BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERINGEN
PÅ NASDAQ FIRST NORTH
A CITY MEDIA AB (publ)
November 2015

1
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

2
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

BRIGHTER CITIES
Ända sedan människan lärde sig att kontrollera elden har ett
ljus i mörkret varit den omisskännliga symbolen för liv. I takt
med att vi började samlas i städer växte sig de här ljusen allt
starkare. Natten fick färg och städer lyste i neon. Idag är skyltar,
reklam och ljus en självklar del av stadsbilden. Städer som
aldrig sover, städer med puls, städer med skönhet.
Vi hjälper dig att tänka stort och levererar smarta lösningar
som gör att ditt budskap når konsumenten med bästa möjliga
impact. Oavsett om det handlar om vepor, trycksaker,
LED-skärmar eller Out Of Home TV i café och retailmiljö.
Ljuset ger trygghet och liv åt staden. Vi på AdCityMedia är
stolta över att vara en del av det.
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Viktig Information
Allmänt:
Denna bolagsbeskrivning (“Bolagsbeskrivningen”) har upprättats med anledning av upptagande av aktier och teckningsoptioner i A City Media AB (publ), (“AdCityMedia” eller Bolaget”) org.nr 556584-8354, till handel på Nasdaq First
North (“First North”). Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/
EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Bolagsbeskrivningen har inte heller godkänts och registrerats
hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut
måste de förlita sig på sin egen bedömning av AdCityMedia enligt Bolagsbeskrivningen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare
samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.
Framtidsinriktad information:
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen. Även om Bolaget
anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för
att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid
förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida
resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs
i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen
eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, First Norths regelverk
eller andra föreskrifter.
Information från tredje part:
Bolagsbeskrivningen innehåller information som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits
korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten
eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 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.
Tillämplig lagstiftning:
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämpligt på Bolagsbeskrivningen inklusive till Bolagsbeskrivningen hörande handlingar. Tvist med anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.
Presentation av finansiell information:
Belopp som anges i Bolagsbeskrivningen har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen inte alltid nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor om inget annat anges.
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DEFINITIONER

INNEHÅLL

AdCityMedia eller Bolaget:

Riskfaktorer				1

A City Media AB (publ), org.nr 556584-8354, den
koncern som A City Media AB (publ) ingår i, inklusive

Bakgrund och motiv			

7

dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget.
VD har ordet				9
Mangold:
Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267.

Erbjudandet i korthet			

10

Bolagsbeskrivningen:

Verksamhetsbeskrivning			11

Avser denna bolagsbeskrivning.
Marknadsöversikt				14
First North:
First North är en alternativ marknadsplats för handel

Finansiell översikt				18

med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika
börserna som ingås i Nasdaq.

Kommentar till den finansiella utvecklingen

23

Euroclear:

Aktien och ägarförhållanden		

25

Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 29
Aktieinformation:
Kortnamn				
ISIN-kod				

ACM

Bolagsstyrning				37

SE0001920760
Bolagsordning för A City Media AB (publ)

39

Viktiga datum
Första dag för handel på First North 2 december 2015

Legala frågor och kompletterande information 40

Tidpunkter för ekonomisk information:

Skattekonsekvenser i Sverige		

44

Handlingar införlivade genom hänvisning

46

Teckningsoptionerna i korthet		

47

Bokslutskommuniké 2015		

18 februari 2016

Årsstämma 2016		

24 maj 2016

Adresser					48

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de
juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är
generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är
upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Det är
Nasdaq OMX Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
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RISKFAKTORER
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan ha en inverkan
på aktierna och Bolagets lönsamhet, verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs är inte rangordnade i
någon särskild ordning. Presentationen nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande och av naturliga skäl kan inte
alla riskfaktorer förutses eller beskrivas i detalj. Med anledning av det måste varje investerare själv göra en samlad
bedömning som även innefattar informationen i resten av Bolagsbeskrivningen samt en allmän omvärldsbedömning.
Riskerna och osäkerhetsfaktorerna nedan kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat. Det kan också orsaka en värdeminskning i Bolagets aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar delar
av eller hela sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en
motsvarande negativ effekt.
Risker relaterade till Bolagets verksamhet
Makroekonomiska faktorer

Förmåga att hantera tillväxt

Bolaget påverkas av allmänna ekonomiska, finansiella

Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt

och politiska förhållanden på en global nivå. Efterfrågan

genom förvärv eller en plötslig och oväntad ökning i

på Bolagets produkter och tjänster påverkas av ett antal

efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster vilket

makroekonomiska faktorer såsom räntor, valutakurser,

ställer stora krav på ledningen och den operativa samt

konjunkturutveckling, inflation, deflation, och allmänna

finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och

affärsförhållanden. Globala ekonomiska förhållanden

verksamheten växer, behöver Bolaget hela tiden erhålla

och negativa förändringar kan därför få en negativ

effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på

inverkan på Bolagets verksamhet i form av hastiga och

ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en

extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa

marknad som är under snabb utveckling. För att hantera

förväntningar avseende den framtida ekonomiska utveck-

tillväxten krävs även investeringar och allokering av vär-

lingen. En minskad efterfrågan för Bolagets produkter

defulla ledningsresurser. Om Bolaget inte hanterar tillväxt

kan således påverka Bolagets verksamhet, finansiella

på ett effektivt sätt kan det få en negativ påverkan på

ställning och resultat negativt genom en rad olika faktorer

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelsere-

såväl på den svenska marknaden som på de marknader

sultat.

Bolaget avser expandera till.
Upphandlingar
Marknadstillväxt

En stor del av Bolagets verksamhet centreras till att få

Bolagets försäljning koncentreras till organisationer med

reklamutrymme på attraktiva platser. Om Bolaget miss-

höga krav på kvalitet och kundanpassade lösningar.

lyckas med att vinna viktiga upphandlingar kan detta

Vidare återfinns en stor del av Bolagets kunder inom

medföra minskad efterfrågan på Bolagets produkter och

vissa marknadssegment, vilket gör att Bolaget har ett

tjänster vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets

större beroende av god efterfrågan på dessa marknader.

verksamhet, resultat och finansiella ställning.

En lägre tillväxttakt än förväntat kan komma att få en
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
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Kunder

Operationella risker

Bolaget har försäljning till ett stort antal befintliga kunder.

Operationell risk definieras som risken att åsamkas

En stor del av omsättningen kan vara koncentrerade till

förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller

några specifika projekt. Det finns en risk att Bolaget inte

oegentligheter eller interna eller externa händelser som

finner nya kunder för att ersätta gamla projekt vilket kan

förorsakar avbrott i verksamheten. Det kan inte uteslutas

ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat

att brister i operationell säkerhet skulle kunna ha väsen-

och finansiella ställning.

tlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver produktutveckling i samråd med kunder.

Finansieringsförmåga och framtida

Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investerings-

kapitalbehov

beslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma

Bolagets snabba expansion och offensiva satsningar

Bolagets tillväxt. För att bli konkurrenskraftiga måste

innebär ökade kostnader för Bolaget. Förseningar i

Bolaget fortsätta att introducera nya varor och tjänster

Bolagets projekt kan innebära försämringar av Bolagets

samt öka och förbättra funktionaliteten och egenskaperna

rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huru-

hos existerande produkter. Det finns en risk att Bolaget

vida Bolaget kan generera tillräckliga medel för framtida

inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produk-

finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden

tutbud och sin affärsmodell i sådan god tid att fördelarna

behöva attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid

av ny eller existerande teknik kan tillvaratas vilket kan ha

tidpunkten för kapitalanskaffningen) inte är fördelaktiga

en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och

för befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspäd-

finansiella ställning.

ning av befintliga aktieägare. Alternativt kan finansiering
ske genom upptagande av lån, vilka kan innebära villkor

Organisatoriska risker

som begränsar Bolagets användande av kapital i verk-

Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett

samheten. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa

beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i

eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsen-

framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad

tlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella

och erfaren personal. Bolagets förmåga att anställa och

ställning och resultat.

bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland

Förvärv och integration

annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av

Bolaget förvärvade återstående aktier i företaget Digi-

en lednings- eller nyckelperson på grund av att den

tal ADTV AB (“Digital ADTV”) i januari 2015, Brck Dgtl

anställde till exempel säger upp sig eller går i pension

Outdoor Media AB (“Brick Digital”) i augusti 2015 samt

kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att

övertog tio storbildsskärmar från Wallstreet Media AB

uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av

(“Wallstreet”) i september 2015 vilket medför risker för

Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga

verksamheten. Vidare kommer Bolaget även framgent

nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolagets inte

försöka förvärva utomstående bolag vilket kan medföra

kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna

företagsspecifika risker där relationer med kunder, lev-

personer kan det ha en väsentlig negativ inverkan på

erantörer och nyckelpersoner kan komma att påverkas

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställning i

negativt. Integrationen av förvärvade bolag kan bli mer

övrigt.

kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade
synergier kan helt eller delvis utebli. I samband med
förvärven har Bolaget utfört sedvanlig due diligence men
det går inte att utesluta att risker fortfarande finns associerade med förvärven.

RISKFAKTORER
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Konkurrens

påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det

Bolaget verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens.

finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller

Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat

att andra regelförändringar sker som påverkar Bolagets

beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och

verksamhet. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna

snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbe-

realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ inverkan på

hov. Bolaget kan därför tvingas göra kostnadskrävande

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för
att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad

Legala risker och tvister

konkurrens skulle kunna påverka Bolaget resultat och

Nya lagar eller regler eller förändringar avseende

verksamhet negativt.

tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är
tillämpliga på Bolagets verksamhet eller kundernas verk-

Kreditrisk

samhet kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella

Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordrin-

ställning och resultat negativt. Det kan inte heller uteslutas

gar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att dessa

att Bolaget kan komma att bli inblandat i någon rättslig

kunder inte kan fullfölja sitt åtagande vilket skulle kunna

tvist eller något skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra

ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksam-

stora belopp och innebära betydande juridiska kostander

het, finansiella ställning och rörelseresultat.

och således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att förändringar i marknadsräntor

Myndighetsbeslut

och

yttre

opåverkbara

påverkar Bolagets räntekostnad. För det fall räntekost-

förändringar

naderna skulle öka kan detta ha en negativ inverkan på

Bolaget har idag exponering mot myndighetsbeslut och

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

andra regulatoriska förändringar gällande möjligheter
att upprätta digitala skyltar och vepor på de platser som

Likviditetsrisker

Bolaget har kontrakterat. En mer återhållsam bygglovsut-

Likviditetsrisk är risken att vid brist på likvida medel inte

givelse och eventuella lagförändringar i sådana frågor

kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan

kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verk-

fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt

samhet, resultat och finansiella ställning.

högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Om Bolagets
tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha

Bolaget kan även drabbas negativt av händelser som

en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finan-

drabbar en avtalspartner eller leverantör. Bolaget skriver

siella ställning och resultat.

kontinuerligt kontrakt med fastighetsägare, markägare,
medieägare och mediebyråer om att få upprätta digitala

Skatterisker

bildskärmar och vepor på fastighetsfasader. I det fall en

Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gäl-

avtalspartner drabbas negativt och får bygglovstillstån-

lande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver

det indraget eller avfärdat till följd av regulatoriska eller

verksamhet i vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen

andra förändringar så får det följder på Bolagets verk-

endast omfattar verksamhet i Sverige. Även om Bola-

samhet. Vid sådana scenarier kan Bolagets verksamhet

gets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning

och resultat påverkas negativt.

av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i
enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk
att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana regler
ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler

RISKFAKTORER
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Risker relaterade till aktien
Aktiekursens utveckling

alternativ marknadsplats och har därför inte samma

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det

juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First

finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha

North regleras av ett särskilt regelverk och inte av de

en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå

juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad

ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska

marknad. En investering i ett bolag som handlas på

utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella

First North är därför mer riskfylld än en investering i ett

förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del

börsnoterat bolag.

av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka

Framtida utdelning

till sin natur många gånger kan vara problematiska för

Bolaget har tidigare lämnat utdelningar men det är ingen

aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också

garanti för att Bolaget kommer lämna någon utdelning

risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma

i framtiden. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella

fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmäs-

framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av

siga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och

årsstämman.

förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.
Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med

I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen

extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är

väga in faktorer som verksamhetens kapitalbehov och

relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det

Bolagets konsolideringsbehov. Dessa och övriga faktorer

operativa utfallet hos enskilda bolag.

kan potentiellt medföra en risk för att ingen utdelning
lämnas.

Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av förvärvet har, på samma sätt som

Likviditetsbrist

före förvärvet, ett fåtal av Bolagets aktieägare tillsam-

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för

mans en väsentlig ägarandel av Bolagets samtliga

Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier blir föremål för

utestående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var

handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera

för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsent-

och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en

ligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande

aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära

av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning

svårigheter att sälja större poster inom en snäv tids-

och avsättning av styrelseledamöter, eventuella förslag

period, utan att priset på aktien påverkas negativt.

till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga
eller i stort sätt alla Bolagets tillgångar, samt andra typer

Försäljning av större aktieposter och

av företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan

utspädning

vara till nackdel för andra aktieägare som har andra

Betydande försäljningar av aktier som genomförs av

intressen än majoritetsägarna. Dessutom kan den höga

större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan

ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt efter-

om att ytterligare emissioner kommer att genomföras,

som investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i

kan påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Fram-

företag med stark ägarkoncentration.

tida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan
späda ut aktieinnehav och kan väsentligt påverka pri-

Risker med noteringen

set på Bolagets aktier negativt. Riktade emissioner, utan

Aktierna i Bolaget avses att upptas till handel på First

företrädesrätt för befintliga ägare, kan vidare minska

North. Bolaget kan nekas ett godkännande avseende

proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av

notering på aktuell marknadsplats. First North är en

aktier, vinst per aktie och substansvärde per aktie.

RISKFAKTORER
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Risker med Teckningsoptionerna
AdCityMedia avser att ansöka om upptagande till handel
med Teckningsoptionerna på i första hand First North och
i andra hand på annan marknadsplats. Teckningsoptionerna kan nekas ett godkännande avseende notering av
aktuell marknadsplats. Även om Teckningsoptionerna blir
föremål för organiserad handel på given marknadsplats
kan graden av likviditet i Teckningsoptionerna variera
och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en
aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära
svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien och Teckningsoptionen
påverkas negativt.

RISKFAKTORER
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BAKGRUND OCH MOTIV

AdCityMedia är verksamt inom reklambranschen och fokuserar huvudsakligen på att förmedla reklam på Bolagets
digitala skärmar och vepor. Under Bolagets 15 verksamhetsår har erbjudandet utvecklats och AdCityMedia innehar nu
en ledande position inom den växande nischen digital utomhusreklam i storformat. Denna position har erhållits till stor
del genom att Bolaget ligger i framkant avseende teknik och digital innovation.
I dagsläget finns Bolagets reklamytor fördelade i över 260 städer runt om i Sverige och AdCityMedias breda utbud har
medfört att bland annat multinationella koncerner använder sig av Bolagets reklamytor. Idag har Bolagets erbjudande
utvidgats till ett omfattande utbud av reklamlösningar som skräddarsys efter respektive kunds behov. Bolagets reklamskärmar och vepor finns på de mest attraktiva platserna i Sverige, exempelvis Sergelstorg i Stockholm och på Avenyn i
Göteborg.
En del av AdCityMedias strategi är att genomföra kompletterande förvärv. Som ett led i strategin har ett antal konkurrenter på marknaden förvärvats in i verksamheten. Under 2015 har två nyckelförvärv genomförts som förväntas stärka
AdCityMedias erbjudande och position ytterligare. Marknaden för utomhusreklam är idag fragmenterad och består av
ett stort antal privata bolag. AdCityMedia ser därför en potential att skapa värde för aktieägarna genom att framgent
fortsätta genomföra strategiska förvärv.
AdCityMedias huvudsyfte är att generera god avkastning till aktieägarna och i den mån en internationell expansion kan
understödja skapandet av aktieägarvärde så är det aktuellt. Eftersom Bolaget idag är en ledande aktör i Sverige kan en
expansion till närliggande internationella marknader därmed eventuellt realiseras i framtiden.
Sammantaget har Bolaget ett antal attraktiva möjligheter att utveckla verksamheten. AdCityMedia anser att Bolagets
tillväxtambitioner driver produkterbjudandet framåt och bedömer att en notering på First North är rätt väg att gå för
att ta Bolaget till nästa steg i sin utveckling. En First North-notering stärker AdCityMedias varumärke vilket är gynsamt i
Bolagets vidare kommunikation mot såväl investerare som kunder.

Styrelsen för A City Media AB (publ) är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, vilken har
upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Härmed
försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka
den bild av AdCityMedia som skapas genom Bolagsbeskrivningen.

Stockholm den 27 november 2015
A City Media AB (publ)
Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

7 22, 115 56 Stockholm,
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VD HAR ORDET
Bästa investerare,
Redan för 15 år sedan såg jag den unika potential som utomhusreklam bidrar med till reklammarknaden. Sedan dess
har jag väntat på att marknaden ska omvärdera segmentet och nu sker det i snabb takt. Traditionella reklamsegment
som TV-reklam och tryckta medier tappar mottagare och studier visar istället att utomhusreklam är det medium som kan
leverera högst påverkan på människor. Jag tror följaktligen att utomhusreklam kommer att växa kraftigt framgent och
utöka de 3,3 procent som reklamformen under 2014 bidrog med till de totala reklaminvesteringarna i Norden.1
Tiden går fort när arbetet är roligt och det känns som att det var igår vi började med att placera reklamtavlor på restaurangers och caféers toaletter. Sedan dess har vi börjat rikta oss mer mot utomhusreklam genom digitala storbildsskärmar
och vepor. Erbjudandet har således utvecklats kraftigt men vi har värnat om att behålla den entreprenöriella och innovativa stämning som alltid har genomsyrat AdCityMedia. Våra grundstyrkor har förstärkts med en personal och styrelse
i toppklass.
Med denna kunskap kan jag känna mig säker på att AdCityMedia kommer kunna fortsätta leverera högklassiga lösningar framöver. Vi avser även att genomföra ytterligare strategiska förvärv och i framtiden rikta oss mot marknader i
Europa och övriga delar av världen om vi ser att det kan skapa aktieägarvärde.
Jag vill betona att AdCityMedias tillväxtplaner alltid ska utföras med utgångspunkt i lönsamhet. Vi är inte ett företag som
vill växa utan kontroll, utan avser istället att behålla den sunda finansiella struktur vi har haft historiskt. AdCityMedia
har regelbundet delat ut pengar till aktieägarna och det är något Bolaget även ska göra framgent. Ur vårt fokus på
lönsamhet tillkommer även ett kritiskt tänkande vilket jag anser har hjälpt oss att utföra förvärv som stärkt verksamheten.
Jag är stolt över de första 15 åren med AdCityMedia och det vi har åstadkommit, men nu är det dags att ta nästa kliv i
utvecklingen och ladda för 15 nya år med, vad jag betraktar som, framtidens mediebolag. Vi är övertygade om att en
First North-notering kommer vara oss behjälplig genom att bidra med finansiering såväl som publicitet.

Stockholm den 27 november 2015
Anders Axelsson
VD och Styrelseledamot

1

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (“IRM”), “Pressmeddelande: De nordiska reklammarknaderna 2014:
Sverige leder tillväxtligan”, 2015-06-17.
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ERBJUDANDET I KORTHET
Erbjudandet:

Företrädesrätt till teckning:

I anslutning till AdCityMedias listning på Nasdaq First

Aktieägare i AdCityMedia ägde ej företrädesrätt att

North emitterade bolaget 86 207 antal aktier som rik-

teckna aktier i Erbjudandet.

tades till institutionella investerare, allmänheten samt
nuvarande aktieägare i Bolaget. Erbjudandet tillförde

Anmälningsperiod:

Bolaget cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader.

Anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ägde rum
under perioden från och med den 9 november 2015 till

Teckningskurs:

och med den 20 november 2015.

Teckningskursen uppgick till 58 SEK per aktie. Teckningskursen

fastställdes

av

styrelsen

utifrån

bedömt

Utspädning:

marknadspris på aktien, rådande marknadsläge samt

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknade

verksamhetens historiska utveckling. Pre-money värderin-

aktier i Erbjudandet blev under aktuella förutsättningar

gen uppgick till cirka 79,9 MSEK.

utspädda av sitt aktieinnehav. Erbjudandet medförde en
ökning av antalet aktier i Bolaget från 1 376 914 aktier

Teckningsoptionerna:

till 1 463 121 aktier, motsvarande en utspädning om

I enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstäm-

cirka 6,3 procent.

man i Bolaget den 23 oktober 2015 beslutade Bolagets
styrelse om emission av Teckningsoptioner vilka vederlagsfritt erbjöds de som tilldelades aktier i Erbjudandet.
För två (2) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i
Erbjudandet erhölls en (1) teckningsoption vederlagsfritt.
Teckning kommer endast avse hel aktie under tiden från
29 maj 2017 till 16 juni 2017. För mer information se
avsnitt ”Villkor för Teckningsoptioner utgivna av A City
Media AB (publ)” på Bolagets hemsida
investor.adcitymedia.com.

10 22, 115 56 Stockholm,
Magasin 3, Frihamnsgatan
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Översikt
AdCityMedia grundades år 2000 och är verksamt inom reklambranschen. Bolagets utbud har med tiden successivt
utvecklats och består idag främst av utomhusreklam. Kännetecknande för verksamheten är att Bolaget har knutit till sig
kontrakt för upprättande av Bolagets digitala skärmar och vepor på attraktiva platser i storstadsmiljö. AdCityMedia
tillåter sedan kunder att abonnera Bolagets digitala skärmar och vepor för exponering av reklam.
Utomhusreklam är idag ett naturligt inslag i större bolags marknadsföringsbudgetar. Eftersom AdCityMedias reklamytor
är bland de mest attraktiva på den svenska marknaden så består Bolagets kunder bland annat av ett urval av stora
multinationella bolag.
AdCityMedia har investerat mycket resurser och expertis för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga teknologiska lösningar. Idag är Bolaget ensamma på marknaden om att erbjuda kunder proof-of-play och har även möjligheten att, på ett
ögonblick, ändra reklammeddelandet på skärmen. Dessa tilläggstjänster är möjliga eftersom samtliga av AdCityMedias
digitala skärmar styrs centralt från Bolagets huvudkontor i Stockholm.
Med sin 15 år långa erfarenhet kan Bolaget bistå kunder med mycket resurser och expertis när det kommer till reklam
och tillse att utformningen anpassas optimalt till den miljö och det budskap som kunderna vill förmedla. Mot bakgrund
av detta är Bolaget väl rustat för framtiden.
Historik
AdCityMedia har sitt ursprung som ett mediebolag som förmedlade reklam på främst caféer och restauranger. Med tiden
har erbjudandet utvecklats och successivt riktats mot ytterligare reklamtjänster. Idag är Bolagets huvudinriktning digital
utomhusreklam i storformat och AdCityMedia är ett ledande bolag i segmentet.
•

År 2000: Bolaget registreras hos Bolagsverket.

•

År 2001: Anders Axelsson med sin partner Danniel Bolander förvärvar merparten av verksamheten och
registrerar A City Media som företagsnamn.

•

År 2008: Anders Axelsson tillträder som VD.

•

År 2013: Anders Axelsson köper ut sin partner Danniel Bolander och erhåller en majoritetsägarandel.

•

År 2014: AdCityMedia tillsätter två nya styrelsemedlemmar.

