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OM MEMORANDUMMET
Definitioner
I dette Memorandum er følgende definitioner gældende, hvis ikke andet angives:
”AktieTorget” henviser til ATS Finans AB eller den handelsplatform, som ATS Finans AB driver,
afhængigt af sammenhængen.
”Selskabet” eller ”Freetrailer” henviser til Freetrailer Group A/S med CVR-nummer 28891938
”Corpura” henviser til Corpura Fondkommission AB
”Gemstone Capital” henviser til Gemstone Capital ApS
”VP” henviser til VP Securities A/S.
”Memorandum” henviser til dette memorandum.
”Nyemissionen” henviser til den forestående nyemission i Freetrailer Group A/S.
”Sedermera” henviser til Sedermera Fondkommission AB
”DKK” henviser til danske kroner.
”KDKK” henviser til tusind danske kroner.
”MDKK” henviser til millioner danske kroner.
”SEK” henviser til svenske kroner.

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.
FREETRAILER GROUP A/S
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Undtagelse fra prospektkrav og lovvalg
Selskabets tilbud er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af prospekt og er ikke vurderet eller godkendt af Finansinspektionen i Sverige eller Finanstilsynet i Danmark.
Årsagen er, at den Nyemission, som Memorandummet
omhandler ikke overstiger prospektgrænsen i hverken
Sverige eller Danmark.
Svensk lov finder anvendelse for dette Memorandum.
Tvister vedrørende indholdet i dette Memorandum eller
dermed forbundne retsforhold skal afgøres eksklusivt af
en dansk domstol.
Distribution af Memorandummet
Dette Memorandum udgør ikke et tilbud om at sælge
eller en opfordring til at tegne eller købe de aktier eller
en del deraf i noget andet land end Sverige og Danmark.
Indbydelsen henvender sig ikke til personer, hvis deltagelse forudsætter yderligere prospekter, registreringer
eller andre foranstaltninger end dem, som følger af svensk
ret. Dokumentet må ikke distribueres i Australien, Japan,
Canada, New Zealand, Schweiz, USA, Sydafrika eller noget
andet land, hvor distributionen eller denne indbydelse
kræver yderligere foranstaltninger som omhandlet i det
foregående punktum eller er stridende mod regler i et sådant land. Afgivelse af tegningsordre på aktier i strid med
ovenstående kan blive anset som værende ugyldig.
Udsagn om omverden og fremtiden
Udsagn om omverdenen og øvrige fremtidige forhold
i Memorandummet afspejler bestyrelsens nuværende
syn med hensyn til fremtidige begivenheder og finansiel
udvikling. Fremadrettede udsagn udtrykker udelukkende
de vurderinger og antagelser, bestyrelsen har på tidspunktet for Memorandummet. Disse udtalelser er omhyggeligt
gennemarbejdede, men læseren gøres opmærksom på,
at disse, som alle vurderinger af fremtiden, er forbundet
med usikkerhed.
Revisorens gennemgang
Udover det, som er angivet i revisionsberetninger indarbejdede ved henvisning, er der ingen af oplysningerne i
Memorandummet, som er gennemgået eller revideret af
Selskabets revisor.
Memorandummets tilgængelighed
Memorandummet er tilgængeligt på Freetrailers kontor
samt på Selskabets hjemmeside (www.freetrailer.com) og
fås også på AktieTorgets hjemmeside (www.aktietorget.
se).
Ansvarsfraskrivelser
Bestyrelsen forsikrer, at oplysninger fra referencer og
kildehenvisninger er gengivet korrekt. Selv om Selska-
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bet vurderer, at disse kilder er troværdige, er der ikke
udført en uafhængig verificering, hvorfor rigtigheden og
fuldstændigheden af oplysningerne ikke kan garanteres.
Så vidt Selskabet kender til og kan forsikre - gennem
sammenligning med andre oplysninger offentliggjort af
berørte part - er der ikke udeladt oplysninger på en sådan
måde, som skulle gøre de gengivne oplysninger fejlagtige
eller misvisende. Visse tal i dette Memorandum har været
genstand for afrunding. Dette bevirker, at visse tabeller
fremstår som om de ikke er lagt korrekt sammen. Dette er
tilfældet, hvor beløb angives i tusinder eller millioner.
AktieTorget
Dokumentet er gennemgået af AktieTorget i overensstemmelse med AktieTorgets noteringsaftale og er godkendt,
under forudsætning af at spredningskravet er opfyldt
senest på dagen, hvor handelen indledes. Godkendelsen indebærer ikke nogen garanti fra AktieTorget om, at
sagsoplysningerne i Memorandummet er korrekte eller
fuldstændige. I dag sker der ingen handel i Freetrailers
aktie. Den første dag for handel i Freetrailers aktie er efter
planen den 14. juni 2018.
AktieTorget er et datterselskab under ATS Finans AB, et
finansselskab under tilsyn af Finansinspektionen. AktieTorget driver en såkaldt MTF-platform. Selskaber, som
er noterede på AktieTorget, har forpligtet sig til at følge
AktieTorgets noteringsaftale, som har til formål at sikre,
at aktionærer og øvrige aktører på markedet får korrekte,
umiddelbare og samtidige oplysninger om alle omstændigheder, som kan påvirke Selskabets aktiekurs.
Handelen på AktieTorget sker i et elektronisk handelssystem, som er tilgængeligt for de banker og fondsbørsmæglere, som er tilsluttede Nordic Growth Market.
Det indebærer, at den, som vil købe eller sælge aktier, som
er noterede på AktieTorget, kan anvende sin almindelig
bank eller fondsbørsmægler.
Noteringsaftalen og aktiekurser findes på AktieTorgets
hjemmeside (www.aktietorget.se).
Finansielle rådgivere
Corpura er finansiel rådgiver i Sverige, og Gemstone
Capital er finansiel rådgiver i Danmark i forbindelse med
Nyemissionen. Corpura og Gemstone Capital har ydet
finansiel rådgivning til Freetrailer i forbindelse med Nyemissionen og modtager vederlag for dette arbejde. Corpura og Gemstone Capital har udført og kan også i fremtiden
komme til at udføre forskellige tjenester for Selskabet, for
hvilke Corpura og Gemstone Capital har modtaget og kan
forventes at komme til at modtage vederlag. Sedermera
er antaget som emissionsinstitut.
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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.
Indtægtsmodel
• Samarbejdspartnere betaler for at trailerne
leveres med reklamebudskaber på siden 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.
• 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
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• 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 (201807-01 – 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: 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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TILBUDDET I SAMMENDRAG

1

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). 1

Vilkår for emissionen:

Laveste beløb for at fuldføre Nyemissionen er cirka 8,4 MDKK (svarende til 60 % 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 notere Freetrailers aktie på 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% af
emissionsvolumen ved fuldtegning. Hertil kommer tilsagn om yderligere almindelig
tegning svarende til 19% af emissionsvolumen ved fuldtegning, som var modtaget
inden tegningsperiodens start.

ISIN-kode for Freetrailers aktie:

DK0061026119

Omregning fra DKK til SEK er foretaget ud fra vekselkursen den 17. april 2018

SÅLEDES TEGNER DU AKTIER I FREETRAILER
SÄRSKILT FÖR SVENSKA INVESTERARE

SÄRSKILT FÖR DANSKA INVESTERARE

Tegning
Afgivelse af tegningsordre på aktier skal ske senest den 29. maj 2018 kl. 15.00.
Tegning af aktier kan ske ved at udfylde og underskrive en tegningsblanket og skal i tegningsperioden indsendes
til Sedermera Fondkommission eller Freetrailer Group A/S via post eller e-mail.
Fordelen ved at tegne direkte via tegningsblanketten er, at Freetrailer i overensstemmelse med din tegning
kan kommunikere direkte med dig via den e-mailadresse, som du angiver.
Hvis du spørgsmål eller har behov for hjælp til din tegning, bedes du kontakte
Sedermera Fondkommission på telefon: +46 040-615 14 10 eller nyemission@sedermera.se.
nyemission@sedermera.se

aktie@freetrailer.com

Adresse: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, SE

Adresse: Sydmarken 31, 2860 Søborg, DK

Afgivelse af tegningsordre kan også ske direkte med BankID på
www.sedermera.se.

Hvis du er kunde hos Nordnet, kan du tegne direkte på Nordnets
hjemmeside.

Hvis du er kunde hos Nordnet eller Avanza, kan du tegne direkte på
deres respektive hjemmeside.
Handel

Freetrailers aktie forventes at blive optaget til handel den 14. juni 2018
De fleste banker i Sverige kan modtage danske aktier og opbevare
disse i et depot eller anden værdipapirkonto.
Dette gælder blandt andet følgende banker: Avanza, Nordnet,
Nordea, Swedbank, Danske Bank, SEB eller Handelsbanken. Hvis du
har en anden bank og ønsker hjælp til din tegning, bedes du kontakte Sedermera Fondkommission på ovenstående telefonnummer.

Betaling
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De fleste banker i Danmark har aftale med AktieTorget enten direkte
(Nordnet, Nordea og Danske Bank) eller indirekte via en samarbejdsbank, som indebærer, at de kan handle med værdipapirer på
AktieTorget.
Sedermera Fondkommission assisterer om nødvendigt gerne med
dialog med din bank.

Skal ske i overensstemmelse med udsendt afregningsnota til konto i svensk bank i danske kroner (DKK).
Forventes at ske i uge 22.

FREETRAILER GROUP A/S
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ALLAN 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 kontrakter og
brugernes løbende on-line køb af tillægsydelser 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 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
over driften 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 samarbejdspartneres kunder, som dermed kan løse deres

FREETRAILER GROUP A/S
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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 er flere samarbejdspartnere kommet til.
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, Sängjätten, XL-Bygg, XXXL
Lutz, IKEA Sverige, IKEA Norge og mange andre indenfor
detailhandlen.

EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

7

ALLAN HAR ORDET

”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

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.

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 for Freetrailer Group A/S

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.
8
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INDBYDELSE TIL
TEGNING AF AKTIER

Bestyrelsen i Freetrailer besluttede den 11. maj 2018, på
grundlag af bemyndigelse fra Selskabets generalforsamling den 23. april 2018, at gennemføre en notering på
AktieTorget. Tegning af aktier skal ske i perioden fra og
med den 14. maj 2018 til og med den 29. maj 2018. Gennem emissionen udsteder Freetrailer maksimalt 3.111.111
aktier. Tegningskursen per aktie udgør 4,50 DKK.

Aktiekapitalen forøges ved fuld tegning fra 4.566.045 DKK
til 6.899.378 DKK, samtidig med at antallet af aktier øges
fra 6.088.060 aktier til 9.199.171 aktier.

Retten til at tegne aktier skal, med fravigelse af aktionærernes fortegningsret, tilkomme offentligheden i Sverige
og Danmark samt institutionelle investorer. Årsagen til
fravigelsen fra aktionærernes fortegningsret er ønsket om
at udvide ejerkredsen, samt for at sikre, at spredningskravet på AktieTorget kan nås.

Bestyrelsen er ansvarlig for dette dokument og har truffet
rimelige foranstaltninger for at sikre, at de meddelte
oplysninger er korrekte, fuldstændige, samt at intet er
udeladt, som kan påvirke vurderingen af Selskabet.

Ved fuld tegning i emissionen opnår Freetrailer en kapitaltilførsel på 14 MDKK før emissionsomkostninger. Under
forudsætning af, at emissionen bliver fuldtegnet, forventes de samlede emissions- og noteringsomkostninger at
udgøre cirka 2,1 MDKK.
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Hermed indbydes, i overensstemmelse med vilkårene i
dette Memorandum, til tegning af aktier i Freetrailer til en
kurs på 4,50 DKK.

København, den 11. maj 2018
Freetrailer Group A/S
Bestyrelsen
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FORTEGNINGER
Freetrailer har skriftligt indgået aftale om tegningsfortegning på i alt cirka 8.4 MDKK, hvilket svarer til 60% procent
af emissionslikviditeten ved fuld tegning. De individuelle fortegninger fremgår af følgende tabel.
Tegningstilsagn fra fortegnere:

Antal aktier

DKK

199 364

897 138,00

Acasma ApS 2

120 000

540 000,00

ASD Invest A/S 3

119 599

538 195,50

Göran Månsson

119 599

538 195,50

Azure Overseas Ltd 4

111 626

502 317,00

Dico ApS

1

Selskabet, som er kontrolleret af Mikael Konnerup,
har forpligtet sig til at tegne sig for nye aktier i alt
2,7 MDKK, men er ifølge tegningsaftalen kun garanteret
tildeling af 199 364 aktier og er i ellers henvist til den
almindelige tegning.
1)

David Andersen Holding ApS

88 889

400 000,50

2)
Selskabet, som er kontrolleret af Nicolai Frisch, har
forpligtet sig til at tegne aktier for i alt 0,9 MDKK, men
er ifølge tegningsaftalen kun garanteret tildeling af
120 000 aktier og er i ellers henvist til den almindelige
tegning.

