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Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är
förenat med ett visst mått av risktagande och
en investering i 24h skall anses som extra
riskfylld då bolaget befinner sig i en allvarlig
finansiell situation eftersom bolaget befinner
sig i ett omedelbart behov av att stärka sin
likviditet.
Bolaget har breddat sin verksamhet, både
genom egenutveckling och förvärv av andra
bolag, då den ursprungliga affärsinriktningen
inte generade tillräckligt med intäkter. Denna
omvandling har inneburit att 24h nu har
betydligt större affärsmöjligheter att utvecklas
till ett framgångsrikt företag, men också att
likviditeten kortsiktigt försämrats. För att täcka
rörelsekapitalbehovet för de närmaste 3–5
månaderna måste 24h anskaffa cirka MSEK 1,5
vilket avses täckas genom denna nyemission.
Förutom ovan beskrivna finansiella risk
finns ett flertal så kallade riskfaktorer som
kan få betydelse för 24h:s framtida utveckling
som en investerare noga skall beakta. Några

av dessa riskfaktorer är att bolaget har en
begränsad verksamhetshistoria med hittills
negativa resultat, att bolagets affärsmodell
till vissa delar måste anses som oprövad,
att det pågår ett flertal förändringar i
marknadsstrukturen som kan komma att
påverka bolaget, att det finns tekniska risker.
Det finns också risker förknippade med
ingångna avtal.
Det kan heller inte uteslutas att ett framtida
finansieringsbehov uppstår, att en snabb
tillväxt anstränger den egna organisationen
vilket kan påverka och öka beroendet av
nyckelpersoner och rekrytering. Bolaget
är dessutom påverkat av konkurrenternas
agerande och den allmänna konjunkturen.
Slutligen bör påpekas att det alltid finns
en osäkerhet i framtidsbedömningar samt
att bolagets aktie påverkas av en generell
aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte
framställda i prioritetsordning och gör inte
anspråk på att vara heltäckande.
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Om memorandumet
Detta investeringsmemorandum har upp
rättats med anledning av den förestående
emissionen i 24h Technologies AB (publ)
med organisationsnummer 556721-5388. För
kortningarna 24h och Bolaget används på ett
flertal ställen i detta investeringsmemorandum.
Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och
godkänts av Finansinspektionen. Detta memo
randum avseende nyemission är undantaget
från prospektskyldigheten enligt ”Lagen om
handel med finansiella instrument – Undantag
avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden
för undantaget är att det sammanlagda värdet
av erbjudandet av finansiella instrumentet
understiger 1 miljon euro under en tolvmånaders
period.
Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller
ansökan därom i något annat land än Sverige.
Inbjudan enligt detta memorandum vänder
sig inte till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder
eller andra åtgärder än de som följer svensk
rätt. Memorandumet får inte distribueras i
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA
eller något annat land där distributionen eller
denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder
enligt föregående mening eller strider mot
regler i sådant land. För memorandumet
gäller svensk rätt. Tvist med anledning av
innehållet i detta memorandum eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall
avgöras av svensk domstol exklusivt.
Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets
huvudkontor samt på Bolagets hemsida