AdCityMedias erbjudande
AdCityMedia strävar efter att vara det självklara valet när ett bolag ska exponera sitt varumärke genom reklam. Bolaget
avser att uppnå detta genom att tillhandahålla de mest innovativa lösningarna på de attraktivaste reklamytorna. Tidigare
reklamytor tillsammans med dem Bolaget förvärvat under räkenskapsåret 2015 genererar ett brett utbud fördelat över hela
Sverige. Utbudet av reklamytor ackompanjeras av den expertis som Bolaget har byggt upp sedan starten för 15 år sedan.
AdCityMedias erbjudande kombinerar således expertis, innovation och lokalisering för att erbjuda en helhetslösning med
rådgivning och en reklam som medför hög exponering och påverkan hos betraktaren.

Vision & mål
AdCityMedias vision är att bli Skandinaviens ledande förmedlare av reklam utomhus. Bolaget vill särskilja sig från sina
konkurrenter genom att ha de mest attraktiva reklamytorna och de mest innovativa produkterna.
Affärsidé
Att hjälpa företag att synas.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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AdCityMedias kunder
AdCityMedias kundbas består av bolag från ett brett spektrum av branscher. En genomgående nämnare är att bolagen
som abonnerar AdCityMedias reklamytor i huvudsak är stora multinationella koncerner. Dessa koncerner har inte sällan
en omfattande marknadsföringsbudget i vilken utomhusreklam enbart upptar en liten men bestående del. Med anledning
av de attraktiva reklamytorna som AdCityMedia innehar blir Bolagets digitala skärmar och vepor således ett självklart
val när stora koncerner lanserar sina marknadsföringskampanjer.
AdCityMedias personal
AdCityMedias ledande position på den svenska marknaden för utomhusreklam har erhållits till stor del tack vare Bolagets kunniga personal. Bolagets verkställande direktör Anders Axelsson har varit med sedan han förvärvade merparten
av verksamheten år 2001. Vidare har AdCityMedia anställda produktutvecklare, montörer och säljare. Säljteamet
förstärktes även med ett antal säljare till följd av förvärvet av Brick Digital som genomfördes i augusti 2015. Totalt har
AdCityMedia per den 14 oktober 2015, 17 anställda i koncernen.
Tjänster
AdCityMedia har identifierat att fastighets-, mark-, butikskedje- och arenaägare vid många tillfällen är omedvetna
om reklamvärdet av sitt innehav. AdCityMedia kan med sin långa erfarenhet erbjuda rådgivning för att analysera och
värdera ytor för att sedermera erbjuda allt från hjälp med bygglovsansökan till montering av trycksaker och skyltar.
Kunder som abonnerar på AdCityMedias digitala skyltar får även tillhörande service. AdCityMedia är ensamma på
marknaden om att kunna erbjuda proof-of-play. Det innebär att AdCityMedia i realtid kan, från sitt huvudkontor,
observera vad som förmedlas på Bolagets alla skärmar samt försäkra sig om att den digitala skylten är igång utan
driftstörningar. Denna tjänst medför en försäkring för kunden eftersom de vet att de får vad de betalar för. Detta medför
även en flexibilitet eftersom de flesta skärmar styrs centralt och budskapet kan ändras snabbt vid behov.
AdCityMedias fyra kärnområden
Media: Bolaget förmedlar reklam som generellt

Production: AdCityMedia erbjuder råd till ägare

generar en hög påverkan hos betraktaren. AdCityMe-

av faciliteter och hjälper dem att undersöka intäktspo-

dias mediaområde består av de digitala skärmar och

tentialen från reklam. Inte sällan är ägarna omedvetna

vepor som Bolaget erbjuder kunderna att annonsera på.

om potentialen och AdCityMedia kan då komplettera

I dagsläget har Bolaget vepor placerade på över 40 olika

erbjudandet med rådgivning kring allt från bygglov till

premiumytor och AdCityMedia äger även rättigheter till

montering av trycksaker och skyltar. På liknande sätt

140 stycken digitala storbildsytor varav de allra flesta är

som för Digital Signage så är rådgivning en naturlig

belägna i Sveriges största städer.

utgångspunkt för AdCityMedia att dessutom knyta till sig
försäljningskontrakt med facilitetsägare.

Digital Signage: Mindre digitala skärmar som huvudsakligen är utplacerade i butiker, restauranger och caféer.

Creative:

AdCityMedia kan som helhetsleverantör erbjuda ett kom-

samarbetet med reklambyråer. Vid upprättande av utom-

plett utbud av hårdvara, mjukvara, innehåll, drift, service

husreklam så samarbetar vanligtvis AdCityMedia med en

och support i samband med och efter upprättandet av de

reklambyrå som utvecklar materialet åt klienten. I detta

digitala skärmarna. I samband med support och drift-

steg krävs koordinering så att reklambudskapet utfor-

service kan AdCityMedia även erbjuda merförsäljning

mas i enlighet med Bolagets produkter så att klientens

vilket medför att serviceuppdrag ofta kombineras med

marknadsföring framställs optimalt.

Grenen

av

AdCityMedia

som

sköter

ren försäljning.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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Förvärv
AdCityMedia har en uttalad strategi att vara delaktig vid konsolideringen av den fragmenterade marknaden för utomhusreklam. Som en del av strategin har AdCityMedia förvärvat ett antal verksamheter de senaste åren med en intensifierad
förvärvstakt under 2015.
I januari 2015 förvärvade AdCityMedia återstående aktier i bolaget Digital ADTV som innehar över 600 avtal med
butiker i servicehandeln där Bolaget ges exklusivitet att montera digitala skärmar i butikerna för visning av reklam.
Digital ADTV omsatte cirka 3,5 MSEK under räkenskapsår 2014 och redovisade ett rörelseresultat om -0,9 MSEK.
Transaktionen följdes i augusti upp genom ett förvärv av Brick Digital samt ett övertagande av tio storbildsskärmar från
Wallstreet i september.
Brick Digital skapades 2011 och är ett rikstäckande nätverk av digitala storbildsskärmar utomhus. Storbildsskärmarna
ägs ytterst av cirka 40 mediaägare och genom förvärvet erhöll AdCityMedia rätten att kontraktera bolag som vill
förmedla sin reklam på ytorna. Brick Digitals räkenskapsår har historiskt avslutats under augusti månad respektive år.
Under räkenskapsåret 2014 omsatte bolaget 11 MSEK och rapporterade ett rörelseresultat om 0,6 MSEK. Det stora
utbudet av storbildsskärmar på attraktiva platser breddar AdCityMedias utbud väsentligt och förenklar processen att
kunna förmedla enhetliga reklamkampanjer över hela Sverige.
De tio storbildsskärmarna som övertogs från Wallstreet är belägna i Stockholm och Göteborg. Skärmarna är några av
de mest frekvent observerade på marknaden och stärker AdCityMedias erbjudande om att kunna förmedla reklam på
Sveriges allra mest uppskattade reklamplatser.
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MARKNADSÖVERSIKT
Skyltar på fasader och tak med hjälp av glödlampor

Reklammarknaden i Sverige är investeringstung och

har funnits sedan 1930-talet. Morne, som bland annat

har historiskt uppvisat en stabil tillväxttakt. Institutet för

designat reklamklassiker som NK-klockan och Mara-

Reklam- och Mediestatistik (”IRM”) lämnade den 8 sep-

bou-skylten, beskriver utomhusreklam som ett segment av

tember 2015 en reviderad prognos och estimerade att

marknaden som består av skyltar, strategiskt placerade

reklammarknaden omsätter cirka 32,4 MDSEK under

i områden där många människor är i rörelse. Reklam-

2015. Beloppet motsvarar en ökning om 1,6 procent

formen har utvecklats kraftig över tid och har stark

jämfört med 2014.

förankring i neonskyltar men har idag utvecklats till att
framför allt omfatta LED-skyltar.2
Reklammarknaden i Norden och Sverige
I termer av omsättning är Sverige den största reklammarknaden i Norden, följt av Norge, Danmark och
Finland. Trots att Sverige har högst omsättningssiffror
så uppvisar Sveriges reklammarknad även högst procentuell tillväxt. En ögonblicksbild av den nordiska
reklammarknaden 2014 presenteras i cirkeldiagrammet
nedan.3

EN KAMPANJ FÖR SONY MUSIC PÅ LED-SKÄRM VID SERGELS
TORG SAMT PÅ VEPA VID KLARABERGSGATAN.
Direktreklam
12%
Tryckta kataloger
1%
Tidskrift
6%
Bio
0,5%

Internet
32%

2014
Nordiska
Medieinvesteringar
9 139 MEUR

Dagspress
25%

Radio
3%

Utomhus
3%

TV
18%

2 Morne, ”Neon och Ljusskyltar-en handbok”.
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3 Institutet för Reklam- och Mediestatistik (”IRM”), ”Pressmeddelande – De nordiska reklammarknaderna 2014: Sverige leder tillväxtligan”, 2015-06-17.
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Vidare så lämnades en prognos för 2016 i vilken

den mest effektiva reklamformen. Med hjälp av rätt

IRM estimerar att reklaminvesteringar uppgår till 33,1

utformning kan bolag få flera hundra procent högre

MDSEK under 2016. IRM prognosticerar således en

uppmärksamhetsvärde

tillväxttakt som är strax högre än för helåret 2015. En

husreklam jämfört med reklam som inte har samma

bakomliggande anledning till varför 2016 estimeras bli

visualitet.5

vid

användning

av

utom-

ett lukrativt år för reklambranschen är att året är fyllt
av många olika evenemang. Exempelvis genomförs OS

Sveriges Annonsörers kommitté för utomhusreklam

och fotbolls-EM under sommaren som båda är reklam-

skriver att mediet har blivit viktigare än någonsin till följd

intensiva evenemang.

av hur fragmenterat medielandskapet blivit. De beskriver

4

vidare att inget annat medie kan leverera sådan
Omsättning totala reklammarknaden
i Sverige 2014-20164

Reklammarknaden i Sverige
33,5

33,1
33,0

kreativitet och öppna upp en sådan räckvidd i Sverige.
Kommitténs ledord för utomhusreklam är således hög
räckvidd, hög frekvens samt hög “impact”.6
Samtidigt kan utomhusreklam utformas för anpassning
till ett geografiskt område, ett visst evenemang eller i
miljöer som flygplatser, köpcentrum eller stadskärnor. På

32,4

32,5

så vis blir utomhusreklam i många fall mer riktat än
exempelvis TV- och internetbaserad reklam.

32,0

31,9
Möjligheterna att agera snabbt är flera. Utveckling till

31,5

digitala skyltar har bidragit med att budskapet på en
skärm kan förändras med en knapptryckning. Det gör

31,0
2014

2015E

2016E

Intäkter från reklam - Miljarder SEK

att klienten kan anpassa ett meddelande på skärmen till
en exakt händelse. Detta tog sig uttryck under vinter-OS
2014 när Volkswagen, tillsammans med det numera

Utomhusreklam

AdCityMedia-ägda bolaget Brick Digital, lanserade en

I boken ”Reklameffekter” beskrivs utomhusreklam som

kampanj där de gratulerade svenska OS-medaljörerna

det medium med störst validitet och anges därmed som

i realtid.

LED-SKÄRM VID MEDBORGARPLATSEN, STOCKHOLM

4

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (”IRM”), ”Pressmeddelande – IRM:s nya prognos: Nu Höjer IRM prognosen för digitala medier, 2015-09-08.

5

Dahlqvist & Linde, ”Reklameffekter”.

