2.000.000 kunder
kan ikke tage fejl!
INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER
I FREETRAILER GROUP A/S I FORBINDELSE
MED BØRSNOTERING PÅ AKTIETORGET

Vigtig information
Følgende sammenfatning er ikke et tilbud om tegning af aktier, men alene en introduktion til
Freetrailers Memorandum og indeholder ikke nødvendigvis al den information, som er nødvendig
for at træffe en investeringsbeslutning. Enhver beslutning om investering bør baseres på indholdet i Memorandummet i sin helhed, hvilket er tilgængeligt på www.freetrailer.com
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”Dette er en dansk oversættelse af det officielle svenske Memorandum. Ved eventuelle fortolkningsforskelle eller andre uoverensstemmelser
i indholdet mellem de to versioner, gælder den svenske version fremfor den danske”.
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Gennemsnitlig udlejning om året per trailer *
*Tal fra en stor international kæde

TILBUDDET I SAMMENDRAG
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Tegningsperiode:

14. maj – 29. maj 2018

Tegningskurs for aktie:

4,50 DKK

Tegningspost:

Mindste tegningspost er 1.200 aktier

Emissionsvolumen:

Tilbuddet omfatter maksimalt 3.111.111 aktier. Ved fuldtegnet
emission tilføres Freetrailer cirka 14 MDKK eller cirka 19,6 MSEK før
emissionsomkostninger (cirka 2,1 MDKK eller cirka 2,9 MSEK).

Vilkår for emissionen:

Laveste beløb for at fuldføre Nyemissionen er cirka 8,4 MDKK (svarende til 60 procent af emissionsvolumenen). Disse vilkår gælder trods
den omstændighed, at Selskabet allerede har tilstrækkeligt med
kapital til mindst det kommende år.

Antal aktier inden emission:

6.088.060 aktier

Freetrailers værdiansættelse:

Cirka 27,4MDKK (pre-money)

Notering på AktieTorget:

Det planlægges at koble Freetrailers aktie til AktieTorget. Første dag for
handel i Selskabets aktie på AktieTorget forventes at blive den 14. juni
2018.

Tegningstilsagn:

Selskabet har modtaget tegningstilsagn på i alt cirka [8,4] MDKK,
svarende til 60% procent af emissionslikviditeten ved fuld tegning.

ISIN-kode for Freetrailers aktie:

DK0061026119
FREETRAILER GROUP A/S | INDBYDELSE TIL TEGNING AF AKTIER I FREETRAILER GROUP A/S

KORT OM FREETRAILER
Forretningsmodel
• En kombination af teknologi, deleøkonomi og reklamefinansieret udlån af trailere
• 100 % selvbetjeningsløsning. Freetrailers elektroniske
lås med IoT-teknologi (Internet of Things) gør det muligt
for brugere at booke en trailer online samt at afhente og
aflevere traileren på alle tider af døgnet, alle dage om
året.
• Skaber goodwill og mersalg for samarbejdspartnere og
adgang til gratis trailere for brugerne.
• Forretningsidéen indebærer, at det er muligt for alle at
låne en trailer uden krav om modydelse i en begrænset
tidsperiode.
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Freetrailers omsætning er
fordelt som vist i følgende
diagram.
Samarbejdspartner
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Forlænget lejeperiode
Forsikring