www.24htechnologies.com. Memorandumet
kan också nås på AktieTorgets hemsida www.
aktietorget.se.
Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga
framtida förhållanden i detta memorandum
återspeglar styrelsens nuvarande syn
avseende framtida händelser och finansiell
utveckling.
Framåtriktade
uttalanden
uttrycker endast de bedömningar och
antaganden som styrelsen i Bolaget gör
vid tidpunkten för memorandumet. Dessa
uttalanden är väl genomarbetade, men
läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom
alla framtidsbedömningar, är förenade med
osäkerhet.
AktieTorget
Aktierna i 24h är upptagna till handel
vid AktieTorget. Bolaget har i syfte att
säkerställa att aktieägare och övriga aktörer
på marknaden erhåller korrekt, omedelbar
och samtidig information om Bolagets
utveckling träffat en överenskommelse med
AktieTorget om informationsgivning. Bolaget
avser att följa tillämpliga lagar, författningar
och rekommendationer som gäller för
bolag som är anslutna till AktieTorget.
Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera
på Bolagets pressmeddelanden och rapporter
genom att anmäla intresse för detta på
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.
se). AktieTorget är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn och
driver en handelsplattform som benämns
MTF
(Multilateral
Trading
Facility).
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt
aktiehandelssystem (SAXESS), tillgängligt
för banker och fondkommissionärer anslutna
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till Norex-börserna. Det innebär att den som
vill köpa och sälja aktier som är listade på
AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag
på AktieTorget går att följa i realtid hos de
flesta Internetmäklare och på hemsidor med
finansiell information. Aktiekurser finns
även att följa på Text-TV och i dagstidningar.
Vänligen notera särskilt att detta
investeringsmemorandum endast är en
sammanfattande beskrivning av bolagets
verksamhet och ställning. Informationen i
dokumentet avser ej vara fullständig eller
uttömmande och aktieägare och investerare
avråds från att basera sina investeringsbeslut
enbart på den information som framkommer
i detta investeringsmemorandum.
Information från tredje part
Detta investeringsmemorandum innehåller
information om 24h:s marknad och bransch
inklusive historisk marknadsinformation och
branschprognoser. Bolaget har hämtat denna
information från ett flertal källor, bland annat
branschorganisationer, branschpublikationer,
marknadsundersökningar från tredje part och
allmänt tillgänglig information, exempelvis
Internet.
Varken bolaget, styrelsen, ledande
befattningshavare eller bolagets huvudaktie
ägare garanterar att informationen från dessa
källor är korrekt. I synnerhet skall påpekas

att marknadsprognoser i olika former är
förenade med stor osäkerhet och att inga
garantier kan lämnas att sådana prognoser
kommer att infrias.
Styrelsens försäkran
Detta memorandum har upprättats av
styrelsen i 24h Technologies AB (publ)
med anledning av företrädesemission på
AktieTorget. Styrelsen för Bolaget är ansvarig
för innehållet i Memorandumet. Härmed
försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen
känner till, överensstämmer med faktiska
förhållanden och ingenting är utlämnat
som skulle kunna påverka Memorandumets
innebörd. Styrelsens redogörelse för händelser
av väsentlig betydelse för bolagets ställning
sedan senaste årsredovisning och yttrande
av bolagets revisorer finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.24htechnologies.com.

Stockholm i februari 2010
24h Technologies AB (publ)
Jonas Litborn, styrelseordförande
Kenneth Gralde, styrelseledamot
Fredric Forsman, styrelseledamot
Sten Persson, styreleledamot och VD
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Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet

Avstämningsdag
Teckningskurs
Teckningstid
Handel i TR
Likviddag
Maximalt antal aktier
som tillkommer
genom emissionen
Utspädning vid fulltecknad emission
Teckningsförbindelser

Tilldelningsprinciper

Kortnamn
Aktielista
ISIN-kod

Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2010 var registrerad
som aktieägare i 24h erbjuds med företrädesrätt att teckna
en (1) ny aktier för sex (6) innehavda registrerade aktier.
3 mars 2010
SEK 0,16
5–19 mars 2010
5–16 mars 2010
Senast 19 mars 2010

11 396 667
14 %
Vid tillfället för detta investeringsmemorandums offentliggörande
har bolaget mottagit teckningsförbindelser motsvarande MSEK 1,0
vilket motsvarar 55 % av emissionsvolymen. Bl. a. har Bolagets
störste delägare TXL Invest AB (13 % av röste- och kapitalandelen i
bolaget) meddelat styrelsen att de kommer att teckna minst det
antal aktier i emissionen som deras företrädesrätt medger. Inga
ersättningar utgår för dessa teckningsförbindelser
Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte och i andra hand skall
tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter samt till långivare till bolaget.
24h
Aktietorget
SE0002475376