6

Sveriges Annonsörer, ”Handbok för Utomhusreklam 2012”.
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I enlighet med utfästelsen i boken “Reklameffekter” om

De förklarar resultatet med att reklamen inte uppfattas

att utomhusreklam har störst validitet så bedöms 2014

lika påträngande och liknar motsatsen vid exempelvis

varit ett relativt bra år för utomhusreklam. IRM skriver i

mobiltelefonreklam.7

ett pressmeddelande daterat till den 17 februari 2015 att
utomhusmedia uppvisade en tvåsiffrig tillväxt för helåret
2014, vilket överträffade tidigare prognoser.6
En annan styrka som gör utomhusreklam attraktivt är
dess kostnadseffektivitet. Flera av världens mest framstående bolag använder mediet för att exponera sina
produkter och tjänster. Detta för att utomhusreklam förmedlar ett exklusivt uttryck och stor exponering samtidigt
som kostnaden inte sällan enbart upptar en bråkdel av
bolagets marknadsföringsbudget. Av denna anledning
är utomhusreklam ofta ett bestående inslag i flera stora
bolags reklamkampanjer.
Marknaden för utomhusreklam idag
I dagens klimat ställs det krav på att reklam ska vara
kreativ och uppseendeväckande. För utomhusreklam
behöver denna komponent även kombineras med ett
snabbt budskap eftersom tiden som skyltar och vepor

VÄDERSTYRD KAMPANJ FÖR MCDONALDS I GÖTEBORG
- NÄR TEMPERATUREN UPPMÄTS TILL UNDER 10 GRADER
MARKNADSFÖRS KAFFE OCH NÄR TEMPERATUREN ÄR VARMARE
MARKNADSFÖRS GLASS.

observeras av mottagaren ofta är begränsad. Utvecklin-

Utomhusreklam utgör, enligt IRMs figur nedan, enbart

gen till digitala skärmar erbjuder stora möjligheter för

1,7 procent av den totala reklammarknaden. Det finns

att effektivt anpassa reklamen till omgivningen. Ett exem-

således stor potential framgent och med nuvarande

pel är när annonsen förändras under tiden mottagaren

tillväxttakt

betraktar skylten. Följaktligen finns det stora möjligheter

marknadsdelar från de äldre medierna.

förväntas

marknadssegmentet

överta

till kreativitet vid utformandet av budskapet.
Samtidigt som utomhusreklam kan begränsas
till ett särskilt geografiskt område eller
målgrupp så är det fortfarande en
högkvalitativ mediekanal för att nå
ut till en bred målgrupp. Research-

Utomhusreklam
Event och mässor
Presentreklam
2%
11%
8%
Butikspromotion
inkl. butiksmedia
6%
Sponsring 10%

och analysbolaget Inizio benämner
exempelvis utomhusreklammarknaden
som det sista massmediet. Deras
studie framhäver att detta segment

Produktion 18%

av marknaden kommer fortsätta

20148
Reklammarknaden
i Sverige
66 953 MSEK

Tryckta medier
20%

växa kraftigt framgent, vilket även
underbyggs av IRMs redovisade
siffror för 2014 där marknaden

Bio, Radio, TV
10%

steg med en tvåsiffrig procentsats.6

Digital reklam
16%

Inizios studie visar vidare att utomhusreklam
leder till köp i högre grad än reklam i andra medier.
6

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (”IRM”), ”Medieinvesteringarna 2014: Bra år för digitalt, bio, radio och utomhus”, 2015-02-17.

7

http://webnews.textalk.com/marknadsbiblioteket/artiklar/ljus-framtid-for-utomhusreklam, 2014-11-27.

8

http://www.irm-media.se/reklamstatistik/reklamkakan

MARKNADSÖVERSIKT

16
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

21

IRM använder emellertid en väldigt bred definition av

Inträdesbarriärer till

reklambranschen vilket föranleder att den procent-

utomhusreklammarknaden

uella andelen som består av utomhusreklam potentiellt

Upprättande av skyltar på fastigheter är reglerat i

underskattas. Sveriges Annonsörer rapporterar en sma-

plan- och byggförordningen. Lagstiftningen stipulerar

lare definition av utomhusmedia i vilken utomhusreklam

att ett bygglov erfordras för att upprätta en skylt på fas-

representerar cirka tio procent av total investeringsvolym.

tigheter ifall fastigheterna är belägna i ett detaljplanelagt

Att utomhusreklam, enligt Sveriges Annonsörer, bidrar

område. Stockholms stadsbyggnadsnämnd lämnar råd

med en andel om tio procent av den totala reklam-

och riktlinjer för hur byggloven fördelas. Huvudfokus är

marknaden i Sverige placerar landet som ett av de länder

att bygglovet ska prövas i förhållande till de allmännas

som har de högsta relativa investeringarna i utomhus-

intresse i en stad.

reklam i världen.
Processen för att erhålla ett bygglov är omfattande
PwC lämnade i september 2015 en rapport där de

och skall innehålla ritningar, beskrivningar och andra

presenterar en prognos för utomhusreklam framgent. I

uppgifter som krävs för prövningen. Det krävs idag

rapporten förutspår PwC att utomhusreklam kommer att

bygglov för i princip alla digitala skyltar och vepor

uppvisa en årlig genomsnittlig tillväxt om fyra procent

varefter bygglov på attraktivt belägna reklamplatser blir

över perioden 2014-2019.9

väldigt efterfrågade.

För att sammanfatta utomhusreklammarknaden så går en

Som en förlängning av bygglovskravet blir det svårt att

stor del av Sveriges totala reklaminvesteringar till utom-

ta sig in på marknaden eftersom de attraktivaste reklam-

husreklam. Enligt PwC kommer investeringsviljan även

platserna redan är upptagna. På så vis har ett antal

fortsätta framgent vilket skapar goda förutsättningar för

aktörer kunnat specialisera sig på utomhusreklam och

bolag verksamma på utomhusmarknaden.

skapat inträdesbarriärer gentemot övriga aktörer på
marknaden. I denna kamp om de mest attraktiva reklamplatserna på marknaden har de som redan tillskansat sig
de mest attraktiva reklamytorna skapat sig en position
som är svårersättlig.

Utomhusreklam9

Digital utomhusreklam9

2 400

1 800

4,6%

4,4%

4,2%

4,1%

4,3%

1 300

12,0%
13,6%
14,6%

975

18,5%
20,9%

1 200

650

600

325

0

0
2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

9

2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

Årlig tillväxt i %

Årlig tillväxt i %

Utomhusreklam i Sverige - MSEK

Digital utomhusreklam i Sverige - MSEK

PwC, Entertainment and Media Outlook Sweden 2015, september 2015.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåret 2014 samt för perioden januariseptember och juli-september under räkenskapsåret 2014 respektive räkenskapsåret 2015. Nedanstående finansiella
översikt är hämtad ur Bolagets koncernräkenskaper för respektive period. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012: Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets revisor har granskat räkenskaperna i årsredovisningen för 2014 men har inte granskat delårsrapporten för perioden januari-september 2015 och juli-september 2015.
Den finansiella informationen som sammanfattas i detta avsnitt bortsett från årsredovisning 2014 har dock inte granskats
av revisor och utöver vad som framgår i detta avsnitt avseende finansiell information har ingen information i granskats
eller reviderats av revisor. Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentar till den finansiella utvecklingen”. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida investor.adcitymedia.com, däribland årsredovisning för
räkenskapsåret 2013 vars siffror inte är konsoliderade på koncernnivå.

Koncernens Resultaträkning
2015
jul-sep

2014
jul-sep

2015
jan-sep

2014
jan-sep

2014
jan-dec

Nettoomsättning

9 839

7 841

35 490

31 494

42 413

Handelsvaror

-5 140

-2 853

-17 106

-11 686

-15 676

Övriga externa kostnader

-2 451

-2 286

-6 701

-6 585

-8 702

Personalkostnader

-2 468

-2 722

-8 072

-10 121

-13 617

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

-566

-203

-1 798

-601

-835

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver
normala nedskrivningar

0

0

0

0

-2 015

Resultat från andelar i intresseföretag

0

-133

1 372

-239

-297

Övriga rörelsekostnader

0

0

0

0

-2

-10 625

-8 197

-32 305

-29 232

-41 144

-786

-356

3 185

2 262

1 269

0

4

97

4

16

-107

-38

-285

-190

-248

Resultat efter finansiella poster

-893

-390

2 997

2 076

1 036

Resultat före skatt

-893

-390

2 997

2 076

1 036

0

0

0

1

-279

11

0

33

0

7

Periodens resultat

-882

-390

3 030

2 077

765

Moderbolagets andel av periodens
resultat

-882

-390

3 030

2 077

765

TSEK

Summa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Uppskjuten skatt

FINANSIELL ÖVERSIKT

18
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

23

Koncernens Balansräkning
2015
30-sep

2014
30-sep

2014
31-dec

8 497

131

75

1 954

2 196

2 078

0

511

1 183

699

800

1 050

1 002

1 000

1 079

12 152

4 637

5 465

Kundfordringar

9 468

5 879

4 716

Övriga fordringar

3 126

5 285

2 834

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 704

1 752

3 041

99

13

1 735

19 397

12 929

12 326

31 549

17 567

17 790

138

138

138

3 423

4 525

3 248

3 561

4 663

3 386

TSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till
moderföretags aktieägare
Aktiekapital
Balanserade vinstmedel, inklusive resultat

SUMMA EGET KAPITAL

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Koncernens Balansräkning
2015
30-sep

2014
30-sep

2014
31-dec

185

0

34

23

63

56

208

63

90

Skulder till kreditinstitut

6 214

940

838

Övriga skulder

4 726

0

0

4 617

2 558

2 181

424

667

624

96

93

95

5 616

2 930

4 359

Aktuella skatteskulder

349

803

466

Övriga skulder

958

759

1 198

4 780

4 091

4 553

27 780

12 841

14 314

31 549

17 567

17 790

TSEK

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse
Avsättningar för uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens Kassaflödesanalys
TSEK

2015
jul-sep

2014
jul-sep

2015
jan-sep

2014
jan-sep

2014
jan-dec

Resultat efter finansiella poster

-893

-390

2 997

2 076

1 036

566

203

1 798

601

835

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

-52

-14

-713

1 591

6 653

Betald skatt

-21

0

-117

803

-784

-400

-201

3 965

5 071

7 740

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

-1 825

110

-5 554

-2 925

2 518

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-2 225

-91

-1 589

2 146

5 222

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-5 491

-852

-7 492

-789

-2 152

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

7 191

-141

7 445

-1351

-1 351

-525

-1 084

-1 636

-3

1 719

624

1 097

1 735

16

16

0

0

0

0

0

99

13

99

13

1 735

Avskrivningar

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Koncernens Nyckeltal
TSEK

2015
jul-sep

2014
jul-sep

2015
jan-sep

2014
jan-sep

2014
jan-dec

Nettoomsättning

9 839

7 841

35 490

31 494

42 413

-220

-20

3 611

3 102

4 418

EBITDA-marginal (%)

-2,2%

-0,3%

10,2%

9,8%

10,4%

Rörelseresultat (EBIT)

-786

-356

3 185

2 262

1 269

Rörelsemarginal (%)

8,0%

-4,5%

9,0%

7,2%

3,0%

Resultat efter finansiella poster (EBT)

-893

-390

2 997

2 076

1 036

-0,64

-0,28

2,20

1,51

0,56

-

-

-

-

2,00

11,3%

26,5%

11,3%

26,5%

19,0%

Antal aktier vid periodens slut

1 376 914

1 376 914

1 376 914

1 376 914

1 376 914

Genomsnittligt antal anställda

17

-

-

-

13

EBITDA

Resultat/aktie, SEK - före/efter utspädning
Utdelning per aktie, SEK - före/efter utspädning
Soliditet (%)

Definitioner av nyckeltal
EBITDA

Utdelning per aktie före/efter utspädning

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Utdelning per aktie före/efter utspädning beräknas
genom att dividera moderbolagets andel av årets utdel-

EBITDA-marginal

ning med det vägda genomsnittliga antalet utestående

EBITDA i procent av nettoomsättning.

stamaktier under perioden.

Rörelsemarginal

Soliditet

Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättning.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie före/efter utspädning

Genomsnittligt antal anställda

Resultat per aktie före/efter utspädning beräknas genom

Genomsnittligt antal anställda beräknat utifrån arbetad

att dividera moderbolagets andel av periodens resul-

heltid under perioden.

tat med det vägda genomsnittliga antalet utestående
stamaktier under perioden.