Christian Månsson

79 733

358 798,50

3)

Råsunda Förvaltning AB

79 733

358 798,50

TFS Holding

79 733

358 798,50

Tåga Trading AB

79 733

358 798,50

Robin Morgan

79 733

358 798,50

Sigurd Bostad

79 733

358 798,50

AAP - Active Assets Partners

66 667

300 001,50

Cloud1 ApS

66 667

300 001,50

Magnus Olsson

47 840

215 280,00

Philip Löchen

44 445

200 002,50

Niels Frederiksen Holding ApS 6

43 853

197 338,50

5

Andreas Björklund

39 867

179 401,50

Carl Oskar Nilsson

39 867

179 401,50

Paginera Invest AB

36 736

165 312,00

KB Bygg A/S

33 334

150 003,00

Peter Nilsson

30 683

138 073,50

John Moll

30 683

138 073,50

Tobias Schön

30 683

138 073,50

Jimmie Landerman

30 683

138 073,50

Tobias Friis

22 223

100 003,50

22 152

99 684,00

Håkan Andersson

15 947

71 761,50

Hereja ApS

10 000

45 000,00

8 889

40 000,50

Lohmann Holding ApS

7

Susanne Oline Keinicke Christiansen
Johan Wijkander
Totalt

8

7 974

35 883,00

1 866 668

8 400 006,00

Selskabet ejes af administrerende direktør og
bestyrelsesmedlem Allan Sønderskov Darré
4)

Selskabet ejes af bestyrelsesformand Mikael Bartroff

Selskabet, som er kontrolleret af Martin Thorborg,
har forpligtet sig underskriver aktier for i alt 0,5 MDKK,
men er ifølge tegningsaftalen kun garanteret tildeling
af 66.667 aktier og er ellers henvist til den almindelige
tegning.
5)

6)

Selskabet ejes af bestyrelsesmedlem Niels Frederiksen

7)
Selskabet, der er kontrolleret af Jesper Lohmann, har
forpligtet sig til at tegne aktier for i alt 0,3 MDKK, men er
ifølge tegningsaftalen kun garanteret tildeling af 22 152
aktier og er i ellers henvist til den almindelige tegning.
övrigt hänvisad till den allmänna tilldelningen.
8)

Nordic Area Manager for Freetrailer

Alle fortegnere har forpligtet sig til ikke at sælge aktier i Freetrailer før selskabets aktier er noteret på AktieTorget.
Der ydes ingen kompensation til fortegnerne. Fortegningen er bindende, men betaling er ikke sikret gennem
forudbetaling, bankgaranti eller lignende. Fortegning er sikret fuld tildeling i noteringen. Det betyder at 1 866 668
aktier er tildelt fortegnere og at de resterende 1.244.443 aktier er allokeret til åben tegning i noteringen.
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EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

BAGGRUND OG MOTIV
Baggrund
Freetrailer er en teknologivirksomhed, som arbejder indenfor deleøkonomien. Selskabet har udviklet en digital
platform, som tilbyder kunder ved hjælp af en applikation og en elektronisk lås, Freelock, at reservere, hente og
aflevere trailere på det tidspunkt, kunden selv ønsker. Takket være Freetrailers selvbetjeningsteknologi kan kunden
selv vælge, om denne vil leje en trailer gennem en af Selskabets samarbejdspartnere, eller om kunden foretrækker at
låne en trailer uden nogen kontakt med Freetrailers partnere. Freelock kan endnu kun anvendes hos IKEA Danmark,
men det er Selskabets hensigt at sprede den til flere markeder. Lanceringen af Freelock hos øvrige samarbejdspartnere
i Danmark samt i Sverige, startende hos IKEA, indledes allerede i maj 2018.

BEGIVENHEDER I SELSKABETS UDVIKLING
Fas 1, 2004–2008:
Start og lancering på det danske marked.
Fra 0 til 50.000 udlejninger per år.

2004:

IKEA DK

Freetrailer grundlægges af Allan Sønderskov Darré og Aksel Blomgren
Ambjørner. Selskabet indgår en aftale med IKEA Danmark, som var Freetrailers
første partner. Selskabet nævnes i blandt andet avisen Børsen. Freetrailer
er med i det landsdækkende TV-program DR Rabatten, hvor Freetrailer blev
introduceret som et nyt koncept for alle danskere. Malerens Lagersalg
(Akzo Nobel) indgår en aftale med Selskabet. Fuld belægning for alle 35
trailere efter kort tid.

2005:
Flere partnerskabsaftaler indgås, herunder med EDC Mæglerne (ejendomsmæglere)

2006:

BILKA

Selskabet indgår en samarbejdsaftale med Bilka (varehuskæde)

2007:
Selskabet passerer en milepæl med 35.000 udlejninger per år med
i alt cirka 225 trailere i virksomheden

2008:

IKEA SE

FREETRAILER GROUP A/S

Freetrailer Freetrailer underskriver en aftale med IKEA Sverige.
Selskabet tildeles prisen “Årets væksteventyr” af Berlingske Tidende.

|
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BEGIVENHEDER I SELSKABETS UDVIKLING
Fas 2, 2009–2013:
Internationalisering og rentabel vækst.
Fra 50.000 til 270.000 udlejninger per år.

2009:
SVERIGE

Lancering i Sverige, hovedsagelig i samarbejde med IKEA Sverige. Aftale med
Selstore i Sverige (senere købt af Pelikan Selfstorage). Selskabet får sin første
Gazellepris af Dagbladet Børsen.

SILVAN

2010:
Freetrailer indgår en samarbejdsaftale med Silvan (førende byggemarked i
Danmark) og har 35.000 udlejninger i det første år hos Silvan. Tildeles Gazelleprisen for anden gang.

2011:
Silvan vækster til 65.000 udlejninger per år.
Tildeles Gazelleprisen for tredje gang.

2012:
Silvan vækster til 92.000 udlejninger per år. Tildeles Gazelleprisen
for fjerde gang. Indgår aftale med Pelican SelfStorage i Danmark.
K-RAUTA

2013:
IKEA er vokset til otte afhentningssteder i Danmark og Sverige.
Tildeles Gazelleprisen for femte gang.
Aftale med K-Rauta i Sverige.

TYSKLAND

2014:
Freetrailer igangsatte lanceringen i Tyskland, primært i samarbejde
med IKEA Tyskland.
Tildeles Gazelleprisen for sjette gang.

2015:
Udfordringer med fagforeninger i Tyskland indebar, at lanceringen blev udskudt (med tab til følge). Disse udfordringer gav Freetrailer idéen til et selvbetjeningskoncept, inklusive den elektroniske lås Freelock. Freetrailer lanceres i
Norge i samarbejde med IKEA Norge.
NORGE

12

Aftale med BoConcept i Danmark og Coop i Sverige.
I alt 1.400 trailere i virksomheden.
Tildeles Gazelleprisen for syvende gang.

FREETRAILER GROUP A/S
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BEGIVENHEDER I SELSKABETS UDVIKLING
Fas 3, 2016–2018:
Etablering af platform til fortsat vækst
- nu i alt 360.000 udlejninger per år.

2016:
Freetrailer indleder i slutningen af 2015 arbejdet med at styrke organisation,
teknologi og strategi som forberedelse til fortsat vækst. Freetrailers app og
elektroniske lås, Freelock, lanceres i Danmark. Aftale med elektronikkæden
Power i Danmark og XXLLutz i Sverige.

2017:

$

IKEA Gentofte, den første samarbejdspartner, som introducerede Freelock fuldt
ud, øger sin udlejning med næsten 50 procent (baseret på et uforandret antal
trailere). I alt 19 afhentningssteder hos IKEA Sverige, fem i Danmark og seks i
Norge. Aftale med Go-On i Danmark og Sängjätten i Sverige. Ledelsen styrkes
med udnævnelse af nye nøglepersoner. Freetrailer får et tilskud fra private
investorer på 6,3 MDKK til acceleration af vækstplan.

2018:
Freetrailer indgår en ny aftale med Silvan, som gælder fra 2017 till den 30. juni
2021. Derefter løber aftalen indtil videre med et gensidigt opsigelsesvarsel på
seks (6) måneder. Aftalen dækker alle Silvan-butikker i Danmark. Etablering af
professionel bestyrelse. Planlagt notering af Selskabets aktie på AktieTorget til
finansiering af næste vækstfase. I alt cirka 1.470 trailere i virksomheden
og 188 afhentningssteder.

FREETRAILER GROUP A/S
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BAGGRUND OG MOTIV
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 de første skridt i 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.
Emissionsprovenuets anvendelse
Freetrailer har ikke brug for et kapitaltilskud til driften
af den eksisterende virksomhed. Det provenue, som
Freetrailer tilføres gennem tegningsemissionen, skal først
og fremmest anvendes indenfor tre hovedområder:
- Markedsføring og salg, cirka 50 procent
- Styrkelse af balancen, cirka 25 procent
- Teknologiudvikling, cirka 25 procent
1. Markedsføring og salg
Med kapitalanskaffelsen fra noteringen vil Freetrailer
fokusere på følgende markedsføringstiltag:
a) Øget markedsføring i Sverige og Norge
b) Introduktion af Freelock på samtlige eksisterende
markeder
c) Flere samarbejdspartnere, styrkede samarbejdsrelationer og indtægtskilder
d) Geografisk ekspansion til Finland, Tyskland og
Benelux-landene

100 %
14
selvbetjeningsløsning

1 a) Selskabet tilstræber at øge omsætningen i primært
Sverige og Norge. I Sverige har Freetrailer cirka 400 trailere og cirka 75.000 udlejninger per år. Det er Selskabets
forventning, at antallet af udlejninger vil stige kraftigt ved
hjælp af blandt andet mere intensive salgs- og markedsføringsinitiativer, eftersom Freetrailer stort set ikke har
markedsført sig tidligere i Sverige. Forudsat at udlejningsraten i Sverige bliver lige så høj som i Danmark, vil
den svenske forretning opnå en omsætning, som mindst
svarer til den Freetrailer i dag har i Danmark (cirka 23
MDKK). Bestyrelsen vurderer, at der i fremtiden findes et
potentiale for Freetrailer til at have cirka 4.000 trailere til
udlejning i Sverige. Bestyrelsen skønner på den baggrund, at det vil være realistisk at have cirka 2.000 trailere
i Sverige (svarende til en årlig vækst på 40 procent og en
femdobling af Freetrailer Sveriges omsætning) indenfor
fem år fra noteringen.
1 b) I regnskabsåret 2018/2019 er målet at introducere
selvbetjeningssystemet med smartphone-appen og
låsen Freelock i alle de lande, hvor Selskabet er aktivt.
Det vil betyde, at virksomheden overgår til at være en
fuld digital tjeneste, og dermed har samarbejdspartnere
ikke længere behov for noget personale til at håndtere
udlejningerne. Derved bliver udlejningerne endnu mere
fleksible, hvilket er værdsat af brugerne. Låsen Freelock
er allerede etableret i Danmark, og der kunne Freetrailer
konstatere, at IKEAs udlejninger steg med næsten 50 procent, da det system blev indført. Dette er baseret på antal
udlejninger i 2016 og 2017 hos IKEA i Gentofte, Danmark,
med et uforandret antal trailere.
1 c) Ved hjælp af Freelock vil Freetrailer kunne indlede
samarbejder med flere typer af virksomheder. Ét eksempel er ubemandede benzinstationer som Go-On i Danmark, som ved hjælp af Freelock kan tilbyde udlejning
af Freetrailers. Samarbejdet indebærer, at Freetrailers
samarbejdspartner får eksponering, eftersom trailerne er
forsynede med reklamer, og at trafikken til samarbejdspartneren øges. De trailere, Freetrailer leverer, vil også på
længere sigt kunne leveres på f.eks. parkeringspladser
(såkaldte hubs) uden nogen fysisk nærhed til noget varehus. Lanceringen af denne tjeneste vil ske sammen med
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BAKGGRUND OG MOTIV
Freetrailers partnere. På denne måde vil kunderne, mod
betaling af et gebyr, kunne hente og aflevere trailere på
forskellige steder. Denne tjeneste vil være særlig relevant
for kunder, som anvender trailerne til at flytte, og henter
inspiration fra amerikanske U-Haul, som opbyggede en
føderal tjeneste i USA.
1 d) De nordiske lande udgør et potentielt marked på i
alt cirka 10.000 trailere fra Freetrailer, hvilket er 7 gange
den nuværende virksomhed. Freetrailer regner med,
at starte introduktionen på det finske marked senest
2019/2020. Efter at etablering er sket på det finske marked planlægger Freetrailer at ekspandere til Tyskland
og Benelux-landene. Dette forventes at ske i 2020/21.
Freetrailers markedsstrategi er sammen med IKEA og
andre samarbejdspartnere at lancere Freetrailer på nye
markeder. Derefter planlægger Selskabet at indgå aftaler
med endnu flere samarbejdspartnere på hvert marked.
Kapitaltilskuddet fra noteringen vil gøre det muligt at
etablere Selskabet på nye markeder i et hurtigere tempo
end tidligere og dermed at realisere Freetrailers fremtidsplaner.
2. Styrkelse af balancen
Det andet formål med kapitalanskaffelsen er at skabe forudsætninger for, at Selskabet har en stærk finansiel stilling og kan indgå aftaler med flere samarbejdspartnere.
Selskabet leaser hovedparten af de trailere, som udbydes
til udlejning. Dette indebærer, at finansieringsselskaber
stiller krav til, at Selskabet skal have en vis egenkapital.
Freetrailer har således behov for at øge egenkapitalen for
at kunne lease flere trailere.