24h lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Bokslutskommuniké 2009; 26 februari 2010
Delårsrapport jan – mars 2010; 31 maj 2010
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Inbjudan till deltagande i företrädesemisson
i 24h Technologies AB (publ)
Härmed inbjuds aktieägarna i Bolaget
att med företrädesrätt teckna nya aktier i
företaget enligt villkoren som framgår av
detta memorandum. Den 22 februari 2010
beslutade styrelsen för 24h Technologies AB
(publ) om en företrädesemission, baserat
på ordinarie Årsstämmas bemyndigande
för styrelsen. Beslutet innebär i korthet att
upp till 11 396 667 nya aktier emitteras till
en teckningskurs om 0,16 kr. Aktiekapitalet
kommer vid fulltecknad emission att öka
från 1 709 500 SEK upp till 1 994 417 SEK.
Innehavare av befintliga aktier har före
trädesrätt till att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal befintliga aktier
de äger. Befintlig aktieägare erhåller en

teckningsrätt per en befintlig aktie som
innehas avstämningsdagen den 3 mars 2010.
6 st teckningsrätter berättigar till teckning
av 1 ny aktie. En fulltecknad emission ger ett
kapitaltillskott om dryga 1,8 mkr efter avdrag
av emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK.
Aktieägare som inte deltar i emissionen
kommer att vid fulltecknad emission få sin
ägarandel utspädd med drygt 14 procent.
Handel i teckningsrätterna kommer att
anordnas. Om befintliga aktieägare inte har
tecknat samtliga aktier vid teckningstidens
utgång kommer överblivna teckningsrätter
att erbjudas marknaden. Härvid beslutar
styrelsen hur aktierna ska fördelas.

Bakgrund till nyemissionen
24h Technologies AB (publ) bildades år 2007
och under detta år lanserade Bolaget en
filmuthyrningstjänst över Internet. Bolaget
hette då 24h Movies Holding Sweden AB
(publ) och var en av de första bolagen på
marknaden med en sådan tjänst. År 2008
listades bolaget vid Aktietorget i samband
med en nyemission. För att förbättra den
underliggande tekniken köptes bolagen
CinemaOne AB och Tradix AB upp under
år 2009. De båda bolagen tillförde 24h dels
spjutspetsteknologi för mediadistribution
baserad på Peer-To-Peer kommunikation,
dels patent inom samma teknologi. Efter
dessa förvärv har bolaget ändrat inriktning
från att vara ett filmuthyrningsbolag över
Internet till att vara en plattformsleverantör

för mediadistribution och våra kunder är idag
företag och inte privatkunder.
Bolaget har idag breddat sitt produktutbud
och har nyligen lanserat två nya tjänster; ”24h
Movie Star” – en plattformstjänst för VideoOn-Demand – och ”24h Movie Sponsor” –
sponsorfinansierad ”gratisfilm” on demand.
Båda produkterna bygger på den teknik som
Bolaget har utvecklat och som baseras på
avancerad Peer-To-Peer mjukvara.
24h Movie Sponsor mjuklanserades under
slutet av förra året med gott resultat. Produkten
har redan inbringat fyra betalande kunder/
sponsorer och över 3 000 filmvisningar.
Bolaget vill nu ta in pengar för att under våren
kunna lansera denna tjänst på bredare front i
Sverige. Dessutom har bolaget ytterligare ett
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antal produkter, med samma egenutvecklade
tekniska plattform som grund, vilka kommer
att lanseras på marknaden inom kort. Allt
fokus kommer dock inledningsvis att vara på
24h Movie Sponsor.
Styrelsen gör bedömningen att den
senaste tidens stora intresse från tänkbara
samarbetspartners och kunder bekräftar att

affärsmöjligheterna har ökat för 24h. Notera
dock att för att 24h skall kunna ta tillvara
de bedömda affärsmöjligheterna är bolaget
beroende av att emissionen beskriven i detta
investeringsmemorandum eller alternativa
finansieringslösningar inbringat nödvändigt
med kapital samt att bolaget i framtiden kan
arrangera ytterligare finansiering.