EBITDA - Oktober-December

EBITDA - Q1-Q3

1 800
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2 250
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1 750

900

1 250

600

750

300
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0
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EBITDA 2014
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EBITDA 2015

-250
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EBITDA 2014
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EBITDA 2015
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KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA
UTVECKLINGEN
Resultaträkning

Räntekostnader och liknande resultatposter
Bolaget betalade räntekostnader om cirka 248 TSEK
under räkenskapsår 2014. Under 2015 har kostnaden

Uttalande avseende rörelsekapital
Med

rörelsekapital

avses

i

Bolagsbeskrivningen

stigit till cirka 285 TSEK för räkenskapsårets tre första

Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel

kvartal. Den ökade räntekostnaden kommer från att

för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de

Bolaget har upphandlat lån med ett kreditinstitut un-

förfaller till betalning. Under 2015 har AdCityMedia

der år 2015.

ökat sin omsättning mot jämförelsebara siffror under
2014. AdCityMedia redovisade en vinst efter skatt

Resultat efter skatt

om 3 030 TSEK för de första nio månaderna under

Under årets tre första kvartal 2015 uppgick resultat

räkenskapsåret 2015. Vidare var AdCityMedias kund-

efter skatt till cirka 3 030 TSEK att jämföra med cirka

fordringar i balansräkningen per 30 september 2015

2 077 för de tre första kvartalen 2014.

signifikant högre än leverantörsskulderna. I november
genomförde AdCityMedia en emission av 86 207 akti-

Rörelseresultat

er som tillförde Bolaget 5,0 MSEK. Det är styrelsens

Under de tre första kvartalen 2015 rapporterades ett

uppfattning att Bolaget har tillräckligt med rörelse-

rörelseresultat om cirka 3 185 TSEK att jämföra med cirka

kapital för den kommande tolvmånadersperioden.

2 262 TSEK 2014, vilket motsvarar en ökning om 40,8%.
Ökningen i rörelseresultat kan framför allt härledas till

Nettoomsättning

Bolagets högre omsättning under 2015 ackompanjerat

Nettoomsättningen uppgick till cirka 42 413 TSEK år

med en stärkt kostnadskontroll.

2014. Under de tre första kvartalen 2015 uppgick
nettoomsättningen till cirka 35 490 TSEK, vilket är cir-

Balansräkning

ka 12,7 procent högre än motsvarande period 2014.
Bolaget genomförde under kvartalet flera strategiskt

Immateriella anläggningstillgångar

viktiga förvärv vilka delvis bidrog till den positiva ök-

Immateriella anläggningstillgångar för Bolaget be-

ningen i nettoomsättning.

står av goodwill. Goodwillbeloppet steg från cirka
131 TSEK i september 2014 till cirka 8 497 TSEK i sep-

Kostnader

tember 2015. Den kraftiga ökningen kan härledas till

Bolagets kostnader under 2014 uppgick till cirka

förvärv som Bolaget genomfört under räkenskapsåret

40 848 TSEK. Den största posten om cirka 15 676 TSEK

2015.

är hänförlig till handelsvaror. Totala kostnader uppgick
till cirka 32 305 TSEK under de tre första kvartalen

Skulder

2015. Motsvarande period 2014 noterades totala kost-

Bolagets skulder ökade från cirka 12 841 TSEK i sep-

nader till cirka 29 232 TSEK. Ökningen om 10,5% kan

tember 2014 till cirka 27 780 TSEK i september 2015.

i synnerhet härledas till en högre kostnad för handels-

Ökning härstammar i synnerhet från en ökning av

varor som ökade tillföljd av en högre försäljning under

checkräkningskredit, skulder till kreditinstitut, leveran-

de tre första kvartalen under räkenskapsåret 2015.

törsskulder samt övriga skulder. Ökning av övriga skulder härrör till en säljrevers som utgått till säljaren av
Brick Digital.
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Rörelsekapital
Bolagets rörelsekapital har minskat med cirka 5 554
TSEK under de tre första kvartalen 2015. Detta har
framför allt skett genom att kundfordringar har ökat i
snabbare takt än leverantörsskulder. Även förutbetalda
kostnader och upplupna intäker har stigit och medfört
ett negativt rörelsekapital.

Finansiell ställning
Bolagets kassaflöde har tyngts av investeringar som
framför allt har gått till förvärv av kompletterande
verksamheter under 2015. Samtidigt har ett lån tagits
upp vilket har stärkt kassaflödet. Majoriteten av kostnaderna som belastat kassaflödet de tre första kvartalen 2015 är engångsposter. Bolaget genererar en
vinst efter skatt för samma period som uppgår till cirka
3 030 TSEK.
Bolaget betalade utdelning om cirka 2 754 TSEK för
räkenskapsåret 2014 samt cirka 1 377 TSEK för räkenskapsåret 2013.

KOMMENTAR TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN

24

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Bolaget innan Erbjudandet uppgår till 550 765,60 SEK fördelat på 1 376 914 aktier, envar aktie med
ett kvotvärde om SEK 0,40. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är
registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till
Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet
av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det föreligger inga begränsningar i
aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt
eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller
föregående räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 550 000 och högst SEK 2 200 000
och antalet aktier vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande visas
i tabellen nedan.
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Händelse

Ökning av
antalet aktier

Antal aktier

Förändring av
Aktiekapitalet (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2000

Nybildning

1 000 000

1 000 000

0,1

100 000,0

100 000,0

2006

Nyemission

40 000

1 040 000

0,1

4 000,0

104 000,0

2007

Nyemission

89 907

1 129 907

0,1

8 990,7

112 990,7

2007

Nyemission

16 507

1 146 414

0,1

1 650,7

114 641,4

2008

Nyemission

150 000

1 296 414

0,1

15 000,0

129 641,4

2010

Nyemission

80 500

1 376 914

0,1

8 050,0

137 691,4

2015

Fondemission

0

1 376 914

0,4

413 074,2

550 765,6

2015

Nyemission

86 207

1 463 121

0,4

34 482,8

585 248,4

År

Kvotvärde (SEK)

Ägarstruktur
Bolaget hade cirka 160 aktieägare per den 27 november 2015. Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare.
Namn

Aktier

Ägar- och röstandel

Anders Axelsson genom närstående och bolag

715 369

48,9%

Michael Silfverberg genom närstående och bolag

102 100

7,0%

Jonas Glad genom bolag

93 846

6,4%

Jan Litborn genom bolag

93 264

6,4%

Oskar Lindström privat och genom bolag

76 000

5,2%

Patrik Mellin

68 125

4,7%

Thomas Orwander genom bolag

34 950

2,4%

Berit Lindvall

29 643

2,0%

Martin Askne

25 700

1,8%

Daniel Axelsson

22 921

1,6%

Övriga

201 203

13.8%

Totalt

1 463 121

100%
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Anslutning till Euroclear Sweden

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska

Bolaget har för närvarande inga aktiebaserade

vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen

incitamentsprogram.

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet

Teckningsoptioner

med Euroclear som central värdepappersförvarare och

Det finns, innan Erbjudandet, inga teckningsoptioner

clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några

i Bolaget. Dock avses Teckningsoptioner att emitteras i

fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker

samband med Erbjudandet i anslutning till noteringen på

på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av

First North. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna

behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

finns på Bolagets hemsida investor.adcitymedia.com.

Utdelning och utdelningspolicy

Konvertibla skuldebrev

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och

Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna i Bolaget.

utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning
tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den

Notering av Bolagets aktier på First North

av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstäm-

Styrelsen för Bolaget kommer att ansöka om att Bola-

ningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman.

gets aktier ska upptas för handel på First North under

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per

kortnamnet ACM. Preliminär första dag för handel

aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte

är den 2 december 2015, under förutsättning att First

kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieäga-

North godkänner Bolagets aktier för upptagande till

rens fordran på Bolaget och begränsas endast genom

handel. Samtliga aktier i Bolaget och även Tecknings-

allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller

optionerna avses att upptas till handel. En förutsättning

hela beloppet Bolaget.

för godkännande från First North är att Bolaget uppfyller
spridningskraven, vilka på First North innebär att Bolaget

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda

måste ha tillräckligt många aktieägare med ett innehav

förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare

till ett värde om minst 500 EUR samt att minst 10 procent

bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella

av aktierna i Bolaget ska anses vara i allmän ägo. Bola-

begränsningar som följer av bank- och clearingsys-

gets ISIN-kod är SE0001920760.

tem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatte-

Bemyndigande

rättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt

Styrelsen har enligt beslut på extra bolagstämma den

svensk kupongskatt.

23 oktober 2015 ett bemyndigande att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Fram till näst-

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktie-

kommande årsstämma har styrelsen bemyndigandet att

utdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget lämnade

besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission

2 753 828 SEK i utdelning för räkenskapsåret 2014

av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler högst

enligt vad som framgår av årsredovisningen. För

så långt det kan ske utan ändring av bolagsordningen.

räkenskapsår 2013 lämnades, enligt årsredovisningen,
1 376 914 SEK i utdelning. Det finns inga garantier för

Pressmeddelanden

att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas

Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten kan läsa

om utdelning i Bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen

Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter

ska pröva möjligheten till utdelning. I övervägandet om

på Bolagets hemsida investor.adcitymedia.com.

framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera
faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat

Likviditetsgarant

och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditets-

AdCityMedia har ett avtal med Mangold enligt vilket

behov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar

Mangold agerar likviditetsgarant i AdCiyMedias aktie

och andra väsentliga faktorer. AdCityMedia avser att

avseende handeln på First North. Syftet med avtalet är

fortsätta dela ut årets resultat justerat för ovannämnda

att främja likviditeten i AdCityMedias aktie.

faktorer.
AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Certified Adviser
Mangold, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq
OMX Stockholm AB, är Certified Adviser för Bolaget.
En Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas
upp till handel på First North. Nasdaq OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan
handel. Nasdaq OMX Stockholm ABs övervakningsfunktion ansvarar för att kontrollera att både bolag och
Certified Advisers lever upp till regelverket på First North.
Surveillance-avdelningen övervakar även handeln på
First North.
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LED KUNGSPORTSPLATSEN, GÖTEBORG
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISOR
Styrelse
Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs
årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes av årsstämman i
Bolaget den 28 maj 2015 redovisas nedan.

Namn
Patrik Mellin
Anders Axelsson
Johan Fellenius
Oskar Lindström
Jan Litborn
Michael Silfverberg

Född		
1968		
1975		
1974		
1972		
1951		
1971		

Position
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

PATRIK
MELLIN
Styrelseordförande

ANDERS
AXELSSON
Styrelseledamot

JOHAN
FELLENIUS
Styrelseledamot

OSKAR
LINDSTRÖM
Styrelseledamot

JAN
LITBORN
Styrelseledamot

MICHAEL
SILFVERBERG
Styrelseledamot

Ledning
Namn
Anders Axelsson
Johan Fellenius
Jonas Glad

Född		
1975		
1974		
1983		

Position
Verkställande Direktör
Ekonomichef
Operativ chef

ANDERS
AXELSSON
Verkställande
Direktör

JOHAN
FELLENIUS
Ekonomichef

JONAS
GLAD
Operativ chef

29 22, 115 56 Stockholm,
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Patrik Mellin

Anders Axelsson

Styrelseordförande sedan 2015

Styrelseledamot sedan 2008

Styrelseledamot sedan 2014
Född 1975. Anders har varit engagerad i AdCityFödd 1968. Patrik har bred erfarenhet från en rad olika

Media sedan 2000. Utöver sin position i AdCityMedia

styrelseuppdrag varav ett antal inom branschen. Patrik

har Anders även varit aktiv i flera andra bolag, varav

har även innehaft chefspositioner inom flera mediabolag.

ett antal i mediabranschen. Anders Axelsson äger

Idag är han i huvudsak verksam som affärsängel. Patrik

genom bolag, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens

Mellin äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens

utgivande, 711 197 aktier i Bolaget. Utöver sitt uppdrag

utgivande, 65 000 aktier i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i

i A City Media AB har Anders även följande uppdrag

A City Media AB har Patrik även följande uppdrag och/

och/eller är ägare alternativt delägare (ägar mer än fem

eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem pro-

procent av företaget) i följande företag:

cent av företaget) i följande företag:
Pågående Uppdrag
Pågående Uppdrag

Befattning

Digital ADTV AB

Befattning

Styrelseledamot

Wheely’s Café, Inc.