FREETRAILER GROUP A/S
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3. Teknologiudvikling
Det tredje hovedformål med kapitalanskaffelsen er fortsat at kunne udvikle den digitale platform, som kunder
og samarbejdspartnere anvender ved udlejningen, og
som Selskabet selv har udviklet. Freetrailer har til hensigt
at anvende en del af provenuet fra noteringen til at
videreudvikle IT-platformen. Selskabet vil også investere i ”Business Intelligence” for at få mere viden om,
hvordan kunderne anvender Freetrailers tjenester. For at
Freetrailer skal kunne ekspandere til flere markeder med
flere samarbejdspartnere, har Selskabet behov for fortsat
at have muligheden for at levere en digital platform, som
kan håndtere al trafik, og som opfylder de krav, som
stilles af den lokale slutbruger. Den digitale platform skal
derfor vedligeholdes og tilpasses kontinuerligt.
Prissætning af aktien
Værdiansættelsen, som ligger til grund for emissionskursen i indbydelsen, bygger på bestyrelsens samlede
vurdering af Freetrailer, herunder såvel tidligere
resultater som fremtidigt potentiale. Bestyrelsen har
endvidere taget hensyn til, at værdiansættelsen skal
opfattes som attraktiv af nytilkommende aktionærer.
Under hensyn til en vis rabat forud for noteringen på
AktieTorget værdisættes Freetrailer derfor til cirka
27,4 MDKK før Nyemissionen. Værdiansættelsen er
blandt andet baseret på nedenstående:
Virksomheden
• Freetrailer er en teknologivirksomhed, som med en
unik deleøkonomisk forretningsmodel har etableret
sig som en absolut markedsleder med mere end 30
samarbejdspartnere fordelt på 188 udlejningssteder,
1.470 trailere i virksomheden og 360.000 udlejninger
per år. Freetrailer har gennemført mere end 2 millioner
udlejninger i samarbejde med sine partnere.
• Selskabet har haft kontinuerlig vækst i både omsætning og overskud i alle årene fra 2007/08 till 2013/14 og
blev hædret som en ud af blot tre danske virksomheder, som har fået Gazelleprisen syv år i træk.
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BAGGRUND OG MOTIV
• Selskabet har siden 2014/15 investeret mere end 10
MDKK i selskabets teknologi og organisationen. Dette
indebærer, at både forretningsmodellen og teknologien
nu er endnu mere skalerbar, og at ledelsen er styrket på
flere væsentlige positioner.
• Med cirka 30 MDKK i omsætning og et positivt resultat
før ekstraordinære omkostninger er Selskabet nu klar
til at påbegynde sin næste lange vækstrejse for at
realisere sit store potentiale.
Markedet
• Freetrailer er det eneste selskab på markedet, som
udelukkende fokuserer på udlån af trailere, og som
samtidig tilbyder kunder at låne en trailer helt uden
modydelse.
• De nordiske lande udgør et potentielt marked på i alt
cirka 10.000 trailere fra Freetrailer, hvilket er 7 gange
den nuværende aktivitet.
• Freetrailer planlægger at intensivere markedsføringen i
Sverige og Norge for at øge Selskabets markedsandele
i disse lande.
• Freetrailer planlægger at ekspandere til Finland,
Tyskland og Benelux-landene.
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Notering på AktieTorget
Freetrailers bestyrelse har besluttet at ansøge om
notering af Selskabets aktie på AktieTorget. Freetrailer
gennemfører dette 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
emissioner.
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DETALJEREDE VILKÅR
OG ANVISNINGER
Tilbuddet
Eksisterende aktionærer, offentlige og professionelle
Investorer i Sverige og Danmark inviteres hermed til
til tegning af aktier i Freetrailer Group A/S i perioden fra
og med den 14. maj 2018 til og med den 29. maj 2018.
Baseret på generalforsamlingens bemyndigelse, som
blev vedtaget den 23. april 2018 besluttede bestyrelsen
den 11. maj 2018 at man vil øge Freetrailer Group A/S’
aktiekapital med højst DKK 2.333.333,25 gennem nyemission på højst 3 111 111 aktier og en med en nominel
værdi på 0,75 kr. per aktie til tegningspris på 4,50 kr. pr.
aktie. Det samlede provenu fra noteringen beløber sig til
mindst DKK 8.399.999.70 og til et maksimum på
13.999 999,50 DKK.
Tegningskurs
Tegningskursen er 4,50 DKK per aktie. Kurtage kan
forekomme. Mindste tegningspost er 1.200 aktier, hvilket
svarer til 5.400,00 DKK, og derefter sker tegning i et valgfrit antal aktier.

Sedermera Fondkommission				
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Telefon: +46 (0)40-615 14 10			
Fax: +46 (0)40-615 14 11
E-mail: nyemission@sedermera.se
(indscannet tegningsblanket)
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg
E-mail: aktie@freetrailer.com
(indscannet tegningsblanket)
For svenske tegnere kan afgivelse af tegningsordre også
ske direkte med BankID på www.sedermera.se eller digitalt hos Avanza.
Alle tegnere, både danske og svenske, kan også tegne
direkte på Nordnets hjemmeside.

Værdiansættelse
Freetrailer Group A/S’ udgør cirka 27,4 MDKK
(pre-money).

Den, som ansøger om tegning af aktier, skal have en
dansk VP-konto eller et depot hos en svensk eller dansk
bank/forvalter, til hvilket levering af aktier kan ske.

Afgivelse af tegningsordre på aktier
Tegningsblanket og memorandum er tilgængelige på
Freetrailer Group A/S’ hjemmeside www.freetrailer.
com, AktieTorgets hjemmeside www.aktietorget.se samt
Sedermera Fondkommissions hjemmeside www.sedermera.se samt på Gemstone Capitals hjemmeside www.
gemstonecapital.com.

Særligt for danske investorer: Danske tegnere kan
anvende både frie midler og pensionsmidler indenfor de
grænser, som gælder for hvert pensionsdepot.

Tegning af aktier skal ske ved at udfylde og
underskrive en tegningsblanket og skal i tegningsperioden indsendes til Sedermera Fondkommission
eller Freetrailer Group A/S på nedenstående adresse
eller via e-mail:

FREETRAILER GROUP A/S

|

Bemærk, at afgivelse af tegningsordre er bindende.
Tegningsperiode
Tegning af aktier skal ske i perioden fra og med den 14.
maj 2018 til og med den 29. maj 2018.
Udfyldt tegningsblanket skal være Sedermera Fondkommission eller Freetrailer Group A/S i hænde senest
klokken 15.00 den 29. maj 2018. Tegningsblanketter, som
sendes per post, bør afsendes i god tid inden sidste dag i
tegningsperioden.
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Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S forbeholder sig retten
til at forlænge tegningsperioden samt tidspunktet for
betaling. Hvis der træffes beslutning om en forlængelse
af tegningsperioden, skal Freetrailer Group A/S gennem
pressemeddelelse informere markedet om dette senest
inden udløb af tegningsperioden. Det er kun tilladt at
indsende én (1) tegningsblanket per tegner. Hvis der
indsendes flere tegningsblanketter, vil kun den senest
indkomne blive taget i betragtning. Ufuldstændig eller
forkert udfyldt tegningsblanket kan blive annulleret.
Der må ikke foretages tilføjelser eller ændringer i den på
tegningsblanketten trykte tekst.
Offentliggørelse af resultatet af nyemissionen
Snarest muligt efter udløb af tegningsperioden offentliggør Freetrailer Group A/S resultatet af nyemissionen.
Offentliggørelsen er planlagt til uge 22 og vil ske gennem
pressemeddelelse og være tilgængelig på Freetrailer
Group A/S’ hjemmeside.
Særligt om modtagelse af danske aktier
for svenske investorer
Det er muligt at modtage danske aktier i et depot eller på
en aktiekonto hos følgende svenske banker: Avanza, Nordnet, Nordea, Swedbank, Danske Bank, SEB eller Handelsbanken. Hvis du har et depot eller anden værdipapirkonto
hos en anden bank/forvalter, kan du kontakte Sedermera
Fondkommission på nedenstående telefonnummer eller
via e-mail for at få hjælp til tegningen.
Bemærk endvidere, at den, som har et depot eller konto
med specifikke regler for værdipapirtransaktioner, eksempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), skal kontrollere hos den bank/forvalter, som
fører kontoen, om, og i så fald hvordan, erhvervelse af
værdipapirer indenfor rammerne af tilbuddet er mulig. Ordreafgivelsen bør i så fald ske efter aftale med den bank/
forvalter, som fører kontoen.
Tildeling
Tildeling af aktier besluttes af Freetrailer Group A/S’
bestyrelse, hvorved følgende principper skal være
gældende:

c) der skal skabes investeringsmuligheder for parter, som
efter bestyrelsens vurdering i særlig grad kan bidrage
med strategisk værdi til Freetrailer Group A/S, ved overtegning dog højst 10 procent af emissionsbeløbet.
Bemærk, at bestyrelsen ved overtegning træffer beslutning om tildeling, hvilket indebærer, at tildeling kan ske
med et mindre antal aktier, end ordreafgivelsen tilsigter,
eller helt bortfalde, hvorved tildeling helt eller delvis kan
ske ved tilfældig udvælgelse. Tildelingen afhænger ikke
af, hvornår i ansøgningsperioden ansøgningen indgives.
Besked om tildeling
Tildeling forventes at ske snarest efter udløb af tegningsperioden, og besked om tildeling modtages i form af en
afregningsnota, som forventes at blive udsendt i uge 22.
Betaling
Betaling skal ske i overensstemmelse med udsendt afregningsnota. Betaling skal ske til en svensk konto i danske
kroner (DKK). Bemærk, at tegneren (både svenske og
danske tegnere) skal foretage en international betaling i
danske kroner (DKK). Bemærk endvidere, at omkostningen for en international betaling kan variere.
Levering af aktier
Aktier leveres, efter at bestyrelsen i Freetrailer Group A/S
har truffet beslutning om tildeling af aktier, og efter at
nyemissionen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvilket
forventes at ske i uge 23.
Ved levering af aktier modtager tegneren med VP-konto
en VP-meddelelse med bekræftelse af, at registrering af
værdipapirer er sket på dennes VP-konto. Indehavere,
som har deres beholdning registreret i et depot hos bank
eller forvalter modtager informationen fra eget pengeinstitut.
Eftersom Freetrailer Group A/S er et dansk aktieselskab,
er alle Selskabets aktier registrerede i VP-systemet. Inden
handel med aktien sker afregning indenfor rammerne
af den danske værdipapircentral VP Securities’ (”VP”)
system.

a) fuld tildeling skal ske til de parter, som er fortegnere,
b) det er nødvendigt at sprede Freetrailer Group A/S’ aktionærkreds forud for planlagt notering, og i det omfang
det er muligt vil bestyrelsen sikre, at hver tegner mindst
modtager 1.200 aktier,
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Eventuelle afgifter og gebyrer
Clearing og afvikling sker indenfor rammerne af VP-systemet i Danmark. Dette kan indebære, at banker, som ikke
er medlemmer af VP i Danmark, kan opkræve et administrativt gebyr for tegning af aktier i Freetrailer Group A/S’
nyemission.

