som tecknar via bank, fondkommissionär eller annan
förvaltare gäller förvaltarens regler för när anmälan senast får återtas.
OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONENS UTFALL
Bolaget planerar att kommunicera utfallet av emissionen via ett
pressmeddelande i slutet av vecka 15, 2018. Pressmeddelandet kommer
offentliggöras på Bolagets och AktieTorgets hemsidor.

3. Att skapa ett investeringsutrymme för eventuella tecknare som, enligt
styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget,
vid överteckning dock maximalt tio procent av det totala emissionsbeloppet
inklusive överteckningsemissionen. I förekommande fall ska Bolaget även
redovisa till AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhåller
tilldelning. Styrelsen är bemyndigad att göra en bedömning av en tecknares
möjlighet att tillföra Bolaget strategiska värden från fall till fall.
4. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden som
teckningssedeln lämnas.
BETALNING
Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota.
Avräkningsnotor förväntas skickas ut i mitten av vecka 15 2018 och betalning
ska ske senaste fem bankdagar därefter. Aktier som ej betalas i tid kan
komma att överlåtas på annan. Ersättning kan krävas av den som ej betalat
tecknade aktier.
LEVERANS AV AKTIER
Entella är under anslutning till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats samt aktier
levererats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier som
registrerats på det VP-konto som angivits på teckningssedeln. De aktier som
betalats senast på likviddagen enligt avräkningsnotans instruktion, beräknas
finnas tillgängliga på respektive VP-konto under vecka 16, 2018.
Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende
på kommissionärens eller bankens rutiner för registrering.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av
bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för
förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt
till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda
avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
AKTIEÄGARENS RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns
tillgänglig via Bolagets hemsida och i detta memorandum, dels även av
aktiebolagslagen (2005:551).
HANDEL PÅ AKTIETORGET
Entella har godkänts av AktieTorget under förutsättning att emissionen
tecknas till minst 60 procent samt att spridningskravet om minst 300
aktieägare uppfylls. Första handelsdag är beräknad till den 2 maj 2018.
Aktiens handelsbeteckning kommer att vara ENTELL. ISIN-kod för aktien är
SE0010740050.
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