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ADCITYMEDIA I KORTHET
A City Media AB (publ) (“AdCityMedia” eller “Bolaget”) är verksamt inom mediebranschen 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 när det kommer
till teknik och digital innovation. I dagsläget finns AdCityMedias reklamytor fördelade i över 260 städer runt om i
Sverige och Bolagets breda utbud har medfört att multinationella koncerner använder sig av reklamytorna. Nästa
steg i AdCityMedias utveckling är att notera sig på Nasdaq First North (“First North”) i syfte att stärka Bolagets
lönsamma tillväxt framgent. Målsättningen är att AdCityMedia ska börja handlas på First North från 2 december
2015, under förutsättning att Bolaget uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Pris per aktie

58 SEK

Minsta anmälan

100 aktier

Erbjudandets storlek

10 000 012 SEK

Övertilldelningsoptionens storlek

10 000 012 SEK

Teckningsoptionerna

För varje två (2) tilldelade aktier i
Erbjudandet eller
Övertilldelningsoptionen erhålls en
(1) Teckningsoption

Maximalt antal aktier i
Erbjudandet

172 414 aktier

Maximalt antal aktier i
Övertilldelningsoptionen

172 414 aktier

Maximalt antal teckningsoptioner

172 414 teckningsoptioner

Anmälningsperiod

9 november - 20 november

Preliminärt datum för
offentliggörande av utfall

24 november

Preliminär första dag för handel

2 december

Handelsplats

Nasdaq First North

Betalning

Enligt instruktion på
utskickad avräkningsnota

• Fortsätta utveckla Bolagets tekniska
erbjudande som redan idag ligger i framkant.

Välkommen på investerarträff hos
Mangold i Stockholm och Malmö

24 november

Anmälningsperioden
inleds

Besked om tilldelning

Anmälningsperioden
avslutas

• Kompletterande förvärv som ska förstärka
Bolagets verksamhet ytterligare.

• Lägga grunden för att på sikt genomföra en
utlandssatsning som initieras när Bolaget
bedömmer att det kan skapa ökat
aktieägarvärde.

9 november

20 november

Motiv till erbjudandet och
användning av kapital

Presentation av VD Anders Axelsson med
möjlighet till diskussion och frågor.
Lättare mat och dryck serveras. Anmälan
innehållande namn och totalt antal personer i
sällskapet skickas senast fredagen 13 november
till: corporate-finance@mangold.se.
Malmö:
Måndagen 16 november kl. 11:30.
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

2 december
Preliminär första
dag för handel på
Nasdaq First North

Stockholm:
Onsdagen 18 november kl. 17:30.
Engelbrektsplan 2, 114 34 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 medier
som TV, radio 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 i ryggen kan jag utan tveksamhet 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 och en kapitalanskaffning kommer vara oss behjälplig genom att bidra med finansiering
såväl som publicitet. Det anskaffade kapitalet kan sedermera användas för att realisera våra tillväxtambitioner som
vi är övertygade kommer gagna investerare och kunder.
Varmt välkomna att teckna aktier i AdCityMedia!

Anders Axelsson
VD och Styrelseledamot
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EN SPÄNNANDE INVESTERINGSMÖJLIGHET
•

AdCityMedia uppvisar lönsam tillväxt
AdCityMedia uppvisar idag hög tillväxt och god lönsamhet. Detta ackompanjeras även av en stark finansiell
struktur som möjliggör för Bolaget att genomföra kompletterande förvärv men samtidigt även dela ut pengar
till sina aktieägare.

•

AdCityMedia har digitala storbildsskärmar över hela Sverige
AdCityMedia har digitala storbildsskärmar placerade på de mest attraktiva platserna i Sverige. Förvärvet av
Brick Digital i augusti 2015 har vidare medfört att Bolaget även har en räckvidd som sträcker sig över hela
landet. Ett sådant omfattande erbjudande attraherar multinationella bolag och andra aktörer som vill sprida
sin reklam över hela Sverige.

•

Marknaden växer kraftigt
PWC prognosticerar att digital utomhusreklam kommer att växa med fyra procent årligen till och med år
2019.2 Samtidigt rapporterar Institutet för Reklam- och Mediestatistik (“IRM”) att utomhusreklam i Sverige
uppvisade en tvåsiffrig tillväxttakt för helåret 2014.3 AdCityMedia är således välpositionerade på en marknad
med hög underliggande tillväxt.