Marknaden och framtidsutsikter
Värdet på den totala globala marknaden som
bolaget vänder sig till är beräknad till ca
40 miljarder SEK och är en starkt växande
marknad.
De kunder som bolaget riktar sig till in
ledningsvis är företag som vill nå ut till
slutanvändare med budskap om sina pro
dukter (t ex reklam eller instruktioner) eller
med produkterna i sig (t.ex. film eller dataspel).
Gemensamt för alla kunder är man har behov
av att leverera större mängder data såsom film,
TV etc, till slutanvändare över Internet.
Den svenska marknaden växer starkt och
uppbringar idag ett totalt värde runt 50–70
MSEK. Marknaden förväntas att växa med
totalt 15–20% per år och mestadels inom
Web-TV tjänster.
Användningen av videofilmer för att nå
fram med ett företags budskap blir mer och
mer vanligt. Dessa filmer (t ex reklamfilm)
levereras över Internet, som ses som ett
naturligt komplement till den traditionella
TV-distributionen.
Eftersom Internet är tillgängligt för alla
företag och slutkunder så ses denna distri

butionsform såsom effektiv och billig jämfört
med alternativen. Som plattformsleverantör
för media kommer Bolaget att vara länken
mellan företagen och slutkunderna.
Marknadslandskapet för distribution av
film och TV över Internet genomgår för när
varande en stor förändring. Utvecklingen
av nya tjänster ökar i snabb takt. I Sverige
har varenda TV-kanal och tidning med själv
aktning en mediaspelare som gör att man via
datorn kan titta på programmen när man vill.
Denna frihet gör att allt fler och fler tittare
använder datorn när man tittar på TV och film.
Det finns idag endast ett fåtal konkurrenter
till Bolaget. Det som är viktigt för 24h att
klara konkurrensen är att ha en snabb
Time-To-Market och att vara duktiga på
kundanpassningar. Utöver detta så är det
viktigt att kunna ligga i framkant med
tekniken och där har vi ett försprång idag.
Den
framtida
mediadistributionen
kommer att vara beroende av Peer-To-Peer
teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga
och det är inom det teknikområdet som 24h
har sin kärnkompetens idag.
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Bolagets huvudkonkurrent på den svenska
marknaden är QBrick som är i stort sett helt
dominerande på marknaden. QBrick tillhör
ett av Sveriges snabbast växande bolag men
en årlig genomsnittstillväxt kring 20 %.
Därutöver är Voddler en konkurrent till 24h
och i första hand rörande 24h Movie Sponsor.
Voddler har nyligen lanserat en gratisfilmtjänst
i nära samarbete med Bredbandsbolaget som
är en reklamfinansierad tjänst.

Voddler har lyckats väl med sin lansering
och det skrivs en hel del om tjänsten i media.
Där beskrivs den som en liknande tjänst
som Spotify är för gratismusik men har
uppenbara problem med sin tjänst som av
många upplevs vara av dålig kvalitet Voddler
har dock en annan affärsmodell jämfört med
24h som tar en mindre affärsrisk genom att
först få ett åtagande av filmsponsorn innan
inköp av filmen görs.

Affärsidé, affärsmodell
och strategiska överväganden
24h:s affärsidé är att utveckla och sälja
tekniska lösningar och tjänster till företag
för distribution av innehåll såsom film, TV,
datorprogram och spel till slutanvändare.
24h’s affärsmodell är att i första hand ta
betalt av företag för olika plattformstjänster
som alla går ut på distribution av innehåll.
Rättigheterna till innehållet köps ibland in
av 24h för kundens räkning men kan även
ägas eller köpas in av kunderna själva. 24h
skall i dessa sammanhang ses som själva
distributören av innehållet för kundens
räkning.