Gældende lovgivning
Aktierne udstedes i henhold til den danske Selskabslov
(svarende til den svenske aktiebolagslagen) og er reguleret
af dansk lov. Selskabet er imidlertid underlagt svensk lov
i relevante henseender, som direkte kan henføres til AktieTorgets noteringsaftale.

Endvidere kan der pålægges et gebyr i form af kurtage for
handel, som sker i Freetrailer Group A/S’ aktie. (Prismodellen hos bankerne, Nordnet og Avanza er ens i hele
Norden).

Tegning over 15.000 EUR
Hvis en tegning udgør eller overstiger 15.000 EUR, skal der
udfyldes en hvidvaskformular, som indsendes til Sedermera Fondkommission, samtidig med at betaling sker i
medfør af svensk lov (2017:630) om foranstaltninger mod
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Bemærk, at Sedermera Fondkommission ikke kan reservere
aktier, selv om betaling er indkommet, før end hvidvaskkontrollen er Sedermera Fondkommission i hænde.

Optagelse til handel
Bestyrelsen for Freetrailer Group A/S har ansøgt om
godkendelse af Freetrailer Group A/S’ aktie til optagelse
til handel på AktieTorget under kortnavnet FREETR med
ISIN-kode DK0061026119. Aktierne har CFI-kode ESVUFN
og FISN-kode Freetrailer. Alle aktier i Freetrailer Group
A/S forventes at blive optaget til handel den 14. juni 2018.
Handel sker i DKK. Forudsætninger for notering er: (i) at
AktieTorgets spredningskrav opfyldes, og (ii) at det laveste
niveau på 8.399.999,70 DKK for nyemissionens gennemførelse opnås.
Handel i DKK på AktieTorget
Handel i Freetailer Group A/S’ aktie sker i DKK på AktieTorget. For at muliggøre handel i DKK vil clearing og afvikling
ske indenfor rammerne af VP-systemet i Danmark.
Det kræver, at din bank/forvalter er medlem hos AktieTorget eller har en samarbejdsbank, som er medlem hos
AktieTorget, for at handel i Freetrailer Group A/S’ aktie skal
kunne ske.
De fleste banker i Danmark har aftale med AktieTorget
enten direkte (Nordnet, Nordea og Danske Bank) eller
indirekte via en samarbejdsbank, som indebærer, at de
kan handle med værdipapirer på AktieTorget. Sedermera
assisterer om nødvendigt gerne med dialog med din bank.
Ret til udbytte
De nye aktier giver ret til udbytte første gang, efter at nyemissionen er registreret i Erhvervsstyrelsen. En eventuel
udbytte-uddeling udbetales i DKK og efter beslutning
truffet af generalforsamlingen. Udbetalingen varetages af
VP eller for forvalterregistreret beholdning i henhold til de
respektive forvalteres procedurer. Ret til udbytte tilfalder
den, som på den af generalforsamlingen fastsatte afstemningsdato var registreret som aktionær i aktiebogen.
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Aktiebog
Freetrailer Group A/S er et selskab med tilslutningsaftale
med VP. Freetrailer Group A/S’ aktiebog med oplysninger om aktionærer håndteres og kontoføres af VP med
adressen VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300,
København.
Aktionærers rettigheder
Aktionærers rettigheder med hensyn til udbytteudlodning,
stemmeret, fortegningsret ved nytegning af aktier med
videre reguleres dels af Freetrailer Group A/S’ vedtægter,
som er tilgængelige via Freetrailer Group A/S’ hjemmeside
og dels af den danske Selskabslov (svarende til den svenske aktiebolagslagen).
Aktionærers indberetningspligt
Alle aktionærer i Freetrailer Group A/S er forpligtede til
at overholde reglerne vedrørende indberetning til “Det
Offentlige Ejerregister”. Indberetning af beholdning skal
ske til Freetrailer Group A/S, Allan Sønderskov Darré asd@
freetrailer.dk indenfor 14 dage, efter at indberetningspligten er realiseret (når ejerskabet udgør eller overstiger 5
procent i selskabet og/eller passerer visse højere tærskler).
Se: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_det_offentlige_ejerregister.pdf for mere information
om reglerne om ”Det Offentlige Ejerregister”.
Skatteregistrering for danske tegnere
Køb af aktier i Freetrailer Group A/S i forbindelse med noteringen indberettes ikke automatisk til de danske skattemyndigheder. En dansk tegner skal således selv indberette
sit aktiekøb til de danske skattemyndigheder.
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Restriktioner vedrørende deltagelse i tilbuddet
På grund af restriktioner i værdipapirlovgivningen i USA,
Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika,
Schweiz, New Zeeland, Japan eller andre lande, hvor
deltagelse forudsætter yderligere prospekter, registrering
eller andre foranstaltninger end dem, som følger af svensk
og dansk lov, er tilbuddet om at tegne aktier ikke rettet
mod personer eller andre med registreret adresse i nogen
af disse lande.
Øvrige oplysninger
Tilbuddet er betinget af, at der ikke opstår omstændigheder, som kan medføre, at tidspunktet for nyemissionens
gennemførelse vurderes som uhensigtsmæssigt, samt at
spredningskravet vedrørende ejerkredsen opnås. Sådanne
omstændigheder kan eksempelvis være af økonomisk,
finansiel eller politisk karakter og kan vedrøre omstændigheder i Sverige eller i Danmark eller i udlandet, ligesom at
interessen for at deltage i nyemissionen af bestyrelsen i
Freetrailer Group A/S vurderes som utilstrækkelig. Bestyrelsen gennemfører i så fald ikke nyemissionen.

Hvis tilbuddet tilbagekaldes, vil dette blive offentliggjort
via pressemeddelelse, senest inden afregningsnotaer
sendes ud, hvilket forventes at ske i uge 22.
Samtlige aktier, som udbydes i denne nyemission, vil
være nyudstedte. Der er derfor ingen fysiske eller juridiske personer, som tilbyder at sælge værdipapirer i denne
nyemission.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission og VP agerer emissionsinstitut i forbindelse med den aktuelle nyemission.
Spørgsmål i forbindelse med nyemissionen
kan stilles til:
Sedermera Fondkommission
Tel:
+46 (0)40-615 14 10
E-mail: nyemission@sedermera.se
eller aktie@freetrailer.com

Kunden booker en trailer i App’en og kører derefter til den
angivne afhentningsplads. App’en og den elektroniske Låsen
kommunikerer med hinanden via Bluetooth, så den trailer,
som kunden har booket, let kan låses op når kunden kommer
for at hente den.
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FREETRAILERS
VIRKSOMHED
Forretningsidé
Freetrailer er en deleøkonomisk teknologivirksomhed,
som bygger på den forretningsidé, at varehuse, byggemarkeder og andre virksomheder kan tilbyde deres kunder at låne en trailer gratis. Selskabet tilbyder en digital
løsning, der bidrager til en positiv kundeoplevelse, som
skaber loyalitet og som øger salget. Trailerne er udstyrede med virksomhedens logoer og reklametekster.
Forretningsidéen indebærer også, at det er muligt at
låne en trailer uden krav om modydelse, selv om man
ikke er kunde hos nogen af Freetrailers samarbejdspartnere. Deraf navnet Freetrailer. Alle kan uanset formål
låne en trailer.
Freetrailers service
Kundeperspektivet
Kunder kan på forhånd booke en trailer eller leje traileren direkte fra en af Freetrailers samarbejdspartnere
uden reservation og uden omkostninger. Forhåndsbooking kan ske enten via Freetrailers hjemmeside,
Freetrailers smartphone-app eller hos en samarbejdspartner. Traileren er gratis at låne, fra kunden henter traileren, til butikken åbner igen næste dag. Tidsperioden,
som er gratis, kan variere.
Partnerperspektivet
Freetrailers komplette teknologiplatform og selvbetjeningsløsning varetager alt, som vedrører trailerne,
således at Selskabets samarbejdspartnere kan fokusere
på deres egen forretning. Samarbejdspartnere får én
samlet løsning, som består af både fysiske og digitale
leverancer. Den fysiske del består af dekorerede trailere,
forsikringer, vejskat, kundeservice og vejassistance hver
dagen i ugen, løbende service af trailere og fysiske markedsføringstjenester som PR og butiksmaterialer. Den
digitale leverance er en komplet teknologiplatform, som
indeholder både et håndteringssystem, en partner-
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applikation, kundestatistik, iPads som kunderne anvender i butikken til booking samt søgemaskineoptimering
og dedikerede aktiviteter for samarbejdspartnere på de
sociale medier, eksempelvis Facebook og Instagram.
Teknologiplatformen
Selskabets teknologiplatform er et komplet selvbetjeningssystem, som består af en smartphone-app og en
elektronisk lås, Freelock. Freelock er en hængelås, som
kan styres via Freetrailers applikation. Ved hjælp af applikationen kan kunder hente og aflevere trailere på alle
tider af døgnet på alle årets dage uden at have kontakt
med nogen af Freetrailers samarbejdspartnere, også
selv om butikken er lukket. Kunden booker en trailer i
applikationen og kører derefter til den afhentningsplads,
som er angivet. Applikationen og den elektroniske lås
kommunikerer med hinanden via Bluetooth, således
at den trailer, som kunden har booket, låses op, når
kunden kommer for at hente den. Applikationen og
låsen har i 2017 været testet med succes hos Freetrailers
partner IKEA i Gentofte, Danmark, og hos Selskabets nye
samarbejdspartner Go-On, som er en kæde af ubemandede benzinstationer i Danmark. Testen resulterede i
en stigning i udlejningsprocenten, fra 99 procent per
dag til 139 procent per dag. Dette betyder, at en trailer i
gennemsnit lejes 1,4 gange om dagen. Den nye teknologi
vil blive lanceret for resterende partnere i løbet af 2018
i Danmark, Sverige og Norge. Første trin i implementeringen af applikationen og låsen sker hos IKEA og andre
partnere i Sverige i maj 2018.
Vision
Freetrailers vision er “Keep Sharing”. Dette indebærer,
at ingen privatperson skal have behov for eje en trailer,
og det skal være enkelt og gratis at låne en Freetrailer.
Samtidig får Freetrailers samarbejdspartnere en fordel i
konkurrencen om kunderne.
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Freelock er en hængelås, der kan styres af Freetrailer’s App. Med App og
lås kan kunderne hente og aflevere traileren på alle tider af døgnet året
rundt uden at skulle i kontakt med en af Freetrailers samarbejdspartnere
og selvom butikken er lukket.