Styrelseledamot

Sign & Image Sweden AB

Wheely’s Café
International AB

Styrelseledamot

Grand Publishing AB

Styrelseledamot

Biljon AB

Styrelseledamot

Pigment AB
Klovn AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Styrelseledamot

Digital ADTV AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Divvit AB
E-Revz AB
Compro Möten
& Event AB
Compro Media AB
AB Mansholmen
Mansholmen

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)
Lindartist AB
Popaca Invest
Kommanditbolag
CMPartner AB
Modern Ekonomi Sverige
Holding AB

BATOSU AB

Styrelsesuppleant

Peppardesign AB

VD/Styrelseordförande/Styrelseledamot

VD/Styrelseledamot

A City Media AS

Styrelseledamot

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

Styrelsesuppleant
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Befattning

C Invest AB

Styrelseledamot

EndCo 1053 Sweden AB

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

BILJON

VD/Styrelseledamot
Innehavare

Innehavare

Biljon Kommunikation AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Kompetens Bygg
i Södertälje AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Befattning
Styrelseledamot
Kommanditdelägare
VD/Styrelseordförande/Styrelseledamot
VD/Styrelseledamot

JAYS AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

MKF Danmark ApS

Styrelseordförande/Styrelseledamot

MediaProvider AS

Styrelseordförande/Styrelseledamot
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Johan Fellenius

Oskar Lindström

Styrelseledamot sedan 2014

Styrelseledamot sedan 2007

Född 1974. Johan har erfarenhet från ett antal olika

Född 1972. Oskar arbetar som investerare. Tidigare

sektorer och sitter i styrelsen för tre bolag. Utöver sin roll

har Oskar arbetat som managementkonsult och inom

i AdCityMedia så är Johan bland annat VD för Centera

M&A, samt har lång erfarenhet från bilbranschen.

Outsourcing AB och styrelsesuppleant för reklambolaget

Oskar sitter i styrelsen för en rad olika bolag tillhörande

Hummingbird Advertising & Design AB. Johan Fellenius

flera olika branscher. Oskar Lindström äger privat och

äger genom bolag, vid tidpunkten för Bolagsbeskriv-

genom bolag, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens

ningens utgivande, 10 000 aktier i Bolaget. Utöver sitt

utgivande, 76 000 aktier i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i

uppdrag i A City Media AB har Johan även följande

A City Media AB har Oskar även följande uppdrag och/

uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger

eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem pro-

mer än fem procent av företaget) i följande företag:

cent av företaget) i följande företag:

Pågående Uppdrag

Pågående Uppdrag

Befattning

PG Westerberg Invest AB

Styrelsesuppleant

Anna Lindström Styling &

Hummingbird Advertising & Design AB

Styrelsesuppleant

Showroom HB

Centera Outsourcing AB

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

VD/Styrelseledamot

Bolagsman/Prokurist

Sign & Image Sweden AB

Styrelseledamot

BATOSU AB

Styrelseledamot

Brunnaindustripartner AB

Befattning

C Invest AB

Styrelsesuppleant

Markstruktur i Nacka AB

Styrelsesuppleant

COD Vård i Sthlm AB

Befattning

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Kommanditbolaget York Invest

Kommanditdelägare

Rösunda Bryggförening, Ek för

Styrelsesuppleant

Exencotech AB

Styrelseledamot

Velocita AB

VD/Styrelseledamot

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

Befattning

Upplands Motor AB

Styrelseledamot

Upplands Motor Holding AB

Styrelseledamot

EndCo 1053 Sweden AB
Keewords AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Upplands Motor Mark KB

Kommanditdelägare

Upplands Motor Fastigheter i
Märsta KB

Kommanditdelägare

31 22, 115 56 Stockholm,
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Hedin Malmö Fastighet AB

Styrelseledamot

Råsta Holding AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Hedin Högsbo AB

Styrelseledamot

Båstadtennis & Hotell AB

Styrelseledamot

Hedin Pianot 5 AB

Styrelseledamot

Hedin Jönköping Fastighet AB

Styrelseledamot

Sweden Arena Management AB

Styrelseledamot

Hedin Hisingen Fastighet AB

Styrelseledamot

Svensk FastighetsFinansiering AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Nyckel 0328 AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Tapetlagret Öbergs Färghus i
Västerås AB

Styrelseledamot

Fastighets AB Solna Lagern 2

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Visio Bygg AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Visio Gate AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Visio Bankettsalen AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Född 1951. Advokat. Vid sidan om advokatyrket har

Visio Råsta AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Jan en bred styrelseerfarenhet från engagemang i ett

Visio Exploatering AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Visio Utveckling AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Jan Litborn
Styrelseledamot sedan 2007

stort antal bolag. Jan Litborn äger genom bolag, vid
tidpunkten för Bolagsbeskrivningens utgivande, 91 539

Consensus Asset Management AB

Styrelseledamot

Särdal Exploatering

Styrelseledamot

aktier i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB

Lignin Invest AB

har Jan även följande uppdrag och/eller är ägare alter-

Hedin Göteborg Bil AB

Styrelseledamot

nativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i

Hedin Kungsbacka Fastighet AB

Styrelseledamot

följande företag:

Hedin Helsingborg Bil AB

Styrelseledamot

Hedin Kristianstad Fastighet AB

Styrelseledamot

Pågående Uppdrag

Befattning

Styrelsesuppleant

Hedin Mölndal Fastighet AB

Styrelseledamot

CLUB XPRS AB

Styrelsesuppleant

Litborn Produktion AB

Styrelsesuppleant

V Appelqvist Holding AB

Styrelsesuppleant

Fortic AB

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Profi Förvaltning AB

Styrelseledamot

Storoscars AB

Dabok Advisory AB

Styrelsesuppleant

Klavia Pref AB

Erlandsson Holding i
Kungsbacka AB
SBG Bostadsgruppen AB
SBG Partners AB
Servicebolaget till SAM AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Klavia IV Feeder AB

Styrelseledamot

HHS Burlöv Fastighet AB

Styrelseledamot

HHS Jägersro Fastighet AB

Styrelseledamot

HHS Trelleborg Fastighet AB

Styrelseledamot

Nappilk Invest AB

Styrelsesuppleant

Hedin Uppsala Fastighet AB

Styrelseledamot

Seaborne Interiors AB

Styrelsesuppleant

HHS Invest AB

Styrelsesuppleant

PK Advokat AB

Styrelseledamot

Hamnbacken i Båstad AB

Styrelsesuppleant

Hedin Borås Fastighet AB

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Bostadsrättsföreningen
Rönnebrygga

Styrelseledamot

HHS Lund Fastighet AB

Styrelseledamot

Atlant Ocean Racing AB

Styrelseledamot

Hedin Kista Fastighet AB

Styrelseledamot

I.A. Hedin Fastighet AB

Styrelseledamot

Car to Go Sweden AB

Styrelseledamot

Hedin Värnamo Fastighet AB

Styrelseledamot

Mabi Rent AB

Styrelseledamot

Hedin Linköping Fastighet AB

Mabi Sverige AB

Styrelseledamot

Claerence Village AB

Styrelseledamot

A.H. Värdepapper AB

Styrelseledamot

Anders Hedin Invest AB

Styrelseledamot

Klintberg & Way AB
Visio Råsunda Garage AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Hedin Akalla Fastighet AB

Styrelseledamot

Donap Invest AB

Hedin Ängelholm Fastighet AB

Styrelseledamot

Båstad Financing AB

Hedin IT AB

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Med Coat AB

Styrelseledamot

Råsta Arenakontor AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Serwello AB

Råsta Projektutveckling AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Bulltofta Aviation AB

Styrelseledamot

Råsta Mark AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Storebro Herrgård AB

Styrelseledamot

Råsta Garage AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

I.A. Hedin Invest AB

Sköldnora Förvaltnings AB

Styrelseledamot

Profi Management AB

Hedin Stockholm Bil AB

Styrelseledamot

I.A. Hedin Bil AB

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Magasin
OCH REVISOR
3, Frihamnsgatan
32 22, 115 56 Stockholm,

T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot

Lark Invest AB
Donap AB
Advokatfirman Rex AB

Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Fartygsmagasinet i Stockholm AB

Styrelsesuppleant

Kontrollsystem i Viggbyhom AB

Styrelsesuppleant

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

Befattning

HHS Automobilen Fastighet AB

Styrelsesuppleant

HHS Tågarp Fastighet AB

Styrelsesuppleant

HHS Fastighet AB

Styrelsesuppleant

HHS Maskingatan 5
Fastighet AB

Styrelsesuppleant

Expoautos EA AB

Styrelseledamot

Autoexpo i Kista AB

Styrelseledamot

Michael Silfverberg
Styrelseledamot sedan 2007
Styrelseordförande till 2015

Likvidator

Född 1971. Utöver sina styrelseuppdrag driver Michael

BioGaia AB

Styrelseledamot

huvudsakligen sitt investmentbolag Silfvergruppen AB.

Bernhardssons Fastighets AB

Styrelseledamot

Bernhardssons Möbler
Förvaltnings AB

Michael Silfverberg äger genom bolag, vid tidpunkten

Styrelseledamot

för Bolagsbeskrivningens utgivande, 100 000 aktier

Styrelseordförande/Styrelseledamot

i Bolaget. Utöver sitt uppdrag i A City Media AB har

Råsta Administration AB

Erlandsson Bolagen
i Kungsbacka AB
Bernhardssons Möbler i
Strängnäs AB
Arena Management
Sweden AB
Måleri 09 Värdepapper AB

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Likvidator

Bernhardssons Möbler i
Eskilstuna AB

Styrelseledamot

Bernhardssons Möbler i
Slagsta AB

Styrelseledamot

Hedin Varmvattnet
Fastighet AB

Styrelseledamot

Lifeclean International AB
TB Fastighets AB Viby 19:66
Fastighets AB Porfyrvägen

Styrelseordförande/Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/Styrelsesuppleant

Spirits of Gold AB

Styrelseledamot

BrA Invest CKS AB

Styrelseledamot

Hedin Uppsala Bil AB

Styrelseledamot

Lappmarken i Malmö AB

Styrelseledamot

Slutplattan QRBBM 94261 AB

Styrelsesuppleant

FastOut AB

Styrelsesuppleant

Bernhardssons Möbler
i Danderyd AB
Alroma AB
H & B Olofsson
Brämhult Förvaltning AB
Over Fastigheter i
Jönköping AB
Marcon-gruppen i Sverige AB
Fastighetskammaren AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot
Styrelseledamot

Michael även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) i
följande företag:
Pågående Uppdrag

Befattning

Digital ADTV AB

Styrelseledamot

Supreme Marine AB

Styrelseledamot

Nero K25 AB

Styrelseledamot

Sign & Image Sweden AB

Styrelseledamot

Degauss Labs Europe AB

Styrelseledamot

Scandinavian Pro
Capital - SPC AB

Styrelseledamot

Nero Stockholm
Restaurang AB

Styrelseledamot

Silfvergruppen AB
BATOSU AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Stora Ekholmen Fastighets AB
Solid Administration i
Stockholm AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande/Styrelseledamot

Stockholm Yacht Center AB

Styrelseledamot

eaz pac AB

Delägare

OneCafé International AB

Delägare

Yacht Center Stockholm AB
Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

Multibrackets Europe AB

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Styrelseledamot

A City Media AS

Styrelseordförande/Styrelseledamot

Styrelseledamot

Einar Anderssons
Efterträdare AB

Styrelseledamot

Scandinavian Offshore
Challenge AB

Styrelseledamot

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

Befattning

EndCo 1053 Sweden AB

Styrelseledamot

Ramstrom Production AB

Styrelseledamot

Smeden i Backen 14 AB

Styrelseledamot

EA & Silfverbergs Intressenter AB

Styrelseledamot

OneCafé International AB

Styrelseledamot

Paygasus International AB

Styrelseledamot

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREMagasin
OCH REVISOR
33
3, Frihamnsgatan 22, 115 56 Stockholm,
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

38

Ledande befattningshavare
Nedan presenteras Bolagets ledande befattningshavare.
Namn
Anders Axelsson
Johan Fellenius
Jonas Glad

Född		
1975		
1974		
1983		

Position
Verkställande direktör
Ekonomichef
Operativ chef

Anders Axelsson

Jonas Glad

VD sedan 2008

Operativ chef sedan 2011

Född 1975. Se styrelsebeskrivningen för mer information

Född 1983. Jonas Glad grundade bolaget DCD Racing

avseende Anders Axelssons bakgrund och nuvarande

AB innan han började arbeta på AdCityMedia 2011.

uppdrag.