•

Utomhusreklammarknaden uppvisar starka inträdesbarriärer gentemot nya aktörer
AdCityMedia innehar idag rätten att sätta upp digitala storbildsskärmar och vepor i över 260 städer i
Sverige. Detta skapar en stark barriär gentemot konkurrenter eftersom marknaden för utomhusreklam präglas
av bygglovskrav som reglerar rätten att sätta upp digitala storbildsskärmar och vepor på offentliga platser. Att
erhålla bygglov är en rigorös process som tar både tid och kostnader i anspråk. Befintliga aktörer som redan
kontrakterat de mest attraktiva platserna har följaktligen en svårersättlig plats på marknaden.
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MARKNADSUTSIKT
•

Sverige är idag den största reklammarknaden i Norden, följt av Norge, Danmark och Finland. Trots att Sverige
uppvisar högst omsättningssiffror så är landets reklammarknad även den med högst procentuell tillväxt.

•

Sveriges Annonsörers kommitté för utomhusreklam skriver att reklamformen idag har blivit viktigare än någonsin
tidigare till följd av det fragmenterade medielandskapet. Kommittén beskriver vidare att inget annan reklamform kan leverera sådan kreativitet och öppna upp en sådan räckvidd i Sverige.4 Samtidigt kan utomhusreklam
utformas för anpassning till ett geografiskt område, ett visst evenemang eller till specifika miljöer som flygplatser, köpcentrum eller stadskärnor. På så vis blir utomhusreklam i många fall mer riktat än exempelvis TV- och
internetbaserad reklam.

•

En annan styrka som gör utomhusreklam attraktivt är dess
kostnadseffektivitet. Utomhusreklam förmedlar ett exklusivt
uttryck och hög exponering samtidigt som kostnaden oftast
endast upptar en bråkdel av ett bolags marknadsföringsbudget.

Reklammarknaden i Sverige5
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•

Trots ovanstående punkter upptar utomhusreklam, enligt
Institutet för Reklam- och Mediestatistik (“IRM”) enbart 3,3
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procent av den totala reklammarknaden. Det finns således

•

stor potential att växa framgent.
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I linje med tillväxtpotentialen skriver IRM att utomhusreklam
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Intäkter från reklam - Miljarder SEK

överträffade tidigare prognoser. Utomhusreklam tar således
snabbt marknadsandelar från andra medier.
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Finansiell översikt
Nettoomsättning

Tillväxtprocent

EBITDA-marginal

Q1-Q3 2015

Q1-Q3 2015

Q1-Q3 2015

35,5 MSEK

12,7 %

10,2 %

Koncernens resultaträkning i sammandrag
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

-2,2%

-0,3%

10,2%

9,8%

10,4%

-786

-356

3 185

2 262

1 269

-8,0%

-4,5%

9,0%

7,2%

3,0%

-893

-390

2 997

2 076

1 036

11,3%

26,5%

11,3%

26,5%

19,0%

EBITDA
EBITDA-marginal
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
Resultat efter finansiella poster (EBT)
Soliditet

TSEK
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Anmälningssedel för anmälan om teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i A City Media AB (publ)
Pris per aktie

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: AdCityMedia
Box 55691, SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551
E-mail: emissioner@mangold.se

58 SEK

Anmälningsperiod

9 nov – 20 nov 2015

Betalning

Enligt avräkningsnota

Minsta anmälan

100 aktier

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i A City Media AB (publ) (”AdCityMedia”). Observera att
anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 20 november 2015.
Undertecknad önskar härmed att teckna aktier i AdCityMedia i enlighet med de villkor som anges i memorandumet daterat till den 6 november 2015. Genom
undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB
befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan.
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till
dem som erhållit tilldelning. Minsta anmälan är 100 aktier och därefter i jämna poster om 25 stycken.
Jag önskar erhålla mer
Likviden kommer att dras automatiskt från depåer hos Mangold från och med den 24
information om Mangolds
november 2015. Observera att det kan krävas att det finns tillgänglig likvid på ert konto senast
Teckna online på
erbjudanden:
20 november 2015 för att inte förlora rätten till tilldelning.

www.mangold.se

Jag/vi önskar teckna:

100 aktier (5 800 SEK)
500 aktier (29 000 SEK)

Jag önskar öppna depå
hos Mangold:

1 000 aktier (58 000 SEK)
Annat antal: __________________ Aktier á 58 SEK (minst 100 st).