Indtægtsmodel
• Samarbejdspartnere betaler for at trailerne leveres
og vedligeholdes samt for adgang til kundeservice og
Freetrailers IT-platform
• Brugerne forudreserverer ofte trailere online, hvilket
kan gøres mod et gebyr. Desuden betaler mange
brugere for forsikring og forlænget lånetid
• Relevant i alle byområder med varehuse, byggemarkeder, benzinstationer, lagerrum til opbevaring
(self storage), etc
Historik
• Freetrailer blev stiftet i 2004, længe inden deleøkonomi
var et kendt begreb
• Den første samarbejdspartner var IKEA Danmark
• Freetrailer har på egen hånd finansieret den vækst og
udvikling, som Selskabet har haft frem til 2017
• I løbet af 2015 begyndte Freetrailer arbejdet med at
klargøre virksomheden til yderligere international
ekspansion
• Udvikling af lås, som kan styres fra Freetrailers
smartphone-applikation
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• I det senest afsluttede regnskabsår 2016/2017 havde
Freetrailer en omsætning på 27,4 MDKK og et driftsresultat på -1,1 MDKK. Uden ekstraordinære omkostninger i perioden på cirka 3 MDKK havde driftsresultatet
været positivt med cirka 1,9 MDKK. De ekstraordinære
omkostninger kan henføres til styrkelse af teknologien og organisationen for at skabe forudsætninger for
yderligere vækst.
Målsætninger
• Børsnotering for at muliggøre yderligere vækst med den
målsætning at mangedoble omsætningen og resultatet
• Vækst i Danmark, Sverige og Norge, hvor Freetrailer
allerede er etableret og ekspansion til Finland, Tyskland og
Benelux-landene planlægges
• Omsætningen forventes at stige til cirka 30 MDKK i det
aktuelle regnskabsår 2017/18 (2017-07-01 – 2018-06-30)
med et driftsresultat på -3 MDKK efter ekstraordinære
engangsomkostninger i virksomheden på cirka 5 MDKK,
inklusive omkostninger til notering. Det beregnede resultat
eksklusive ekstraordinære engangsomkostninger for det
aktuelle regnskabsår, som løber til og med den 30. juni
2018, kan således anslås til cirka 2 MDDK.
• Salget forventes i det næste regnskabsår (2018-07-01 –
2019-06-30) at stige til 37 MDKK med et driftsresultat på
cirka 3 MDKK. Derefter forventes internationale satsninger
at slå igennem, og for de kommende to til tre år forventes
en vækst på cirka 40 procent per år i såvel omsætning som
resultat.
Nøgletal
• Tre lande:b Danmark, Sverige og Norge
• Syv år i træk har Freetrailer modtaget Dagbladet
Børsens Gazellepris
• 30 samarbejdspartnere
• 35 fuldtidsansatte
• 188 udlånssteder (130 i Danmark, 52 i Sverige
og 6 i Norge)
• 1.470 trailere i virksomheden
• 35.000 timer er anvendt til at udvikle Selskabets
IT-platform
• 360.000 udlejninger om året, heraf 240.000 i Danmark
• Mere end to millioner kunder har lånt en Freetrailer
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CEO HAR ORDET
Keep Sharing! Så enkelt formulerer vi Freetrailers vision, som både er et løfte til omverdenen og
en indbydelse til at deltage. Med denne indbydelse har vi ikke bare skabt en “delebevægelse” i
Skandinavien siden 2004 - vi har også skabt en robust og skalerbar teknologivirksomhed i kontinuerlig vækst, hvor der findes flere vindere. Rejsen frem til i dag har genereret en stabil vækst i
såvel omsætning som resultat. På vejen har vi modtaget syv Gazellepriser, og siden starten har vi
gennemført mere end to millioner udlejninger.
Hver dag året rundt får i alt cirka 1.000 danskere,
svenskere og nordmænd løst deres transportproblemer
med 1.470 trailere, som er fordelt på 188 udleveringssteder i de tre lande. Selskabets eksisterende kontrakt og
løbende køb af tillægsydelser af brugere online genererer allerede en omsætning på 30 MDKK årligt.
I 2015 indså vi, at vi havde brug for et “pit-stop”. Vi
bestemte os for at bruge et par år på at fokusere på at
skabe et grundlag for yderligere vækst i de kommende
10 år. Vi har siden da investeret mere end 10 MDKK, som
er omkostningsført i den løbende virksomhed for at
styrke vores teknologiplatform, organisation og strategi.
Dette indebærer, at vi nu er klar til det næste store skridt.
Derfor går vi nu på børsen. Vi vil skabe yderligere vækst i
et antal lande og en ny lang periode med en stærk vækst
på cirka 40 procent per år i både omsætning og resultat.
Jeg bliver ofte spurgt om hemmeligheden bag vores
fremgang. Mit svar er a) vores stærke team af medarbejdere, b) den avancerede teknologiplatform, som vi har
udviklet og c) den unikke forretningsmodel, som genererer både øgede indtægter for vores partnere, der har
trailere til udlån, og øget tilfredshed hos deres kunder.
Vores partnere betaler for, at trailerne er tilgængelige, og
brugerne betaler for yderligere tjenester. Helt enkelt.
Den første samarbejdspartner, som tog imod vores
indbydelse, var IKEA Danmark i 2004. Fra den allerførste start har vi sammen testet, udviklet og finjusteret
vores koncept og teknologi, som i grunden stadig er det
samme: Vi leverer vores trailere gratis til vore samar-
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bejdspartneres kunder, som dermed kan løse deres
transportproblemer enkelt og bekvemt. Kunderne kan
booke online (mod et gebyr) samt betale for forlænget lånetid og forsikring. Samarbejdspartneren vinder
goodwill hos kunderne og får ligeledes en unik reklameeksponering. Samarbejdspartnerne betaler for levering
og vedligeholdelse af trailerne, Freetrailers elektroniske
selvbetjeningslås og for tilslutning til et landsdækkende
online bookingsystem.
I løbet af årene har flere samarbejdspartnere accepteret
vores indbydelse. Ud over IKEA Danmark har vi i dag
partnere som Bilka, Silvan, Power, Pelican Self Storage,
Go’on, XL-Byg, EDC og nogle butikker i Rema 1000-kæden. Vores virksomhed blev udvidet til Sverige i 2006 og
Norge i 2015 med kunder som Coop Forum,
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”Vi har skabt en stærkt teknologi og
et stærkt team, og vi er klar til at tage
virksomheden til næste niveau. Med
denne notering muliggør vi en vækstrejse og spredning af Freetrailers
grundidé med en mangedobling af
forretningen til følge.”
Allan Sønderskov Darré
Grundlægger og CEO Freetrailer Group A/S