24h kan även tänkas sälja licenser på den
egenutvecklade tekniken till kunder som
efterfrågar detta.
Bolaget har tidigare fokuserat uteslutande
på VOD-marknaden men ser den växande
Web-TV-marknaden som en alltmer viktig
marknad för bolaget i framtiden.
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Verksamheten
Legal struktur
24h-koncernen består av fyra bolag. Bolaget
äger 24h Movies AB, CinemaOne AB och
Tradix AB. Huvudkontoret finns i Stockholm.
För närvarande bedrivs verksamheten i de
olika bolagen i den struktur som fanns när
CinemaOne AB och Tradix AB förvärvades
men där all produktutveckling idag bedrivs i
Tradix AB. I 24h Movies AB bedrivs idag endast
marknadsföring och försäljningsaktiviteter
rörande tjänsten 24h Movie Sponsor.
Det övriga plattformstjänsterna säljs av
CinemaOne AB.
Medarbetarna
Alla medarbetare arbetar på huvudkontoret i
Stockholm. Av koncernens fyra anställda är,
förutom VD, en verksam inom marknads
föring och försäljning och två inom
teknikutveckling. Därtill tillkommer cirka
fyra medarbetare som är knutna till bolaget
som konsulter.
Den sammanlagda erfarenheten och
utbildningen hos dessa individer är mycket
stor. Bolaget har därigenom tillgång till en
mycket bred kompetensbas vars individer
kan bidra inom olika områden för att bolaget
snabbt skall nå framgång.
Teknik
Bolaget har utvecklat en mediadistributions
plattform som är grunden för företagets
produkter. Den består idag av ett antal servrar
som är uppbyggda av egenutvecklad mjukvara
i kombination med inköpta produkter för
Peer-To-Peer kommunikation och Streaming.
Plattformen är främst utvecklad för att
leverera filmer till den egenutvecklade
mediaspelaren, men den kan även användas
till andra sorters mediaspelare såsom ”Flash”

och Silverlight, etc. Vår mediaspelare består
av en mjukvaruklient för PC och är baserad
på en av marknadens mest avancerade PeerTo-Peer tillämpningar samt en egenutvecklad
unik DRM-lösning. Sistnämnda teknik
skyddar upphovsrättsinnehavaren ifrån pirat
kopiering som är särskilt användbart vid
distribution av innehållet över Internet.
Bolaget innehar ett godkänt patent i
Indien inom teknikområdet och har patent
ansökningar i USA, Canada och Australien.
Produkter
De tjänster som har lanserats hittills är 24h
Movie Star och 24h Movie Sponsor men Bolaget
har fler produkter under utveckling baserade
på samma mediadistributionsplattform.
24h Movie Star
24h Movie Star är en plattformstjänst som
riktar sig till företag som vill etablera en
VOD-tjänst i eget varumärke på Internet
för konsumenter. Men den riktar sig även
till redan etablerade VOD-aktörer som ser
fördelarna med att köpa in hela eller delar av
24h Technologies egenutvecklade teknik för
filmdistribution istället för att vidareutveckla
och underhålla den egna VOD-plattformen.
24h Movie Star kan med andra ord levereras
antingen som en komplett VOD-tjänst
inklusive betalningstjänster för slutkunder
eller endast delar av den totala lösningen.
24h Movie Sponsor
24h Movie Sponsor är en plattformstjänst
som vänder sig till företag som vill använda
film i syfte att nå ut med ett reklambudskap
eller om man vill erbjuda en gratisfilm till
konsumenter som en bonus vid inköp av
kampanjvaror, medlemsregistrering etc.
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Filmen levereras som Video-On-Demand över
Internet till slutkunden genom principerna
”Gratisfilm till alla”, eller ”Gratisfilm till
vissa”. Vilken av dessa principer som väljs
är upp till respektive sponsor eftersom
de passar olika bra i olika sammanhang.
Produkten lanserades i december förra
året med KILROY travels som första kund.
Därefter har tjänsten sålts till ytterligare 3 st