98,7 %

Deleøkonomi
(efter sharing economy på engelsk) omfatter
forskellige måder at leje, dele eller låne ting
på stedet for selv at eje dem. Begrebet deleøkonomi anvendes først og fremmest i de
sammenhænge, hvor internettet og anden
informationsteknologi bruges til at muliggøre
delingen, ombytningen, lejen eller lignende.

vil anbefale Freetrailer til
deres venner *

Kilde: Wikipedia
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FREETRAILERS VIRKSOMHED
11%

“Freetrailer er en teknologivirksomhed, som
arbejder med en deleøkonomisk tankegang.
Præcis som Amazon, der i 1994 anvendte internettet til at etablere en ny forretningsmodel
på et mange hundrede år gammelt marked for
fysisk boghandel, så etablerede Freetrailer 10
år senere, i 2004, en ny forretningsmodel, som
siden da har forandret et i forvejen stort og
etableret marked. Naturligvis er vores forretninger på mange måder uhyre forskellige, men
vi har begge anvendt teknologi og innovation
til at skabe et nyt og markedsledende koncept.
Amazon har siden starten udviklet sig til at
omfatte e-bøger, musik etc. og er nu blevet et af
de mest værdifulde selskaber i verden efter kun
24 aktive år på markedet. På samme måde er vi
i Freetrailer godt på vej til at udvikle of forandre
det private transportmarked. Gratis udlejninger
af trailere sammen med store detailhandelskæder såsom IKEA er bare starten”.
Allan Sønderskov Darré
Grundlægger og CEO, Freetrailer Group

Forretnings- og indtægtsmodel
Freetrailers kerneforretning er at udlåne trailere til
kunder uden modydelse. Det gebyr, som samarbejdspartnere betaler, for at tjenesten kan tilbydes til deres
kunder, dækker generelt set Freetrailers omkostninger
til trailerne. Samarbejdspartnere tilbydes markedsføring
ved, at trailerne forsynes med reklamebudskaber. Den
øvrige omsætning kommer fra kundernes køb af tillægstjenester, som eksempelvis forsikring, forlænget lejetid
eller forudbestilling af traileren.
Samarbejdspartnere
Indtægter fra samarbejdspartnere udgør cirka 32 procent
af Freetrailers omsætning. Partnere betaler et fast beløb
for at kunne tilbyde Freetrailers tjeneste til sine kunder.
Dette faste beløb dækker som regel leasingafgiften, som
Selskabet betaler for trailerne samt de løbende drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger.
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32 %

17

%

Freetrailers omsætning er
fordelt som vist i følgende
diagram.
Samarbejdspartner

68 %

Bruger
Reservation

40

%

Forlænget lejeperiode
Forsikring

Kunder
68 procent af Freetrailers indtægter udgøres af tillægstjenester, som kunderne køber i forbindelse med, at de
låner trailere. 90 procent af kunderne i Danmark vælger
at tegne en forsikring til 49 DKK. 50 procent af kunderne
i Danmark vælger at booke deres trailer online til en
pris af 29 DKK. I gennemsnit køber kunderne i Danmark
tillægstjenester for 80 DKK for hver udlejning.
Løbende indtægter
De aftaler, som indgås med Selskabets samarbejdspartnere, løber i en periode på tre til fire år. Freetrailer har
dermed skabt en forretnings- og indtægtsmodel, som
er baseret på løbende indtægter fra aftaler med samarbejdspartnere, som næsten altid forlænger eller udvider
deres aftaler med Selskabet. Derfor er basisomsætningen konstant og stigende. Ved starten af et regnskabsår
kan de beregnede indtægter fra eksisterende aftaler med
samarbejdspartnere ses som et minimumsniveau for
Selskabets omsætning. Eftersom de omkostninger ikke
stiger i samme takt som de indtægter, der genereres fra
brugerne, kan øgede salgsaktiviteter føre til en betydeligt større resultatudvikling.
Trailerne anvendes i en periode på tre til fem år og leases
primært. Leasingaftalen løber normalt i en periode på 36
til 48 måneder, og trailerne købes derefter af Freetrailer
til restværdien. Når en trailer er brugt i tre til fem år,
sælges den videre med fortjeneste, enten via Selskabets
website eller i større antal til andre selskaber ved hjælp
af en formidler.

EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

23

FREETRAILERS VIRKSOMHED
Målsætning
Geografi: Bestyrelsen vurderer, at Freetrailer i de kommende tre år vil ekspandere sammen med Selskabets
samarbejdspartnere, herunder blandt andet IKEA, på
både eksisterende og nye markeder. Selskabet vil fokusere på markederne i Danmark, Sverige og Norge og derefter ekspandere til Finland, Tyskland og Benelux-landene. Med denne strategi vurderer bestyrelsen, at antallet
af trailere, som Freetrailer har på markedet, vil stige op
til tre eller fire gange det antal, som Selskabet p.t. har i
virksomheden, i de kommende tre år. Endvidere vil Selskabets elektroniske lås, Freelock, blive indført på alle
markeder i 2018/2019.
Økonomi: For regnskabsåret 2017/2018 forventes Selskabet at have en omsætning på i alt cirka 30 MDKK og
et driftsresultat på minus 3 MDKK, efter at der er påløbet
ekstraordinære engangsomkostninger i virksomheden
på cirka 5 MDKK. Disse omkostninger beskrives nærmere
i kommentarerne til den finansielle udvikling, se side 49
nedenfor. Det beregnede resultat, eksklusive ekstraordinære omkostninger for det aktuelle regnskabsår, som
løber til og med den 30. juni 2018, kan således anslås
til cirka 2 MDDK. Det forventes, at væksten realiseres
6-12 måneder efter noteringen og fremadrettet. For
regnskabsåret 2018/19 ventes en omsætning på cirka 37
MDKK og et driftsresultat på cirka 3 MDKK. I de følgende
to til tre år forventes omsætning og resultat at stige med
cirka 40 procent per år, i takt med at virksomheden ekspanderer på såvel eksisterende som nye markeder.
Kunder og medarbejdere: Det er Selskabets filosofi,
at tilfredse kunder og medarbejdere er det brændstof,
som skaber langsigtet fremgang. Kundetilfredsheden
bør være næsten 100 procent målt på aktuelt feedback
fra aktive kunder. Det nuværende tal er cirka 97 procent.
På samme måde er det en central del af Freetrailer-kulturen at tage vare på medarbejderne og at sikre dem et
spændende og udfordrende arbejdsliv hos Freetrailer.
For yderligere at styrke motivationen har bestyrelsen til
hensigt at indføre et optionsprogram for alle medarbejdere.
Aktionærer: På baggrund af Selskabets stærke udgangspunkt, store internationale potentiale og ambitiøse planer er det Freetrailers målsætning at skabe
2

en langsigtet og god rejse for alle aktionærer.
Freetrailer vil være en forudsigelig aktie, som - foruden
at levere afkast til sine aktionærer - også bidrager til
at forandre verden gennem teknologiudvikling, deleøkonomi og nytænkning. Bestyrelsen vil kontinuerligt
informere om udviklingen og bestræbe sig på at blive en
“folkeaktie”, hvor antallet af aktionærer følger antallet af
kunder.
Samarbejdspartnere
Selskabet har siden starten i 2004 samarbejdet med IKEA
Danmark. Siden da har Selskabet indgået aftaler med
mere end 30 samarbejdspartnere, for eksempel Go-On,
XXXLutz, Power, Elgiganten, Coop Forum, Sängjätten og
Silvan. Freetrailer vækster kontinuerligt og planlægger
også samarbejder med en række nye partnere.
Marked
Generelt er der positive forudsætninger for Freetrailer
i de fleste vestlige lande. Som det fremgår af tabellen
nedenfor repræsenterer området i og omkring Danmark
et potentiale på cirka 70.000 trailere, inklusive de cirka
1.500 nuværende trailere. Dette svarer til et omsætningspotentiale på cirka 1,6 milliarder DKK for landene i, eller
som er nærliggende, det nordiske hjemmemarked med
Tyskland og Benelux-landene som de store, nye markeder.2 Omsætningspotentialet er dermed mere end 50
gange større end den nuværende virksomhed.
Det beror på, at det grundlæggende behov for enkel og
billig adgang til transport af varer, ejendele, affald m.v.
er universelt, og at der i Danmark og i andre lande, som
ligner Danmark, allerede findes et stort antal biler og
trailere. Bestyrelsen mener, at Freetrailer har et globalt
markedspotentiale og planlægger at Selskabet skal
ekspandere til flere markeder i samarbejde med IKEA og
andre partnere.
Væsentlige markeder

Danmark
Freetrailer har cirka 1.000 trailere i Danmark og har i de
seneste 12 måneder haft cirka 241.000 udlejninger i Danmark. Antallet af udlejninger har de seneste måneder
været stigende blandt andet som følge af introduktionen
af den elektroniske lås Freelock, som har bevirket, at antallet af udlejninger per trailer er øget fra 1 til 1,4 per dag.

30 MDKK (samlet omsætning) x 77 procent (dansk andel) x 70.000 (samlet trailerpotentiale) / 970 (trailere i Danmark) = 1,6 milliarder DKK.
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Land

Antal Antal utlån
Freetrailers senaste 12 Antal reg.
2018-01-01 månaderna Freetrailers

Index
reg.
trailers
(DK=100)

Antal
Invånare trailers per
mio
1 000 inv.

Antal
pers.biler
per 1 000
inv.

Pers.bilar
med släp

Trailer
potential

Danmark*

970

241,246

685,760

100

5,560,628

123

430

45%

4,000

Sverige

412

77,257

881,944

129

9,482,855

93

475

Ingen data

4,000

88

16,037

1,067,132

156

4,979,954

214

500

50%

1,000

Finland

-

-

952,173

139

5,375,276

177

582

Ingen data

1,500

Beneluxländerna**

-

-

1,697,768

248

29,100,977

58

493

Ingen data

24,000

Tyskland***

-

-

4,996,571

729

80,219,695

62

570

30% (2008)

35,000

1,499 134,719,385

728

3,050

Norge

Total potentiale på nye markeder

10,281,348

70,000

*Danmarks Statistik, 2018
**Data for alle Benelux-landene er beregnet på en ratio ud fra Holland, eftersom data fra Luxemburg og Belgien ikke er tilgængelige
***Data for Tyskland kun tilgængelige fra år 2014 på EUROstat						
Kilder: Eurostat 2016; Danmarks Statistik 2018, DEstatis, 2018; CBS Statline 2018; Statec Luxembourg 2018; StatBel 2018

Selskabets forretning er opbygget siden starten i 2004
og er baseret på organisk vækst. Freetrailer har i dag
flere trailere i Danmark end nogen anden udlejningsaktør i Danmark og flere udlejninger end alle aktører
tilsammen. Behovet for at leje en trailer opstår ofte ved
flytning, og danskerne flytter næsten 900.000 gange om
året. Samtidig vil flere og flere mennesker indse, at det
at købe en trailer eller at betale for et flyttefirma ikke
giver mening, når man kan låne en trailer gratis eller
meget billigt. På grundlag af dette vurderer Selskabet, at
der findes et potentielt marked for udlejning af trailere i
Danmark, som udgør cirka 4.000 trailere. Virksomheden
forventer en fordobling i Danmark til cirka 2.000 trailere
de kommende fem år, hvilket svarer til en stigning på 15
procent om året.

Sverige
Freetrailer har cirka 400 trailere i Sverige og har i de seneste 12 måneder haft cirka 70.000 udlejninger i Sverige.
Selskabet ekspanderede til Sverige i 2009 og samarbejdede fra starten med IKEA Sverige. Selskabet anslår, at
der findes et potentielt marked for udlejning af trailere,
som udgør cirka 4.000 trailere, hvilket svarer til det
danske marked. Denne vurdering baseres på, at andre
operatører, som for eksempel Thule Rental, Oneway,
Sverigevagnen, Cirkel K og OKQ8, udlejer cirka 10.000
trailere i Sverige. Selskabet regner med at øge antallet af
trailere i Sverige til i alt cirka 2.000 i de kommende fem
år, hvilket svarer til en årlig vækst på cirka 40 procent.

3

Norge
Freetrailer har cirka 90 trailere i Norge og har i de seneste
12 måneder haft cirka 16.000 udlejninger i Norge. Selskabet ekspanderede til Norge i 2015 og samarbejdede fra
starten med IKEA Norge. Selskabet har endvidere tilpasset sig til markedet i Norge og tilbyder her sine kunder,
at de kan låne en trailer uden omkostninger, men kun i
tre timer. Hvis kunden ønsker at anvende traileren i yderligere tre timer, debiteres et gebyr på 99 NOK. Dette har
resulteret i en stigning i indtægterne per trailer på mere
end 20 procent. Selskabet regner med at øge antallet af
trailere i Norge til i alt cirka 1.000 i de kommende fem år,
hvilket svarer til en årlig vækst på cirka 60 procent.
Alle målmarkeder
Samlet set indebærer ovenstående forventninger en
tredobling af aktiviteterne i de kommende fem år på de
markeder, hvor Freetrailer allerede findes. Dertil kommer potentialet på de øvrige målmarkeder i Finland,
Tyskland og Benelux-landene. Med Tyskland som det
største marked anses potentialet på de nye markeder
at være cirka tre gange større end på de eksisterende markeder tilsammen. Dette åbner op for en mulig
tidobbelt forøgelse af Freetrailers forretning. Ved hjælp
af selvbetjeningssystemet (smartphone-appen og
Freelock) vurderer Selskabet, at det har fjernet de barrierer, som tidligere gjorde, at lanceringen i Tyskland måtte
udskydes, og er nu klar til at ekspandere aktiviteterne.

Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/10003
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Konkurrenter
De primære konkurrenter til Freetrailer er benzinstationer,
som er både dyrere og mindre fleksible med hensyn til
deres udlejning af trailere. Der findes kæder, som tilbyder
udlejning af en gratis trailer, for eksempel Bauhaus, men
Freetrailer er den eneste aktør på markedet, der har som
forretningsidé at tilbyde kunder at låne en trailer helt uden
krav om modydelse. Benzinstationer tager ofte høje gebyrer ved udlejning af trailer. Endvidere findes der, selskabet
bekendt, ikke andre der tilbyder en tilsvarende selvbetjeningsløsning. Andre udlejere af trailere kræver, at man som
kunde har kontakt med en ansat i partnervirksomheden,
eksempelvis IKEA, for at leje, hente og aflevere traileren.
Endvidere kræver andre aktører ofte, at kunden skal købe
noget for at låne en trailer. Med Freetrailers løsning er det
muligt både at booke, hente og aflevere en trailer uden
at tage hensyn til åbningstider og uden behov for kontakt
med en ansat.
Immaterielle rettigheder
Freetrailers logo er et registreret varemærke. Varemærket
dækker både tekst og billede og har været registreret i
Danmark siden 2004 og i Norge siden 2015. Der er endvidere udarbejdet en ansøgning om varemærkeregistrering
vedrørende “Freelock”. Selskabets IP-strategi er at være
først på markedet samt at anvende tredjepartsteknologi,
såsom Bluetooth, og den til enhver tid bedste leverandør
af elektroniske låse. Den egenudviklede teknologi er en
platform med smartphone-app, iPad-grænseflade og
“back end”, som konstant udvikles og tilpasses til behov
hos kunder og i vækstmarkeder. På baggrund af dette
vurderer bestyrelsen, at patentering ikke ville være en
meningsfuld investering.
Selskabet har ingen væsentlige materielle aktiver.
Væsentlige aftaler
Selskabet har indgået en rammeaftale med IKEA, som
gælder for Sverige, Danmark og Norge. Alle IKEA-varehuse
i disse lande tilbyder Freetrailers tjenester til deres kunder
under rammeaftalen. Rammeaftalen blev indgået i 2017 og
gælder indtil videre i mindst fire år. Der gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på tre (3) måneder. IKEA er ansvarlig
for mindre vedligeholdelse af trailerne, for eksempel at
disse er rene indvendigt og udvendigt samt udskiftning
af defekte lygter. Freetrailer skal inspicere alle trailere én
gang om måneden og herunder kontrollere blandt andet
bremser, hjul og lygter. Freetrailer er ansvarlig for udskifte
defekte låse.

i 2017 og frem til 30. juni 2021. Derefter løber aftalen
indtil videre med et gensidigt opsigelsesvarsel på seks (6)
måneder. Aftalen dækker alle Silvan-butikker i Danmark.
Silvan er ansvarlig for mindre vedligeholdelse af trailerne,
for eksempel udskiftning af defekte lygter og reparation af
beskadigede forhjul. Freetrailer er ansvarlig for kontinuerligt at tilse, at trailerne er i god stand samt at udføre service
på trailerne mindst én gang om måneden.
Aftalerne med IKEA og Silvan udgør hver cirka 25 procent
af Selskabets aktiviteter.
Investeringer
Siden starten har Freetrailer kontinuerligt udviklet
Selskabets IT-platforme, ofte med medarbejdere ansat i
Freetrailer. Der er imidlertid forekommet undtagelser, hvor
Selskabet har rekrutteret konsulenter. For cirka tre år siden
valgte Freetrailer at intensivere Selskabets produktudvikling, hvorfor Freetrailer i gennemsnit siden da har dedikeret otte personer til at arbejde med at udvikle Selskabets
platforme.
Freetrailers IT-system består af fem forskellige platforme:
1. Freetrailers hjemmeside, www.freetrailer.com, hvor brugerne
kan booke trailere online.
2. Et administrationssystem, som partnere anvender til at administrere og håndtere udlejninger i butikkerne.
3. En butiksløsning, som er en 100 procent selvbetjeningsløsning,
der er placeret hos partnere.
4. Smartphone-appen ”Freetrailer” med integration til den elektroniske lås, Freelock.
5. Partnerapplikationen ”Freetrailer Partner” med integration til
den elektroniske lås, Freelock.

Freetrailer anslår, at der er lagt mere end 35.000 timer i at
udvikle ovennævnte systemer i de seneste 2,5 år. Dette
svarer til samlede omkostninger på cirka 10 MDKK. Af dette
er kun cirka 2,8 MDKK aktiveret.
Tvister
Freetrailer har ikke være part i rets- eller voldgiftssager
i de seneste tolv måneder. Selskabet har dog rettet krav
mod en tidligere ansat, som er anmeldt for tyveri, til både
politiet og Selskabets forsikringsselskab. Kravet indebærer
ingen risici for Freetrailer, som sandsynligvis vil blive kompenseret af forsikringsselskabet. Selskabet kender ikke til
andre krav eller lignende, som kan resultere i tvister.

Selskabet har desuden indgået en ny aftale med Silvan
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Selskabsstruktur
Freetrailer koncernen består af Freetrailer Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, Freetrailer
Rental ApS, FTG Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc. og WoogieWoogie. Udover disse selskaber er der
også et inaktivt selskab i Polen, Freetrailer Poland Sp. Z o.o., som er under afvikling. Freetrailer Group A/S er moderselskab i koncernen. I den kommende tid vil også Freetrailer Finland blive stiftet. Stort set alle aktiviteter udøves i
Selskabets datterselskaber i Danmark, Sverige og Norge.

Freetrailer Group A/S
CVR 28891938
Aktive selskaber

100%

Freetrailer Danmark ApS
CVR 27626661

Freetrailer
Sverige AB
ID 556769-6108

Freetrailer
Norge AS
ID 915462790

Freetrailer
Rental ApS
CVR 37519677

Hovedparten
af koncernens
kommercielle
aktiviteter udøves
i dette selskab.

Det andet
største selskab i
koncernen. Kun
dette selskab og
Freetrailer Danmark har ansatte.

Det tredje største
selskab i koncernen. Aktiviteterne
varetages fra Sverige og Danmark.

Selskab, som
anvendes til
leasingaftaler.
Anvendes som en
del af lanceringen
i Norge for at
muliggøre finansiering af trailere,
som bruges i
Norge. Begrænset
aktivitet.

Andre selskaber

Freetrailer
Deutchland
GmbH
9024326567
Selskab, som anvendtes forud for
planlagt lancering
i Tyskland. P.t.
meget begrænset
aktivitet, men er
klar til at blive
taget i brug forud
for genlanceringen i Tyskland.

Freetrailer
USA Inc

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt selskab,
som blev stiftet
for flere år siden
for at forberede
en eventuel lancering i USA.

Passivt selskab,
som blev stiftet for
at skabe yderligere
deleøkonomiske
perspektiver og
platforme, hvor
man kan dele andre investeringsgoder, som sjældent anvendes af
privatpersoner.

Selskabsoplysninger
Firma

Freetrailer Group A/S

Organisationsnummer

28891938

Kortnavn

FREETR

ISIN-kode for Freetrailer-aktie

DK0061026119

LEI-kode

894500FZ8CLH62S2GH30

FISN-kode

Freetrailer

CFI-kode

ESVUFN

Hjemmehørende i

Gladsaxe, Danmark

Registreret hos Erhvervsstyrelsen

01.07.2005

Navn registreret

05.09.2006

Indregistreringsland

Danmark

Juridisk form

Aktieselskab

Lovgivning

Selskabsloven

Adresse

Sydmarken 31, 2860 Søborg

Telefon

+45 88 537 700

E-mailadresse

info@freetrailer.com

Hjemmeside

www.freetrailer.com

Forsikringer

Selskabet har tegnet de nødvendige forsikringer for Selskabets aktiviteter.

Ansatte

Selskabet har 35 ansatte

Kommunikationssprog

Svensk og dansk
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BESTYRELSE, LEDELSE
OG REVISOR
Nedenfor følger en beskrivelse af Freetrailers bestyrelsesmedlemmer, ledelse og revisor. Bestyrelsen består af
Mikael Bartroff (formand) der har haft ledende stillinger
i Inter IKEA Systems BV. Niels Frederiksen har erfaring
i virksomhedsudvikling og kædekoncepter. Dan Takiar Petersen bidrager med erfaring fra internationalt
salg, og Thomas Munksgaard bidrager med erfaring i
processer og har tidligere været chef for IKEAs kundservice i Danmark. Allan Sønderskov Darre er Freetrailers
grundlægger og CEO. Allan er også ansvarlig for salget
og har etableret en ledelsesgruppe bestående af en CFO
(Morten Axholm), Manager for Sverige (Johan Wijkander) og to øvrige nøglepersoner, som er ansvarlige for
Freetrailers igangværende aktiviteter. Disse består af
produkt/teknologi (Ture Wibrand) og kundeinteraktion
og service (Fie Kemplar). Alle bestyrelsesmedlemmer og
CEO kan nås via Selskabets adresse.

28

I henhold til vedtægterne skal Freetrailers bestyrelse
bestå af fire til syv medlemmer. Selskabets bestyrelse
består p.t. af fem bestyrelsesmedlemmer, inklusive
formanden. Bestyrelsesmedlemmer vælges for eet år ad
gangen på den ordinære generalforsamling. Nedenfor
anføres bestyrelsesmedlemmerne med oplysninger om
fødselsår, antal år i bestyrelsen, erfaring og tidligere
hverv i de sidste fem år, kapitalandele i andre selskaber,
i hvilke personerne er aktive samt aktiebeholdning i
Selskabet per 23. april 2018 inklusive både egen
og nærtståendes beholdning.
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STYRELSE OCH VD
Mikael Bartroff, født 1955
Formand siden 2018 (inden da bestyrelsesmedlem siden 2017).
Mikael har en kandidateksamen fra Copenhagen Business School.
Erfaring: Mikael Bartroff har erfaring som tidligere CFO for Inter IKEA Systems B.V,
CEO for IKEA Tyrkiet samt erfaring fra Australia East Coast, IKEA Franchise Grækenland og ledende stillinger indenfor Magasin.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen, udover formandshvervet i Freetrailer.
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger 5 procent i følgende selskaber: Ingen
Antal aktier i Selskabet: 223.663 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner

Allan Sønderskov Darré, født 1965
Bestyrelsesmedlem siden den 1. juli 2005 og CEO siden den 3. september 2004.
Allan er uddannet indenfor shipping som competitive broker. Allan har studeret
ved Niels Brock Copenhagen Business College.
Erfaring: Allan Sønderskov Darré har tidligere erfaring som Marketing Manager for
Hyberchannel (et selskab, som Goldman Sachs og GE Money Bank havde kapitalandele i), Chief Community Officer for GetHelp (Gartner Group) og Business Development Manager for Agency.com, som er et amerikansk konsulentfirma. Allan
har også startet flere egne virksomheder, eksempelvis Desktop Gruppen, Preform
Kommunikation A/S, som han solgte i 1999 og Grapenet, som han solgte i 2005.
Nuværende hverv/opgaver: Allan Sønderskov Darré er CEO for Freetrailer. Han
er ligeledes CEO for Freetrailer Danmark, Freetrailer Sverige og Freetrailer Norge.
Han er også bestyrelsesmedlem i FC Helsingør og bestyrelsesformand i Myairgoal
(Aksel og Co).
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Freetrailer Group A/S, ASD Invest ApS, AA Investering IVS, Myairgoal ApS (Aksel og Co) og Handelsselskabet af 15. marts 2007 Aps
(tidligere Aksel og Co ApS).
Antal aktier i Selskabet: 2.975.952 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner
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Dan Takiar Petersen, født 1977
Bestyrelsesmedlem siden den 23. april 2018
Dan har en kandidateksamen i økonomi.
Erfaring: Dan Takiar Petersen er i dag medejer af og Chief Security Officer for Nuura
ApS. Dan har tidligere erfaring som Managing Director for Gubi Inc. North America
(en international møbel- og livsstilskæde) og chef for den internationale salgsafdeling
hos Muuto A/S.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen, udover bestyrelsesposten i Freetrailer.
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Nuura
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner

Niels Frederiksen, født 1963
Bestyrelsesmedlem siden den 23. april 2018
Erfaring: Niels Frederiksen er i dag CEO for Niels Frederiksen Holding ApS, Living Art
A/S, Sydmarken 31 ApS, Dittogmit.com ApS, Byens Bazar Søborg ApS og Byens Bazar
Helsingør ApS. Niels har 30 års erfaring som selvstændig.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen, udover bestyrelsesposten i Freetrailer.
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Niels Frederiksen Holding ApS, Living Art A/S,
Sydmarken 31 ApS, Dit og mit.com ApS, Byens Bazar Søborg ApS,
Byens Bazar Helsingør ApS
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner

Thomas Munksgaard, født 1972
Bestyrelsesmedlem siden den 23. april 2018 Thomas har en eksamen i økonomi og
er certificeret virksomhedscoach. Thomas er ikke aktionær i Freetrailer Group.
Erfaring: Thomas Munksgaard er i dag ejer af virksomheden MERE TID. Thomas har
tidligere erfaring som projektchef for digitalisering og uddannelseschef på ZBC Zealand Business College samt chef for kundeservice hos IKEA Danmark.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen, udover bestyrelsesposten i Freetrailer.
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: MERE TID.
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner
30

FREETRAILER GROUP A/S

|

EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

ØVRIGE LEDELSESMEDLEMMER
Morten Axholm, født 1972
CFO siden 2016. Morten Axholm har universitetseksamen i blandt andet økonomi.
Erfaring: Morten Axholm har tidligere erfaring som blandt andet CFO ved medievirksomheden Mastiff.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Ingen
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner

Fie Kemplar, født 1977
Chief Services Officer siden 2017. Fie Kemplar har en master fra Copenhagen
Business School.
Erfaring: Fie Kemplar har tidligere erfaring som projektleder hos blandt andet
Freetrailer, Berlingske Media A/S og Europæiske Rejseforsikring A/S og pensionsselskabet PFA.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen:
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Ingen
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner

Ture Wibrand, født 1967
Chief Product Officer siden 2017. Ture Wibrand har en eksamen i industrielt design.
Erfaring: Ture Wibrand har tidligere erfaring som blandt andet global e-handelsmanager hos VIVINO ApS, Digital chef i Norden hos DIBS Payment Services ApS, CEO for
Pluspeople, kreativ chef for ICON Media Lab og produktchef hos APVKVIK ApS.
Nuværende hverv/opgaver: Ture Wibrand er bestyrelsesformand i APVKVIK ApS,
næstformand i DJMX Censorcorps’ bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Upodi ApS.
Han er ligeledes medejer af APVKVIK.
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: APVKVIK Aps og Pluspeople Holding ApS
Antal aktier i Selskabet: 0 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner
FREETRAILER GROUP A/S
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Johan Wijkander, født 1986
Nordic Area Manager siden 2013. Johan Wijkander har en master i Business.
Erfaring: Johan Wijkander har tidligere erfaring indenfor eventmarkedsføring og
salg.
Nuværende hverv/opgaver: Ingen
Tidligere selskabsengagementer: Ingen
Har, eller har de seneste fem år haft, en direkte ejerandel, som overstiger
5 procent i følgende selskaber: Ingen:
Antal aktier i Selskabet: 93.184 aktier
Antal tegningsoptioner i Selskabet: 0 tegningsoptioner.

REVISOR
Selskabets revisor informeres løbende om Selskabets aktiviteter blandt andet gennem regelmæssige møder med selskabsledelsen, fremsendt bestyrelsesmateriale
samt mødereferater. Revisoren fremlægger løbende synspunkter og anbefalinger
over for Selskabets bestyrelse og ledelse. Dette Memorandum er ikke gennemgået
af revisor i et videre omfang end det, som udtrykkeligt fremgår af Memorandummet.
Siden den 23 maj 2010 har Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab,
med adressen Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, været Selskabets revisor.
Hovedansvarlig revisor er Michel Hansen, som er statsautoriseret revisor.

FRA 1.0 TIL 1.4
UDLEJNING PR. TRAILER PR. DAG MED FREELOCK
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Vederlag til bestyrelsen og medlemmer af ledelsen
Efter beslutning truffet på generalforsamlingen udgør
bestyrelseshonoraret DKK 100.000 til bestyrelsesformanden og DKK 50.000 til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der betales ikke pensionsbidrag eller lignende
ydelser til bestyrelsens medlemmer for tiden frem til
næste generalforsamling. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har ret til ydelser efter hvervets ophør.
I regnskabsåret 2016/2017 blev der betalt 92.000 DKK
per måned til Allan Sønderskov Darré som vederlag for
dennes arbejde som CEO for Selskabet. Ansættelsesaftalen løber med et opsigelsesvarsel på 18 måneder fra
Selskabets side og 6 måneder fra CEO’s side. CEO har
ikke ret til noget fratrædelsesvederlag. Vederlaget for
2017/2018 udgør DKK 98.000 per måned. Udover den
faste månedsløn fastsættes en årlig resultatbonus, som
løbende aftales med bestyrelsen.
Transaktioner med nærtstående
Freetrailer har ikke bevilget nogen lån, garantier eller
sikkerhedsstillelser til eller til fordel for nogen af Selskabets bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer eller
aktionærer. Udover de nedenfor anførte undtagelser har
ingen af Freetrailers bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer eller aktionærer deltaget direkte eller indirekte i nogen forretningstransaktioner med Selskabet i
den periode, som er omfattet af den historiske finansielle information i Memorandummet og frem til datoen for
Memorandummet.
Selskabet har indgået en samarbejdsaftale med Aksel og
Co ApS, som ejes af Aksel Blomgren Ambjørner, Selskabets medstifter, som ikke længere er aktiv i Selskabet.
Aftalen vedrører udviklingen af et montagesystem til de
reklamebudskaber, som pryder trailerne. Systemet
består af rammer, som monteres på siden af trailerne.
Der kan derefter monteres reklameskilte i rammerne.
Dette system gør det lettere at udskifte reklamebudskaberne på siden af trailerne. Selskabet står for
visse af omkostningerne forbundet med udviklingen
af systemet og får dermed ejerskab til de dele, som
Selskabet har betalt for. Andre dele af systemet sælges til
Selskabet til en pris, som genforhandles hvert år. Aftalen
kan opsiges, når en vis minimumsvolumen er leveret,
med et gensidigt opsigelsesvarsel på tre (3) måneder.
Selskabet har indgået en lejeaftale med Sydmarken
31 Aps, som ejes af bestyrelsesmedlemmet Niels
FREETRAILER GROUP A/S
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Frederiksen. Lejeaftalen, som vedrører lokalerne til
Freetrailers kontor i Danmark, løber indtil videre med et
gensidigt opsigelsesvarsel på seks (6) måneder.
Lån fra nærtstående
Selskabet har ingen lån fra nærtstående.
Øvrige oplysninger om bestyrelse
og ledelsesmedlemmer
Alle Selskabets bestyrelsesmedlemmer og ledelsesmedlemmer kan kontaktes via Selskabets adresse, Sydmarken 31, 2860 Søborg.
Allan Sønderskov Darré var frem til den 15. januar 2015
bestyrelsesformand i virksomheden Handelsselskabet
Af 15. Marts 2007 ApS. Selskabets CEO, Aksel Blomgren
Ambjørner, fik problemer med helbredet i 2014 og kunne
derfor ikke drive virksomheden videre på samme måde
som tidligere. Selskabet blev erklæret konkurs den 15.
marts 2015.
Byens Bazar Horsens ApS og Byens Bazar Silkeborg ApS,
begge stiftet i 2015, indgik i en koncern bestående af fire
selskaber med navnet Byens Bazar, som alle ejedes af
Niels Frederiksens holdingselskab gennem selskabet Dit
and Mit.com ApS. Selskaberne i Horsens og Silkeborg var
ikke rentable og blev likvideret i 2017. Horsens er helt afviklet, mens konkurssagen i Silkeborg stadig er løbende.
Der er ingen juridiske efterspil, og tabene er dækket af
Dit og mit.com ApS. De øvrige selskaber i koncernen er i
normal drift.
Udover ovennævnte er/har ingen af Freetrailers bestyrelsesmedlemmer eller ledelsesmedlemmer i de
seneste fem år (i) dømt for svigagtige lovovertrædelser,
(ii) erklæret konkurs eller været bestyrelsesmedlemmer
eller ledelsesmedlemmer i selskaber, som er erklæret
konkurs eller blevet tvangsopløst, (iii) været genstand for
anklager eller sanktioner fra myndigheder eller offentligretligt regulerede erhvervsorganisationer, (iv) været genstand for forbud mod at udøve kommerciel virksomhed
(v) modtaget anmærkninger i revisionsberetninger. Der
foreligger ingen familiebånd mellem Selskabets bestyrelsesmedlemmer og ledelsesmedlemmer. Der foreligger
heller ingen interessekonflikter, herunder potentielle
interessekonflikter, hvorved bestyrelsesmedlemmers
eller ledelsesmedlemmers private interesser skulle være
i strid med Selskabets interesser.
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AKTIEKAPITAL
OG EJERFORHOLD
Aktien og aktiekapitalen
Freetrailers registrerede aktiekapital udgør 4.566.044
DKK fordelt på 6.088.060 aktier. Den nominelle værdi er
0,75 kr per aktie (1 aktie svarer til 0.75kr i aktiekapital).
Der findes én aktieklasse i Freetrailer. Hver aktie medfører lige ret til andel i Freetrailers aktiver og resultater
samt berettiger til én stemme på generalforsamlingen.

Der er ingen indskrænkninger i retten til frit at overdrage
Freetrailers aktier.
Selskabets aktiebog føres elektronisk af VP. Aktionærer
modtager intet fysisk aktiebrev. Samtlige transaktioner
med Selskabets aktier sker på elektronisk vis gennem
banker og værdipapirforvaltere. Aktier, der nyemitteres,
registreres på person i elektronisk format.

AKTIEKAPITALENS UDVIKLING
Måned og år

Begivenhed

Udvidelse af
aktiekapital
(DKK)

Aktiekapital
(DKK)

Ændring af
antallet af
aktier

Samlede antal
aktier

Kvoteværdi

Tegningskurs
(DKK)

Juli 2005

Etablering

125 000

125 000

125 000

125 000

1

1,00

December 2007

Nyemission

376 000

501 000

376 000

501 000

1

2,40

Maj 2017

Nyemission

457 143

958 143

457 143

958 143

1

1,75

Oktober 2017

Nyemission

3 607 902

4 566 045

3 607 902

4 566 045

1

4,47

April 2018

Split (4:3)

-

4 566 045

1 522 015

6 088 060

0,75

-

Maj 2018

Nyemission

2 333 333

6 899 378

3 111 111

9 199 171

0,75

4,50

*Nyemissionen, som beskrives i Memorandummet under forudsætning af, at Nyemissionen bliver fuldtegnet.