Tidigare har Jonas arbetat som konsult inom media och
hjälpt AdCityMedia och andra bolag i branschen med
affärsutveckling. Jonas Glad äger vid Bolagsbeskrivningens avgivande 93 846 aktier i Bolaget. Utöver sitt
uppdrag i A City Media AB har Michael även följande
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger
mer än fem procent av företaget) i följande företag:
Pågående Uppdrag

Befattning

JMG North AB

Styrelseledamot

DCD Racing AB

Styrelsesuppleant

Avslutade Uppdrag
(Sedan 1 nov 2010)

Johan Fellenius
Ekonomichef sedan 2015

Befattning

Yorki HB

Bolagsman

DC Group HB

Bolagsman

Född 1974. Se styrelsebeskrivningen för mer informa-

Revisor

tion avseende Johan Fellenius bakgrund och nuvarande

Till revisor omvaldes vid årsstämman 28 maj 2015

uppdrag.

revisionsbolaget

PricewaterhouseCoopers

i

Sverige

AB, org. nr 556126-4259. Den auktoriserade revisorn
Nicklas Kullberg är huvudansvarig revisor. Postadressen
till PricewaterhouseCoopers i Sverige AB är Torsgatan
21, 113 97 Stockholm.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREMagasin
OCH REVISOR
34 22, 115 56 Stockholm,
3, Frihamnsgatan
T + 46 8 535 280 50, F + 46 8 663 93 49 E info@adcitymedia.com

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare
sedan 1 november 2010
Inga styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller

Anders Axelsson

revisorn har några familjerelationer till någon annan

VD och styrelseledamot

styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Inga konkurser

Det förekommer inte några intressekonflikter mellan,

Likvidationer

å ena sidan, deras privata intressen och/eller andra

Anders var ordförande och styrelseledamot i EndCo 1051

förpliktelser.

Sweden AB som beslutade om likvidation 2015-03-27
samt VD och styrelseledamot i Biljon Kommunikation AB

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befat-

som beslutade om likvidation 2014-07-07.

tningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål

Avregistreringar

sedan den 1 november 2010.

Anders var innehavare i BILJON som avregistrerades
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare

2014-08-07.

har varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner
av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen

Johan Fellenius

av dessa har av domstol förbjudits att agera som leda-

Styrelseledamot och ekonomichef

mot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på

Konkurser

annat sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 novem-

Johan var styrelseledamot i COD Vård i Sthlm AB som

ber 2010.

avslutade sin konkurs 2013-03-11.

Ingen av styrelseledamöterna har varit inblandade i

Oskar Lindström

några konkurser, konkursförvaltningar, likvidationer,

Styrelseledamot

fusioner eller avregistreringar i egenskap av styrelse-

Inga konkurser

ledamot eller ledande befattningshavare sedan den 1
november 2010 utöver det som framkommer i avsnittet

Likvidationer

“Konkurser, likvidationer, fusioner och avregistreringar”

Oskar var styrelseledamot i EndCo 1053 Sweden AB

nedan.

som beslutade om likvidation 2015-03-27.

Samtliga i styrelsen och lednigen nås genom Bolagets

Jan Litborn

adress som återfinns i slutet av Bolagsbeskrivningen.

Styrelseledamot

Inga konkurser

Konkurser, likvidationer, fusioner och
avregistreringar

Likvidationer
Jan var styrelseledamot i Bernhardssons Möbler i Eskil-

Patrik Mellin

stuna AB som beslutade om likvidation 2014-10-28,

Styrelseordförande

tidigare styrelseledamot i Fastighetskammaren AB som

Inga konkurser

avslutade sin likvidation 2012-08-14, styrelseledamot i
Bernhardssons Möbler i Slagsta AB som beslutade om

Likvidationer

likvidation 2014-10-28 och styrelseledamot i Autoexpo i

Patrik var tidigare styrelseordförande, VD och styrelse-

Kista AB som beslutade om likvidation 2015-05-21.

ledamot i CMPartner AB som avslutade sin likvidation
2015-06-25.

Avregistreringar
Patrik var kommanditdelägare i i Popaca Invest KB som
avregistrerades 2014-05-19.
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Upplösningar genom fusion

Michael Silfverberg

Jan var styrelseledamot i Hedin Uppsala Bil AB som

Styrelseledamot

upplöstes genom fusion 2013-01-30, styrelsesuppleant i

Inga konkurser

HHS Fastighet AB som upplöstes genom fusion 2015-0817, styrelsesuppleant i HHS Automobilen Fastighet AB

Likvidationer

som upplöstes genom fusion 2015-08-18, styrelsesup-

Michael var styrelseledamot i EndCo 1053 Sweden AB

pleant i HHS Maskingatan 5 Fastighet AB som upplöstes

som beslutade om likvidation 2015-03-27 och styrelse-

genom fusion 2015-08-17, styrelsesuppleant i HHS

ledamot i Smeden i Backen 14 AB som avslutade sin

Tågarp Fastighet AB som upplöstes genom fusion 2015-

likvidation 2014-05-16.

08-18, styrelseledamot i Hedin Varmvattnet Fastighet
AB som upplöstes genom fusion 2014-09-03, styrelse-

Upplösningar genom fusion

suppleant i Slutplattan QRBBM 94261 AB som upplöstes

Michael var styrelseledamot i EA & Silfverbergs

genom fusion 2013-04-19, styrelsesuppleant i Over

Intressenter AB som upplöstes genom fusion 2012-10-02.

Fastigheter i Jönköping AB som upplöstes genom fusion
2011-10-21, styrelseledamot och tidigare styrelsesup-

Jonas Glad

pleant i Fastighets AB Porfyrvägen som upplöstes genom

Operativ chef

fusion 2014-11-25 samt styrelseledamot i Expoautos EA

Inga konkurser

AB som upplöstes genom fusion 2015-08-14.

Avregistreringar
Jan är även styrelseledamot i Sköldnora Förvaltnings AB

Jonas var bolagsman i Yorki Handelsbolag som avreg-

som för närvarande genomför en fusion.

istrerades 2012-11-20 och bolagsman i DC Group
Handelsbolag som avregistrerades 2011-11-08.
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BOLAGSSTYRNING
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av Bolagets aktier på First North grundas bolagsstyrningen i
Bolaget på svensk lag, Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. När Bolagets aktier har noterats på
First North kommer Bolaget också att följa First Norths regelverk.
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på First North. Bolagets
styrelse har för närvarande inte för avsikt att följa Koden förutom i de delar som styrelsen anser vara relevanta för
Bolaget och dess aktieägare.
Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar
aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets
resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och
revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras
i Svenska Dagbladet.
Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar
före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas
av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka
närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar
i Bolaget.
Årsstämman 2015
Bolagets årsstämma för 2015 hölls den 28 maj 2015 i Stockholm. Stämman fattade endast beslut i frågor som ankommer på årsstämman enligt gällande lag.
Extra bolagsstämman den 23 oktober 2015
En extra bolagsstämma i Bolaget hölls den 23 oktober 2015 där vissa beslut fattades för att anpassa Bolaget till ett
publikt bolag noterat vid First North.
Styrelsen
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för
Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman
för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som
väljs av bolagsstämman vara lägst fem och högst åtta stycken med högst två suppleanter.
Vid årsstämman den 28 maj 2015 valdes Anders Axelsson, Johan Fellenius, Oskar Lindström, Jan Litborn, Michael
Silfverberg samt Patrik Mellin till styrelseledamöter. Styrelsen har valt Patrik Mellin som styrelseordförande.
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Ersättning till styrelsen:
Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Enligt beslut av årsstämman den 28 maj 2015 utgår inget
arvode till styrelsens ordförande eller övriga styrelseledamöter.
Ersättning till ledande befattningshavare:
Ersättning till verkställande direktör utgår med fast månadslön om 90 000 SEK.
För verkställande direktören och Bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande
direktören sida samt tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida.
Ersättning till revisor:
Enligt beslut av årsstämman 28 maj 2015 utgår ersättning till revisorn enligt godkänd löpande räkning.

BOLAGSSTYRNING
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BOLAGSORDNING
§ 1.

Aktiebolagets firma är A City Media AB (publ).

§ 2.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3.

Bolaget ska bedriva försäljning samt uthyrning av media-, reklam- och annonsytor. Bolaget ska vidare 		

		

bedriva konsultation inom samt utveckling av media-, reklam- och annonskoncept samt försäljning och 		

		

konsultation inom eventmarketing samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5.

Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 6.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7.

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens

		

förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen

		

hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i 		

		

Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

		

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 		

		

kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra

		

bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9.

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap

		

28§ 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till

		

stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller

		

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10.

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

		

På årsstämman ska 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 justeringsmän.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,

		
7.
		

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a)

Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, 		

			

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

		

b)

Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

		

c)

Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11.

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12.

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av

		

finansiella instrument.

					________________________________________
				

BOLAGSORDNING

Antagen på extra bolagsstämma den 23 oktober 2015
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE
INFORMATION
Allmänt
Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagets organisationsnummer är
556584-8354. Bolaget bildades den 6 oktober 1999 och registrerades hos Bolagsverket den 2 februari 2000. Bolaget
regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och är anslutet till Euroclear. Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva
försäljning samt uthyrning av media-, reklam- och annonsytor. Bolaget ska vidare bedriva konsultation inom samt
utveckling av media-, reklam- och annonskoncept samt försäljning och konsultation inom eventmarketing samt därmed
förenlig verksamhet. Bolaget äger direkt eller indirekt samtliga aktier i fyra bolag som presenteras i strukturen nedan.

A City Media AB
(publ)

Digital
ADTV AB

Brck Dgtl
Outdoor
Media AB

Batosu AB

Sign & Image
Sweden AB

Väsentliga avtal
Förvärvsavtal
Efter det att Bolagets senaste årsredovisning lämnades har Bolaget den 27 augusti 2015 förvärvat samtliga aktier i Brck
Dgtl Outdoor Media AB, org.nr 556862-8928, (”Brick Digital”) från tre aktiebolag samt en privatperson varvid ingen är
närstående till Bolaget. Betalning av grundköpeskillingen om totalt 5 150 000 SEK, varav 424 242 SEK har erlagts, sker
vid flera betalningstidpunkter fram till januari 2018 och avses betalas med framtida kassaflöden som genereras i Brick
Digital. Resterande del av köpeskillingen är en säljrevers. Ingen ränta utgår på resterande del av grundköpeskillingen.
Från grundköpeskillingen dras eventuella reduktioner för det fall Brick uppvisar negativt resultat eller för det fall antalet
skärmar per den 1 december 2016 understiger visst antal. Bolaget ska erlägga tilläggsköpeskillingar för det fall vissa
i förvärvsavtalet angivna förutsättningar uppfylls. Den övergripande principen för tilläggsköpeskillingarna är att de i
förekommande fall inte kan bli större än resultatet. Förutsättningar för en första tilläggsköpeskilling föreligger, i det fall
personer som anställs enligt förvärvsavtalet, under perioden den 1 september 2015 till och med den 31 augusti 2016
säljer, fakturerar och utför tjänster på bildskärmar (och som också betalas senast den 1 november 2016) uppgående till
i förvärvsavtalet angivna belopp enligt nedanstående tabell (enbart ett belopp kan utfalla). En första tilläggsköpeskilling
ska i förekommande fall betalas senast den 1 januari 2017.
Lägsta belopp att utfalla (belopp ex moms)