företagskunder som tillsammans genererat
över 3 000 filmvisningar. Kunderna har
varit mycket nöjda med resultatet vad avser
kvalitét, slutanvändarupplevelse och pris.
Bolaget kommer under mars månad att
förbättra hemsidan i samband med att
tjänsten kommer att marknadsföras mer
intensivt i Sverige.
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Finansiell information
På nästa sida återges finansiell information
i sammandrag avseende 24-koncernen för
räkenskapsåren 2008 och 2009.
Förvärv av CinemaOne AB och Tradix AB
Under år 2009 förvärade Bolaget CinemaOne
AB och Tradix AB. Köpen genomfördes
genom två nyemissioner varvid betalning
skedde i form av apportegendom av samtliga
aktier i respektive bolag. Värdet av aktierna i
CinemaOne AB och Tradix AB togs upp till det
värde som motsvarades av Bolagets aktiekurs
per respektive tillträdesdag. För CinemaOne
AB gavs 10 800 000 st nya aktier ut i Bolaget
och för Tradix AB 34 190 000 nya aktier.
Styrelsens redogörelser enligt 13 kap 6 och
7 § ABL samt revisorernas yttrande över dessa
finns tillgängliga på Bolagets kontor.

Bolagets siffor för år 2008 inkluderar inte
CinemaOne AB och Tradix AB.
Fullständiga räkenskapshandlingar
De fullständiga årsredovisningarna inklusive
revisionsberättelser för räkenskapsåren 20062008 och de fullständiga delårsrapporterna
avseende perioden januari–december 2009
finns att ladda ner från bolagets hemsida
www.24htechnologies.com.
Reviderad finansiell information
Samtliga årsredovisningar som utgjort
underlag för den finansiella information
som återges på nästa sida har reviderats. Del
årsrapporterna avseende januari-december
2009 är dock inte reviderade.
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Koncernens resultaträkning
2009-01-01
2008-01-01
–2009-12-31
–2008-12-31
				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning
47 487
3 245
Övriga rörelseintäkter
32 757
0
80 244
3 245
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader för sålda tjänster	-32 199	-61 946
Övriga externa kostnader	-1 499 078	-140 578
Personalkostnader	-540 059	-143 013
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 112 603	-141 638
Rörelseresultat
-3 103 695
-483 930
				
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter
178
6 593
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13 603	-538
-13 425
6 055
Resultat efter finansiella poster
-3 117 120
-477 875
				
Aktuell skatt
0
0
Förändring uppskjuten skatt
0
0
Årets resultat
-3 117 120
-477 875
				
Resultat per aktie
-0,05
-0,02

Koncernens balansräkning				
2009-12-31
2008-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

			

Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för forsknings- och ut-			
vecklingsarbeten och liknande arbeten
485 923
175 534
Goodwill
7 387 433
0
7 873 356
175 534
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Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar
0
46 080
Inventarier, verktyg och installationer
100 200
104 220
100 200
150 300
Summa anläggningstillgångar

7 973 556

325 834

Omsättningstillgångar				
		
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar
82 306
0
Övriga fordringar
85 538
73 659
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
183 098
339 457
350 942
413 116
				
Kassa och bank
475 693
2 023 081
Summa omsättningstillgångar
826 635
2 436 197
SUMMA TILLGÅNGAR
8 800 191
2 762 031
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 			
Aktiekapital (68 380 000 aktier)
1 709 500
583 500
Pågående nyemission
0
1 250
Överkursfond
10 372 054
2 786 405
Fria reserver	-709 569	-231 694
Årets resultat	-3 117 120	-477 875
Summa eget kapital  
8 254 865
2 661 586
			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder
122 832
0
122 832
0		
		
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder
113 853
17 244
Övriga skulder
85 050
41 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
223 591
42 000
422 494
100 445
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 800 191