Sängjätten, XL-Bygg, XXXL Lutz, IKEA Sverige, IKEA Norge
og mange andre indenfor detailhandlen. I løbet af de 14
år, Freetrailer har drevet forretning, har kun fem partnere
opsagt samarbejdet, hvilket tydeliggør de forretningsmæssige fordele og styrker ved forretningsmodellen.
Freetrailer har udviklet en digital platform, med en app
og en elektrisk lås, som gør det muligt for brugere at
booke, hente og aflevere en trailer når som helst på døgnet og året rundt med 100 % selvbetjening. Tilsammen
kalder vi det “Freelock”. En løsning, som vil gøre vores
Freetrailer-koncept endnu mere populært hos samarbejdspartnere og brugere i Danmark, Norge og Sverige.
Med Keep Sharing giver vi et løfte til vores samarbejdspartnere og brugere om kontinuerligt at gøre det enklere
og mere fleksibelt at dele ting, som vi ikke nødvendigvis
alle behøver at eje. Vi fokuserer på trailere, men det behøver ikke at standse her. På Freetrailer tror vi på, at flere
og flere samarbejdspartnere vil tage imod vores Keep
Sharing-indbydelse. I en verden med knappe ressourcer
bliver det umoderne at eje; i særdeleshed når det er
meget enklere og bedre for planeten at dele de ressourcer, vi har sammen.
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Med dette udgangspunkt har vi sat alle sejl til en ny
vækstrejse med yderligere ekspansion i de nordiske
lande, Tyskland og Benelux-landene som første stop. Vi
ser mange muligheder med vores teknologiløsning, men
vi ved af erfaring også, at det er vigtigt at fokusere på en
ting ad gangen for at vækste med succes.
Vi har skabt en stærkt teknologi og et stærkt team, og
vi er klar til at tage virksomheden til næste niveau. Med
denne notering muliggør vi en vækstrejse og spredning
af Freetrailers grundidé med en mangedobling af forretningen til følge.
Med mere end to millioner udlejninger er vi allerede
kendte og anvendes af mange. Nu skal vi noteres på AktieTorget i Danmark og Sverige, og vi vil også gerne blive
en ”folkeaktie” på vores nordiske hjemmemarked. Så det
er med stor glæde og stolthed, at vi hermed gentager
vores indbydelse til at deltage i vores deleøkonomiske
rejse. Både som kunde og nu også som aktionær. KEEP
SHARING!