Tilläggsköpeskilling utfaller med

16 677 000 SEK

4 087 500 SEK

24 167 000 SEK

5 925 000 SEK

26 250 000 SEK

7 425 000 SEK
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En andra tilläggsköpeskilling kan utfalla om nämnda personer säljer, fakturerar och utför tjänster på bildskärmar (och
som också betalas senast den 1 november 2017) uppgående till i förvärvsavtalet angivna belopp under perioden den
1 september 2016 till och med den 31 augusti 2017 enligt nedanstående tabell (enbart ett belopp kan utfalla). En andra
tilläggsköpeskilling ska i förekommande fall betalas senast den 3 januari 2018.
Lägsta belopp att utfalla (belopp ex moms)

Tilläggsköpeskilling utfaller med

22 500 000 SEK

4 087 500 SEK

32 083 000 SEK

5 925 000 SEK

35 417 000 SEK

7 425 000 SEK

Dock kan respektive tilläggsköpeskilling högst utfalla med 7 425 000 SEK. Eventuella tilläggsköpeskillingar är avsedda
att betalas med framtida kassaflöden som genereras i Brick Digital. Brick Digital har som verksamhet att sälja marknadsföringstid på bildskämar som ägs av andra aktörer. Brick Digital har träffat trettio avtal som ger Brick Digital rätt att
nyttja 130 stycken LED-skärmar och där det finns en intäktsfördelning från marknadsföringen som sänds på skärmarna.
Avtalen löper mellan ett till tre år med möjlighet till förlängning om avtalen inte sagts upp. Förvärvsavtalet innehåller
sedvanliga garantier från säljarna och säljarna lämnar även regelmässigt vissa tidsbegränsade garantier avseende
förvärvet. Vidare har Bolaget den 28 januari 2015 förvärvat samtliga aktier i Digital ADTV AB, org.nr 556736-4012,
(”Digital ADTV”) för en köpeskilling om 3 650 000 SEK, varav 2 650 000 SEK finansierades genom en förvärvskredit
och resterande del av likvida medel. Digital ADTV har som verksamhet att bland annat tillhandahålla reklamplatser och
sälja reklam inom mediabranschen. Bolaget erhåller genom förvärvet över 600 avtal med fria servicehandlare om rätten
att exklusivt montera och driva en digital mediakanal i deras butiker. Förvärvsavtalet innehåller sedvanliga garantier
från säljaren.
Finansiella avtal
Bolaget har ingått två låneavtal med bank i syfte att finansiera sin rörelse samt har två checkkrediter om respektive
3 000 000 SEK. Respektive checkkredit löper med en ränta om 1 procent på totalt tillgängligt lånebelopp samt med en
ränta om 4,5 procent på utnyttjad del av checkkrediterna. Det ena låneavtalet avser en förvärvskredit om 2 650 000
SEK för förvärvet av Digital ADTV som löper med en ränta om 3,95 procent. Det andra låneavtalet avser ett lån om 3
387 500 SEK för ny lösning för s.k. digital signage vilket löper med en ränta om 2 procent. De låneavtal som Bolaget
ingått är ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Som säkerhet lämnas i huvudsak generella borgensförbindelser.
Säkerheterna har ställts i enlighet med bankens blankettformat. Bolaget har vidare ingått ett antal leasingavtal avseende
LED-skärmar med olika leasinggivare på för branschen sedvanliga villkor.
Anställningsavtal
Bolaget har ingått sedvanliga anställningsavtal. Samtliga anställningsavtal bygger på lag (1982:20) om anställningsskydd och svensk arbetsrättslig lagstiftning i övrigt.
Jonas Glad har ingått konsultavtal med Bolaget där han fakturerar Bolaget månatligen med 109 725 SEK motsvarande
kostnaden för en månadslön om 75 000 SEK för sina tjänster istället för sedvanligt anställningsavtal. Konsultavtalet är
ingått med sedvanliga villkor avseende ersättning där det gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Enligt anställningsavtal mellan Bolaget och Bolagets verkställande direktör utgår ersättning med 90 000 SEK per månad
samt tillgång till tjänstebil, med start 1 december 2015. Månadslönen motsvarar det tidigare konsultarvodet verkställande direktören fakturerat Bolaget, med beaktande för arbetsgivar- och sociala avgifter. För verkställande direktören
och Bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida samt en
uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Verkställande direktören har rätt till pensionsavsättningar om motsvarande 13 500 SEK per månad.
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Leverantörsavtal
Bolaget har över 700 leverantörer av vilka de flesta ligger till grund för en relativt liten del av Bolagets omsättning.
Bolagets fem största leverantörer svarar tillsammans för mindre än 5 procent av Bolagets omsättning. Leverantörer är
uteslutande ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Bolaget är i dagsläget inte beroende av något enskilt leverantörsavtal i sin verksamhet.
Övriga väsentliga avtal
Utöver vad som redogörs för i detta avsnitt är Bolaget inte beroende av något enskilt avtal av större betydelse för
Bolagets verksamhet eller lönsamhet.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget. Styrelsen har heller inte kännedom om
några andra överenskommelser mellan ägarna om att inte sälja aktier i Bolaget.
Kundavtal
Bolaget är i dagsläget inte beroende av något enskilt kundavtal i sin verksamhet.
Transaktioner med närstående
Biljon AB har under verksamhetsåret 2014 fakturerat Bolaget 1 620 000 SEK för konsultarvode avseende nedlagt arbete
för verkställande direktören Anders Axelsson.
Velocita AB har under verksamhetsåret 2014 fakturerat Bolaget 52 500 SEK för konsultarvode avseende nedlagt arbete
för styrelseledamoten Oskar Lindström.
JMG North AB har under verksamhetsåret 2014 fakturerat Bolaget 900 000 SEK för konsultarvode avseende nedlagt
arbete för operativa chefen Jonas Glad.
Biljon AB har under verksamhetsåret 2015 fram till Bolagsbeskrivningens utgivande fakturerat Bolaget 1 485 000
SEK för konsultarvode avseende nedlagt arbete för verkställande direktören Anders Axelsson innan hans anställning i
Bolaget påbörjades.
JMG North AB har under verksamhetsåret 2015 fram till Bolagsbeskrivningens utgivande fakturerat Bolaget 1 206 975
SEK för konsultarvode avseende nedlagt arbete för operativa chefen Jonas Glad.
Utöver vad som redogörs för ovan har det inte förekommit några transaktioner med närstående förutom sedvanliga
löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.
Tvister och rättsliga processer
Bolaget har i maj 2015 av Lotteriinspektionen meddelats ett vitessanktionerat förbudsföreläggande med anledning av
varumärkesexponering som enligt Lotteriinspektionen utgjort främjande av deltagande i utom landet anordnat lotteri.
Bolaget har överklagat vitesföreläggandet om 250 000 SEK till Förvaltningsrätten i Lidköping där ärendet nu ligger för
behandling.
Bolaget har i övrigt inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv månaderna.
Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle uppstå.
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Försäkringar
Enligt styrelsens bedömning har Bolaget ett fullgott försäkringsskydd med hänsyn till Bolagets nuvarande verksamhet
och omfattning.
Immateriella rättigheter
Vid sidan av Bolagets firmanamn och varumärkena ”adcitymedia” och ”OUT OF HOME TV” har Bolaget inte några
immateriella rättigheter som bedöms vara av väsentlig betydelse. Bolaget är registrerad ägare bland annat till domännamnen ”adcitymedia.com”, ”adcitymedia.se”, ”outofhometv.se”, ”signimage.se” och ”brickdigital.se”.
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SKATTEKONSEKVENSER I SVERIGE
Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skattefrågor är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är baserad på
nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte
annat anges. Redogörelsen behandlar inte aktier som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Den behandlar inte heller aktier som utgör tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Vidare behandlas inte de särskilda
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då
aktieägare innehar aktier i Bolaget som utgör näringsbetingade andelar. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda
skatteregler. Beskattning av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför att
rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet till följd av att
utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler som är tillämpliga.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av marknadsnoterade
aktier. Skattesatsen är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset
efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (skattemässigt anskaffningsvärde).
Omkostnadsbeloppet vid avyttring beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Vid
försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt den så kallade schablonmetoden användas. Denna metod innebär
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i
investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster
på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. Överskjutande
förlust är avdragsgill till 70 procent i inkomstslaget kapital. För kapitalförlust på onoterade andelar i svenska aktiebolag
och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till
både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter
eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska
förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. Kapitalförluster
på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i
inkomstslaget kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion medges med 30 procent av den del av
underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan
inte sparas till senare beskattningsår.
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Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinst på aktier normalt i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska
personer enligt vad som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra
delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda
skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier.
Beskattning vid utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer
som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den
preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För
aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk källskatt på all utdelning från svenska
aktiebolag. Utdelning från Bolaget är föremål för svensk källskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet
reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Källskatten
innehålls normalt av Euroclear Sweden vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren
för skatteavdraget. Aktieägare som är begränsat skattskyldig i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål
för beskattning i sin hemviststat. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga bör därför rådfråga skatterådgivare i sin
hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i
Sverige vid försäljning av aktier om personen under det kalenderår då försäljningen sker, eller vid något tillfälle under
de tio närmast föregående kalenderåren, varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna
regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM
HÄNVISNING
De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning är delar av Bolagsbeskrivningen. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Bolagsbeskrivningen genom
hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Bolagsbeskrivningen, Informationen finns
tillgänglig i elektronisk form på investor.adcitymedia.com samt kan erhållas av AdCityMedia i pappersformat vid Bolagets kontor i Stockholm. Adress till AdCityMedia återfinns under avsnittet ”Adresser” i slutet av Bolagsbeskrivningen.

Information

Källa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffrorna är ej på

Årsredovisning 2013

koncernnivå.

Resultat och balansräkning sid. 5-7
Kassaflödesanalys n/a

Reviderade resultat- och balansräkningar och information
om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2014.

Koncernredovisning 2014
Resultat- och balansräkning sid. 1-3
Kassaflödesanalys sid. 4

Reviderade resultat- och balansräkningar och information
om redovisningsprinciper för januari-september 2015.

Kvartalsrapport juli-september 2015
Resultat- och balansräkning sid. 8-10
Kassaflödesanalys sid. 11

Följande dokument finns tillgängliga på

AdCityMedias bolagsordning

AdCityMedias hemsida, www.adcitymedia.com.

AdCityMedias koncernredovisning 2014
AdCityMedias kvartalsrapport juli-september 2015
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TECKNINGSOPTIONERNA I KORTHET

Allmänt
I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman i Bolaget den 23 oktober 2015 har Bolagets styrelse även
beslutat om en emission av 43 103 Teckningsoptioner vilka vederlagsfritt ska erbjudas de som tilldelats aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. Två (2) tilldelade och betalda aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen
berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie
i Bolaget till en teckningskurs om 70 SEK per aktie. Teckning kan endast avse hel aktie under tiden från 29 maj 2017
till 16 juni 2017.
Nedan följer en sammanfattning av några av de väsentliga villkoren för Teckningsoptionerna. Villkoren kommer även
finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, investor.adcitymedia.com.
Teckningsoptioner och rätt att teckna nya aktier
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 43 103. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 SEK per aktie. Teckning kan endast avse hel aktie. Antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att ändras i enlighet med villkoren för
Teckningsoptionerna om Bolaget genomför sammanläggning eller uppdelning av aktierna etc.
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoption
Anmälningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper från den 29 maj 2017 till och med
den 16 juni 2017.
Utdelning på ny aktie
Aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear.
Handel i Teckningsoptionerna
Teckningsoptionerna kommer att vara fritt överlåtbara. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av
Teckningsoptionerna på i första hand First North. I det fall att First North inte godkänner Teckningsoptionerna för handel
kommer styrelsen i Bolaget att undersöka möjligheten att Teckningsoptionerna ska kunna handlas på annan alternativ
handelsplats.
Övrigt
Mangold ska för tecknarens räkning teckna Teckningsoptionerna med rätt och skyldighet att överföra Teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen i enlighet
med vad som angetts ovan och i övrigt i Bolagsbeskrivningen.
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