2 762 031

POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga
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Styrelse och revisor
Styrelsen i 24h består av följande personer.
Jonas Litborn, styrelseordförande
Född: 1978
Utbildning: Magister i företagsekonomi,
Stockholms universitet
Huvudsaklig sysselsättning:
Operativ Chef för Ironroad AB (publ)
Tidigare befattningar: Director of
Customer Service, Neonode Inc
Andra styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i 24h: 1 270 000 privat
Fredric Forsman, styrelseledamot
Född: 1965
Utbildning: Jur kand, Lunds Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Advokat
Tidigare befattningar: Managing
Partner Advokatfirman Glimstedt i
Baltikum 1997–2008
Andra styrelseuppdrag: Ironroad AB (publ),
SIA Catella Corporate Finance och
ABC Fasadvård AB
Aktieinnehav i 24h: 4 594 310 aktier privat

Kenneth Gralde, styrelseledamot
Född: 1947
Utbildning: Teknisk utbildning bygg, VoV
samt HFEK, IFL, IHM samt INSEAD
advanced management.
Huvudsaklig sysselsättning: Management
konsult i eget konsultbolag sen 1997.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande
i Journalistgruppen, VIPS AB och SCI
Sweden. Ledamot i Emil Lundgren EL
Stockholm AB.
Aktieinnehav i 24h: Inga
Sten Persson, styrelseledamot och VD
Född: 1962
Utbildning: Civilingejör med examen från
Linköpings Tekniska Högskola.
Huvudsaklig sysselsättning: VD för 24h
Technologies AB (publ)
Tidigare befattningar: VD och grundare av
Tradix AB, medgrundare av 42Networks AB
och har haft olika befattningar vid Ericsson
och Packetfront AB
Andra styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i 24h: 9 231 300 aktier privat
Revisor
Bolagets revisor är Henrik Boman
och Gabriella Hermansson från
PriceWaterhouseCoopers.
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Aktiekapital- och ägarförhållanden
Aktiekapital
Antalet aktier i 24h uppgår före den i detta
investeringsmemorandum
presenterade
emissionen till 68 380 000. Aktierna har ett
kvotvärde på SEK 0,025 och aktiekapitalet
uppgår till SEK 1 709 500. Samtliga aktier är
emitterade och fullt inbetalda.
Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets
utveckling sedan bolagets bildande (samtliga
belopp i SEK).
Aktiekapitalets utveckling från Bolagets bildande
		
Förändring av
År
Transaktion
aktiekapitalet
2006
Nybildning
100 000
2007
Nyemission
400 000
2008
Apport emission
83 500
2009
Nyemission
1 250
2009
Apport emission
270 000
2009
Apport emission
854 750

Aktiekapitalet
100 000
500 000
583 500
584 750
854 750
1 709 500

Bemyndigande
På årsstämman den 24 juni 2009 be
myndigades styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden till nästa årsstämma,
besluta om och genomföra nyemission av
högst 80 000 000 miljoner nya aktier till
nyteckning. Styrelsens beslut om nyemission
skall kunna ske med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt.
Ägarstruktur
24h har dryga 200 aktieägare och bolagets
aktie är upptagen till handel på Aktietorget.
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Villkor, anvisningar och
övrig information om erbjudandet
Erbjudandet
Styrelsen i 24 Technologies AB (publ) beslutade
den 22 februari 2010 om en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare
om högst 11 396 667. Emissionskursen per
aktie är 0,16 SEK. Även allmänheten ges rätt
att teckna aktier i emissionen. Nedan anges
villkor och anvisningar för erbjudandet.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske
på AktieTorget under perioden 5–18 mars
2010.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 3 mars
2010 är registrerade som aktieägare i 24h
äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) aktie.

Information till
direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är regi
strerade i den av Euroclear Sweden för
Bolagets räkning förda aktieboken erhåller
förtryckt emissionsredovisning med bi
fogad inbetalningsavi samt fullständigt
memorandum. Av den förtryckta emissions
redovisningen framgår bland annat antalet
erhållna teckningsrätter och det hela antalet
aktier som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning
till aktieboken förda förteckningen över pant
havare m.fl. erhåller inte någon emissions
redovisning utan underrättas separat. Någon
separat VP-avi som redovisar registrering
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto
kommer ej att skickas ut.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden
AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande
av vem som skall erhålla teckningsrätter i
emissionen är den 3 mars 2010. Sista dag
för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 26 februari
2010 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 29 februari 2010.
Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av
teckningsrätter. Den som är registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen den 3 mars
2010 erhåller en (1) teckningsrätt för varje
befintlig aktie. För teckning aven (1) aktie
erfordras sex (6) teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna tecknings
rätter skall gå förlorade måste aktieägaren
antingen teckna aktier med stöd av
teckningsrätter i 24h senast den 19 mars
2010 eller sälja teckningsrätterna senast den
16 mars 2010.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per
aktie. Courtage utgår ej.