København, maj 2018
Allan Sønderskov Darré
Grundlægger og CEO Freetrailer Group A/S
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MOTIV TIL KAPITALANSKAFFELSEN
Motiv til kapitalanskaffelsen
Freetrailer har siden 2016 fokuseret på at opbygge
en organisation, en teknologi og strategi, som gør, at
Selskabet er parat til at ekspandere i et hurtigere tempo.
Nyemissionen, som beskrives i dette Memorandum,
har til formål at muliggøre et højere ekspansions- og
udviklingstempo for Selskabet. Freetrailers forretning er
vokset for hvert år, og antallet af samarbejdspartnere er
øget. Dermed er også antallet af udlejninger, Selskabet
kan gennemføre hvert år, øget. For at kunne fortsætte
med at vækste i det tempo, Selskabets tjeneste efterspørges, har Freetrailer behov for yderligere kapital.
Det er bestyrelsens vurdering, at den likviditet, Selskabet
tilføres gennem emissionen, er tilstrækkelig til at kunne
realisere Selskabets vækstplan. Gennem en notering på
AktieTorget opnås øgede muligheder for institutionelt
ejerskab, øget spredning af ejerskabet, øget kendskab til
og åbenhed omkring Selskabet fra analytikere og medier
samt øget interesse for Freetrailer og dets virksomhed.
Notering på AktieTorget
Freetrailers bestyrelse har besluttet at ansøge om
notering af Selskabets aktie på AktieTorget. Freetrailer
gennemfører noteringen af Selskabets aktie på AktieTorget for at kunne accelerere udviklings- og salgstempoet i Selskabet. Gennem noteringen opnås også øgede
muligheder for institutionelt ejerskab, øget kendskab
til og åbenhed omkring både Selskabet og dets aktie i
forhold til analytikere og medier. Første dag for handel
i Freetrailers aktie på AktieTorget forventes at blive den
14. juni 2018.

Fremtidige kapitalbehov
Freetrailer har ikke behov for noget kapitaltilskud til
driften af den eksisterende aktivitet. Det provenu, som
Nyemissionen forventes at tilføre (11,9 MDKK efter
emissionsomkostninger) vil blive anvendt til at finansiere første trin af Selskabets ekspansion og udvikling.
Ved hjælp af provenuet fra noteringen forventer Selskabet, at de milepæle, som nævnes under afsnittet om
Freetrailers virksomhed, bliver nået. Som nævnt ovenfor
er Nyemissionen betinget af, at Selskabet tilføres mindst
60 procent af emissionsvolumenen. Hvis dette ikke sker,
kan Selskabet ganske vist drive sine aktiviteter videre,
men Selskabet vil så være nødt til at ændre sine ekspansionsplaner. Det kan ikke udelukkes, at der kan blive
behov for yderligere kapital for at ekspandere på nye
geografiske markeder eller for at udvikle nye applikationer indenfor rammerne af Selskabets teknologiplatform. Størrelsen af det fremtidige kapitalbehov vil være
påvirket af de strategiske beslutninger, som bestyrelsen
træffer vedrørende ekspansions- og udviklingstempo.
For at opnå yderligere vækst kan Selskabet have behov
for yderligere finansiering, enten gennem lån, leasing
eller yderligere emission.

98,7 %
Anbefal
Freetrailer til deres venner *
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*Freetrailer survey med 26.856 deltagere
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Blanket til tegning af aktier i Freetrailer Group A/S
(for danske investorer)
Sådan tegner du aktier: Udfyld, underskriv og send denne tegningsblanket til én af e-mailadresserne nederst
på siden. Alternativt kan du tegne direkte hos Nordnet på www.nordnet.dk. Bemærk: det er ikke alle banker
der kan hjælpe dig med at tegne. Derfor er det ofte lettest selv at indsende blanketten.
Om aktien:

Tegningsperiode:
Pris pr. aktie:
Tildeling/afregning:
Memorandum:

Brug for hjælp?

14. maj – 29. maj 2018, kl.15.00
4,50 DKK
Meddeles via afregningsnota.
https://freetrailer.com/dk/investor

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance med
din tegning så er du velkommen til at kontakte
Sedermera Fondkommission på: +46 (0)40-615 14 10
eller nyemission@sedermera.se.

1. Undertegnede tegner for følgende antal aktier i Freetrailer Group A/S. Minimum antal aktier, der skal tegnes, er 1 200 aktier
(svarende til 5.400 DKK), og efterfølgende tegning måske i valgfrit antal aktier.
Antal aktier

2. Udfyld hvilken dansk VP-konto eller depot som tildelte aktier skal leveres til
Dansk VP-konto/depot:

Bank/Forvalter

3. Har du gennem Sedermera investeret seks (6) gange i de seneste 12 (12) måneder eller investeret gennem Sedermera tre (3) gange om
året i de seneste fem (5) år?
Ja
Nej
4. Tegning, der overstiger 15 000 EURO?
Hvis tegningen udgør eller overstiger 15 000 EURO, eller hvis svaret er JA til spørgsmål 3. ovenfor:
1) Spørgsmål om hvidvaskning besvares på formularen på følgende link: www.sedermera.se
2) En bekræftet kopi af gyldigt id-dokument (dansk kørekort eller pas) er knyttet til hvidvaskningsformularen.
Bemærk venligst, at ovennævnte dokumenter skal sendes til Sedermera Fondkommission pr. post på adressen angivet nedenfor.
5. Udfyld navn og adresseoplysninger (VENLIGST SKRIV TYDELIGT)
Navn/selskab:

Efternavn:

Adresse (gade, nummer, postbox):

CVR nr/CPR nr.:
Telefon:

Postnummer:

By:

Land:

E-mail:

Sted og dato:

Underskrift:

6. Ved at skrive under på denne tegningsblanket accepteres følgende:
• At det, ved vurderingen af den fremtidige udvikling af Freetrailer Group A/S er væsentligt at overveje de relevante risici.
• At hver investor skal foretage sin egen vurdering af disse risici baseret på al tilgængelig information offentliggjort i forbindelse med dette tilbud;
• At tegningen er bindende, men Freetrailer Group A/S kan beslutte at ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt tegningsblanket ikke bliver taget i betragtning;
• At jeg tilkendegiver at have læst og forstået afsnittet om ”Vilkår og betingelser” i Memorandum og er indforstået med de risici forbundet med at investere;
• At jeg er klar over, at der ikke er nogen kundeforbindelse mellem Sedermera og tegneren forbundet med denne tegning, og at Sedermera ikke
vurderer om tegningen af aktien er anbefalelsesværdig for mig eller den person, jeg tegner for;
• At jeg er indforstået med, at tilbuddet ikke er rettet til personer bosiddende i USA, Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, New
Zealand, Japan eller andre lande, hvor deltagelse kræver et yderligere prospekt, registrering eller andre handlinger end dem følger af dansk og til dels
svensk lov.
• At jeg er opmærksom på, at tegningen ikke er omfattet af fortrydelsesretten i den danske fjernsalgslov eller forbrugeraftaleloven;
• At jeg giver tilladelse til Sedermera Fondkommission til at tegne aktier for undertegnedes regning i overensstemmelse med betingelserne i
memorandum udstedt af bestyrelsen for Freetrailer Group A/S i maj 2018;
• At der kan ikke foretages ændringer eller tilføjelser i teksten på denne blanket til tegning af aktier:
• At tildeling af aktier i overensstemmelse med den udfyldte tegningsblanket kan ikke garanteres;
• At personoplysningerne i forbindelse med opgaven opbevares og behandles af Sedermera til administration af denne opgave.
• At data kan også bruges i forbindelse med fremtidig levering af tilbudsdokumenter fra både Sedermera og Gemstone Capital ApS. Personoplysninger
lagres og behandles i overensstemmelse med den svenske lov ”personuppgiftslagen” (Sedermera) og GDPR.
• At Freetrailer Group A/S ligeledes har ret til at modtage mine kontaktoplysninger til efterfølgende aktionærrelateret kommunikation.
• At jeg har læst og accepteret oplysningerne i denne blanket til tegning af aktier.
• At jeg er indforstået med, at ikke alle banker kan tage imod tegninger. Se tegningsanvisninger i Freetrailer Group A/S´ memorandum.

7. Send blanketten til en af følgende alternativer senest kl.15.00, 29 maj 2018:

Brev:
Vedr: Freetrailer
Sedermera Fondkommission Norra
Vallgatan 64, 211 22 Malmö

E-mail:
nyemission@sedermera.se (indskannet blanket)
eller: aktie@freetrailer.com (indskannet blanket)

For øvrige henvendelse:
Telefon: +46 40-615 14 10
Fax: +46 40-615 14 11

OM FREETRAILER
I 2004 grundlagde to danske entreprenører Freetrailer med det klare
mål at skabe øget trafik til butik på en nytænkende og anderledes
måde.
I dag har Freetrailer udviklet en teknologi og en attraktiv forretningsmodel, som betyder at Freetrailer gennem samarbejdspartnere
udlåner gratis trailere i både Danmark, Sverige og Norge.
Freetrailer har syv år i træk modtaget Børsens gazellepris for sit nytænkende forretningskoncept, der med mere end 2 mio. udlejninger
til dato gør Freetrailer til markedsleder i Skandinavien. Freetrailer
kører nu på børsen for at skalere forretningen både i eksisterende
og nye, nære markeder.
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KONTAKT
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg
Telefon: +45 88 537 700
E-mail: aktie@freetrailer.com
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