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå:
VP-konto/servicekonto/depå

Bank/förvaltare

Depå hos bank/förvaltare

Bank/förvaltare

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

Uppgifter avseende anmälaren. Alla uppgifter nedan är obligatoriska. Var vänlig texta.
Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid

Efternamn, förnamn/firma

E-post

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens)

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

Datum

Namnförtydligande

Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt
Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på
giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering skall göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer
och telefonnummer för att vara giltigt. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker
firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.
Politiskt utsatt ställning

Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt
och indirekt ägande räknas) en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningstvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara
fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av
högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

JA

NEJ

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Ägare - obligatioriskt vid juridisk person
Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas)
Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.
Ägare 1

Personnummer/organisationsnummer

Innehav aktier %

Innehav röster %

Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25 procent.
Ägare

Personnummer/organisationsnummer

Innehav aktier %

Innehav röster %

Nej, det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas) av ägarna under “Ägare 1”.

IR

Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 5565851267, (nedan Mangold, för adress och telefon
se denna anmälningssedels framsida) är ett
värdepappersbolag
under
Finansinspektionens
tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att
tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende
finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av
att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och
bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera
hanteringen av anmälningssedlar betalningar och
tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som
Mangold erhåller från dem som inger undertecknade
anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat
anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att
för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för
finansiella instrument enligt de villkor som gäller för
en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc.
Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning
för tilldelade finansiella instrument och kontoförning
av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev.
pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller
av den som ingivit anmälningssedlar framgår av
denna anmälningssedels framsida.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt
anmälningssedeln och det finansiella instrument som
anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt
som följer av distans- och hemförsäljningslagen.

2. De risker som följer med en investering i sådana
finansiella instrument som denna anmälningssedel
avser framgår av den information som tagits fram
med anledning av den transaktion som denna
anmälningssedel avser.

8. All information rörande
tillhandahålles på svenska.

3. Priset för de finansiella instrumenten som
avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna
anmälningssedels framsida. Den som avser köpa,
sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som
en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa
den information som upprättats i samband med ett
enskilt erbjudande.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i
informationsmaterialet kommer skatter eller andra
avgifter och kostnader som kan komma att uppstå
med anledning av de finansiella instrument denna
anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av
Mangold.

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden
för ett enskilt erbjudande framgår av denna
anmälningssedels framsida och av den information
som upprättats med anledning av ett enskilt
erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att
behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204)
i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom
anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per
år begära att få information om vilka personuppgifter
om kunden som behandlats. Undertecknare av
anmälningssedel är vidare införstådd med att
Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag,
myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/
villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att
lämna uppgift om det lämnade uppdraget och
undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig
att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.
Mangolds

tjänster

9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i
telekommunikations- eller posthantering i samband
med inlämnande av anmälningssedel.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid
inlämnandet av anmälningssedeln.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt
text i denna anmälningssedel.
12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende.

13. Notera att du enbart genom undertecknande och
ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att
bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra
ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller
att genomföra en passandeprövning avseende er
teckning av aktier i denna emission.
14. Reklamation mot Mangolds utförande av det
uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande
av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll.
Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller
att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå
förlorad.
15. Eventuella klagomål i anledning av
Mangolds hantering av anmälningssedel som
ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till
Mangolds klagomålsansvarige på den adress,
det telefaxnummer som anges på framsidan
av anmälningssedeln, eller till e-postadress
klagomalsansvarig@mangold.se. Mangolds
klagomålsansvarige kan även nås per telefon via
Mangolds växel.
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende
med någon utanför Mangold kan du vända
dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå eller
Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även
få ett klagomål prövat av utomstående genom att
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/
eller allmän domstol.
17. Mangold följer svensk lag beträffande
marknadsföring. Materiell svensk rätt äger
tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och
allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är
behörig domstol.

Frankeras ej.
Mangold
Fondkommission
betalar portot.
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