Information till
förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat
hos bank eller annan förvaltare erhåller
varken emissionsredovisning eller särskild
anmälningssedel. Teckning och betalning
ska ske i enlighet med instruktioner från
respektive bank eller fondkommissionär.
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Teckningstid
Teckning av aktier ska ske på nedan angivet
sätt under perioden från och med den 5–19
mars 2010.
Observera att teckning av aktier ska
ske senast den 19 mars 2010. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer
därefter, utan avisering från Euroclear
Sweden, att avregistreras från aktieägarens
VP-konto. Styrelsen för Bolaget äger rätt att
förlänga den tid under vilken anmälan om
teckning och betalning kan ske. Meddelande
om detta kommer i så fall att ske senast
den 19 mars 2010. Styrelsen i 24h har inte
förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet
permanent eller tillfälligt. Det är inte heller
möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det
att handel med värdepappren inletts.
Teckning och betalning
med stöd av teckningsrätter
Anmälan om teckning med stöd av
teckningsrätter skall ske genom samtidig
kontant betalning senast den 19 mars 2010.
Observera att det kan ta upp till tre bankdagar
för betalningen att nå mottagarkontot.
Anmälningssedlar som sänds med post
bör därför avsändas i god tid före sista
teckningsdagen. Teckning och betalning skall
ske i enlighet med något av nedanstående
alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen
erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning
av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear Sweden användas som
underlag för anmälan om teckning genom
betalning. Den särskilda anmälningssedeln I

skall därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin
förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras
eller om aktieägaren av andra skäl avser
att utnyttja ett annat antal teckningsrätter
än vad som framgår av den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden,
skall särskild anmälningssedel I användas.
Anmälan om teckning genom betalning skall
ske i enlighet med de instruktioner som anges
på den särskilda anmälningssedeln I. Den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear
Sweden skall därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel I kan beställas från
Aktieinvest FK AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara
Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl. 17.00
den 19 mars 2010. Endast en anmälnings
sedel per tecknare kommer att beaktas. Vid
flera inlämnade anmälningssedlar gäller
den senast inkomna. Ofullständigt eller
felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan
är bindande. I det fall ett för stort belopp
betalas in av en tecknare kommer Bolaget
att ombesörja att överskjutande belopp åter
betalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller
lämnas till:
Aktieinvest FK AB
Att: Emittentservice, 113 89 Stockholm
alternativt:
Fax: +46 8 506 517 01
eller inskannad per e-post till:
emittentsservice@aktieinvest.se
Hemsida: www.aktieinvest.se
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Form: www.bodinkommunikation.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall inte samtliga aktier tecknas med
företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan
som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt
samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske. I första hand skall tilldelning
av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare
som även tecknat nya aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
och för det fall att tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som
utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av nya aktier

som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning
ske pro rata i förhållande till det antal nya
aktier som var och en tecknat och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
Teckning av aktier utan företräde skall
ske under samma period som teckning av
aktier med företrädesrätt, det vill säga från
och med den 5–19 mars 2010. Anmälan om
teckning utan stöd av teckningsrätter skall
göras på avsedd särskild anmälningssedel II,
dock lägst 10 000 aktier. Sådan anmälnings
sedel kan erhållas från Aktieinvest FK
AB på ovanstående adress, hemsida eller
telefonnummer, på Bolagets hemsida
(www.24htechnologies.com) eller på Aktie
Torgets hemsida (www.aktietorget.se).
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