Nyemission i 2017
Som det fremgår af tabellen ovenfor har Selskabet i 2017
gennemført to nyemissioner, som går forud for Nyemissionen. Disse nyemissioner, som har tilført Selskabet
henholdsvis 6,0 MDKK og 0,8 MDKK (lånekonvertering),
har været rettede mod udvalgte investorer. Den gennemsnitlige pris, som blev betalt af investorer, som deltog
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i nyemissionen i oktober 2017, svarer til 26,9 MDKK,
post-money. Dette kan sammenlignes med værdiansættelsen af Freetrailer på 27,4 MDKK pre-money, som præsenteres i dette Memorandum, hvilket er en stigning på
1,9 procent. Den begrænsede stigning afspejler Selskabets ønske om at sikre en attraktiv værdi ved noteringen.
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EJERFORHOLD
Aktionærer pr. 21. marts 2018

Antal aktier

Andel af kapital og stemmer (%)

2 975 952

48,9

1 875 952

30,8

223 663

3,7

222 667

3,7

137 448

2,3

Peter Nilsson

114 799

1,9

John Moll

114 799

1,9

Tobias Schön

114 799

1,9

Jimmie Landerman

114 799

1,9

Thomas Frisnaes

100 000

1,6

93 184

1,5

6 088 060

100 %

ASD Invest ApS

1

Ambjørner Holding ApS

2

Azure Overseas Limited

3

Selskabet af 29. januar 2014 Holding
Paginera Invest AB

Johan Wijkander

4

5

6

I alt

Selskabet ejes af founder, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem Allan Sønderskov Darré
Selskabet ejes af co-founder Aksel Blomgren Ambjørner
3)
Selskabet ejes af bestyrelsesformand Mikael Bartroff

Selskabet ejes af Mikkel Pitzner
Selskabet ejes af Stefan Lundgren
6)
Nordic Area Manager for Selskabet

1)

4)

2)

5)

EJERFORTEGNELSE EFTER NYEMISSIONEN
VED FULDTEGNING
Aktionærer

Antal aktier

Andel af kapital og stemmer (%)

ASD Invest ApS 1

3 095 551

33,7

Ambjørner Holding ApS 2

1 875 952

20,4

335 289

3,6

222 667

2,4

199 364

2,2

174 184

1,9

Peter Nilsson

145 482

1,6

John Moll

145 482

1,6

Tobias Schön

145 482

1,6

Jimmie Landerman

145 482

1,6

Acasma ApS

120 000

1,3

119 599

1,3

101 158

1,1

100 000

1,1

Øvrige aktionærer

2 273 479

24,6

I alt

9 199 171

100 %

Azure Overseas Limited 3
Selskabet af 29. januar 2014 Holding
Dico ApS

4

5

Paginera Invest AB

6

7

Göran månsson
Johan Wijkander

8

Thomas Frisnaes

Selskabet ejes af administrerende direktør og bestyrelsesmedlem Allan Sønderskov Darré
Selskabet ejes af co-founder Aksel Blomgren Ambjørner
3)
Selskabet ejes af bestyrelsesformand Mikael Bartroff
4)
Selskabet ejes af Mikkel Pitzner

Bolaget kontrolleres av Mikael Konnerup
Selskabet kontrolleres af Stefan Lundgren
7)
Bolaget kontrolleres av Nicolai Frisch
8)
Nordic Area Manager for Selskabet

1)

5)

2)

6)
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Lock up-aftaler
Allan Sønderskov Darré, Aksel Blomgren, Johan Wijkander, Mikael Bartroff og Niels Frederiksen har indgået lock
up-aftaler og dermed forpligtet sig til ikke at afhænde
mere end 10 procent af deres sammenlagte beholdning
af aktier i Freetrailer i en tidsperiode på 12 måneder
regnet fra den dag, hvor handelen med Selskabets aktie
indledes på AktieTorget. Niels Frederiksen har indgået
aftale om tegningsforpligtelse. Sammenlagt er 5.395.990
aktier omfattet af lock up-aftaler.
Uanset ovenstående skal afhændelse ske i overensstemmelse med vilkårene i et offentligt tilbud om køb af
aktier; alternativt kan afhændelse ske af tildelte emissionsrettigheder og indløsningsrettigheder. Desuden kan
Corpura tillade undtagelser, hvis der er tungtvejende
grunde til det.
Udover lock up-aftaler foreligger der ingen indskrænkninger i retten til frit at overdrage aktien.
Aktionæraftaler og aktionærforeninger
Så vidt det er bestyrelsen for Freetrailer bekendt,
eksisterer der ikke aktionæraftaler eller andre overenskomster mellem aktionærer, som har til formål at skabe
fælles indflydelse på Selskabet. Så vidt det er bestyrelsen bekendt, foreligger der heller ingen overenskomster
eller tilsvarende, som kan føre til, at kontrollen over
Selskabet ændres.
Emissionsbemyndigelse
Ved ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2018
blev bestyrelsen indtil tidspunktet for næste ordinære
generalforsamling bemyndiget til, ved én eller flere
lejligheder og med eller uden fortegningsret til aktionærerne, at træffe beslutning om nyemission af maksimalt
3.111.111 aktier. Betaling for aktierne skal kunne ske kontant, ved apportindskud eller ved gældskonvertering.
Udvanding
Ved fuld tegning i Nyemissionen forøges antallet af aktier
i Selskabet med 3.111.111 aktier, hvilket svarer til en stigning på cirka 51 procent. Dette modsvarer en udvanding
på cirka 34 procent for eksisterende aktionærer, idet der
med udvanding forstås antallet af nyemitterede aktier
i procent af de samlede antal aktier i Freetrailer, under
forudsætning af at Nyemissionen er registreret.
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Udbytte m.m.
Alle Selskabets aktier berettiger til udbytte. Udbytte for
aktier, der nyemitteres i Nyemissionen, som beskrives i
dette Memorandum, skal udbetales på registreringsdagen for udbytte, der indtræffer efter aktiens registrering i
den af VP Securities A/S førte aktiebog. Ret til udbetaling
af udbytte er ikke akkumuleret. Ret til udbytte tilfalder
investorer, der på registreringsdagen for udbetaling af
udbytte er registrerede som aktionærer i Selskabet. Der
foreligger ingen restriktioner for udlodning eller særlige
procedurer for aktionærer med bopæl uden for Danmark, og udbetaling af eventuelt udbytte er beregnet
til at ske via VP Securities A/S på samme måde som for
aktionærer med bopæl i Danmark. Tilgodehavender på
udbytte forældes efter ti år. Udbytte tilfalder Selskabet
efter forældelse. Aktionærernes rettigheder kan kun ændres i henhold til de procedurer, som angives i aktiebolagslagen (2005:551) og Selskabsloven.
Freetrailer har ikke uddelt noget udbytte til sine aktionærer. Der eksisterer p.t. ikke nogen udbyttepolitik.
I henhold til såvel den svenske som den danske lovgivning om aktieselskaber har en aktionær, som direkte
eller indirekte ejer mere end 90 % af aktiekapitalen i
et selskab, ret til at indløse resterende aktier fra øvrige
aktionærer i Selskabet. På tilsvarende vis har en aktionær, hvis aktier kan blive genstand for indløsning, ret
til sådan indløsning af majoritetsaktionæren. Aktierne,
som nyemitteres i Nyemissionen, som beskrives i dette
Memorandum, er ikke genstand for tilbud, der afgives
som følge af obligatoriske tilbud, indløsningsret eller
indløsningsforpligtelse.
Selskabet er omfattet af Take Over-regler (“Regler
vedrørende offentlige overtagelsestilbud med hensyn
til aktier i svenske aktieselskaber, hvor de pågældende
aktier handles på bestemte handelsplatforme”). Ifølge
disse regler er en aktionær forpligtet til offentligt at
tilbyde at købe alle øvrige aktier i et selskab, i tilfælde af
at aktionærens beholdning af aktier med stemmeret når
30 procent.
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Selskabet kan gennemføre kontantemission både med
og uden forkøb for eksisterende aktionærer. Hvis Selskabet beslutter sig for gennem kontantemission med
fortegningsret for eksisterende aktionærer at udstede
nye aktier, skal ejere af aktier have fortegningsret til at
tegne nye aktier i forhold til det antal aktier, indehaveren
ejer i forvejen.
Tegningsoptioner
Freetrailer har udstedt tegningsoptioner til Gemstone
Capital. Gemstone har bistået Selskabet med en række
børsmodningsinitiativer og agerer både som strategisk
og langsigtet rådgiver for selskabet. Optionerne indebærer en ret til Gemstone Capital til at tegne 91.911
aktier (svarende til 1 procent af det samlede antal aktier i
Selskabet efter noteringen) til den pris, som tilbydes ved
noteringen, det vil sige 4,50 DKK. Tegningsoptionerne
kan udnyttes fra den første dag med handel, den 14. juni
2018, og fem år frem.

BUTIK

5 km

15 km

25 km

Øget eksponeringsradius
Freetrail kunder kører meget med Freetraileren, når de låner den. Det betyder at
reklameværdien spredes som ringe vandet jo mere brugeren kører. Det øger også
eksponeringen i nye områder. En Freetrailer er synlig overalt - i byer, på villaveje,
landeveje og motorveje og også på parkeringspladser foran konkurrerende virksomheder.
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FINANSIEL OVERSIGT
Indledning
Eftersom Freetrailer er et moderselskab med flere datterselskaber redegøres der i nedenstående finansielle
oplysninger for såvel koncernen (dvs. Selskabet) som
moderselskabet. Freetrailer har tidligere ikke været
forpligtet til at udarbejde et konsolideret regnskab, hvorimod selskaberne i koncernen har udarbejdet særskilte
regnskaber til og med regnskabsåret 2016/17. Koncernen omfatter selskaber i Danmark, Sverige, Norge,
Tyskland, Polen og USA. De vigtigste aktiviteter drives på
de nærliggende markeder, Danmark, Sverige og Norge.
Der er ingen aktiviteter i selskaberne i Polen og USA og
kun meget begrænset aktivitet i Tyskland. En gennemgang af koncernen kan findes under afsnittet Freetrailers
virksomhed. Freetrailer har med det særlige formål, at
de skal at indgå i dette Memorandum, udarbejdet proforma regnskabsoplysninger vedrørende konsoliderede
regnskaber for samtlige selskaber for regnskabsårene
2015/16 og 2016/17 samt perioden 01-07-2017 - 28-022018. Disse konsoliderede proforma regnskabsoplysninger er ikke blevet revideret af Freetrailers revisor.
Oplysningerne i koncernens proforma regnskab er
hentet fra de reviderede årsregnskaber for alle selskaber i koncernen vedrørende regnskabsårene 2015/16
og 2016/17 samt selskabernes delårsregnskaber for
perioden 01-07-2017 - 28-02-2018. Den finansielle oversigt, som gengives i det følgende for moderselskabet er
Selskabets årsregnskaber for regnskabsårene 2015/16 og
2016/17 samt delårsregnskab for perioden 01-07-2017 28-02-2018. Årsregnskaberne er gennemgået af Selskabets revisor, som har givet en blank revisionserklæring.
Pengestrømsanalyserne for koncernen og Selskabet er
udarbejdet efterfølgende af Selskabets revisor og er ikke
reviderede. Delårsregnskaberne er ikke gennemgået af
Selskabets revisor. Oplysningerne i ovennævnte årsregnskaber og delårsregnskaber er en del af Memorandummet som helhed og skal således læses sammen med de
øvrige oplysninger i Memorandummet.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsprincipper
Årsregnskaberne og delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske årsregnskabslov (årsregnskabsloven) for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskaberne og delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med følgende regnskabsprincipper:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det på grund af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil komme virksomheden til gode, og aktivernes værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes
i balancen, når virksomheden på grund af en tidligere
hændelse har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og
måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, som
fremkommer inden delårsrapporten aflægges, og som
bekræfter eller afkræfter forhold, som var til stede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter , i
takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der angår regnskabsperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, som
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes
i resultatopgørelsen som finansielle poster.
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Leasingaftaler
Leasingaftaler vedrørende trailere opføres som operationel leasing.
Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætningen,
øvrige driftsindtægter, vareforbrug og øvrige eksterne
omkostninger. Indtægter indregnes, hvis levering og risikoovergang er sket til køberen før periodens afslutning,
og hvis indtægten kan beregnes pålideligt og forventes
at blive modtaget. Indtægter indregnes eksklusive moms
og skatter samt med fradrag af mindre rabatter, som er
givet i forbindelse med salget.
Øvrige eksterne omkostninger
Øvrige eksterne omkostninger omfatter omkostninger,
som vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder udviklingsomkostninger, kontoromkostninger og
omkostninger til salgsfremmende foranstaltninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og honorarer samt omkostninger til social sikring, pensioner og
lignende til virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsperiodens af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider
for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest
samt af gevinster og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver.
Øvrige finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed
valuta mv.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat inkluderer nuværende skat af årets
forventede skattepligtige resultat og årets udskudte
skattefradrag minus den del af årets skat, som kan
henføres til ændringer i egenkapitalen. Nuværende og

FREETRAILER GROUP A/S

|

udskudt skat vedrørende ændringer i egenkapitalen
indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet er forpligtet
til at anvende danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.
Den danske selskabsskat fordeles mellem danske selskaber, som henholdsvis genererer overskud og underskud i
forhold til deres skattepligtige indkomst. Selskaber med
skattemæssigt underskud modtager sambeskatningsbidrag fra selskaber, som har kunnet anvende det aktuelle
underskud (fuld fordeling).
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og
afsluttede udviklingsprojekter med tilhørende immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og
forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid.
Afskrivningstiden udgør 5 år, dog højst restløbetiden for
de pågældende rettigheder. Immaterielle rettigheder
mv. nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget beregnes som anskaffelsesværdi
med fradrag af forventede restværdi efter opfyldelsen af
brugstiden. Omkostningerne omfatter indkøbsprisen og
omkostningerne, som er direkte relaterede til erhvervelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at tages
i brug. For egenfremstillede aktiver inkluderer anskaffelsesværdien direkte eller indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives i en tidsperiode på tre
til ti år. Indretning af lejede lokaler afskrives i løbet af en
tidsperiode på fem år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til
kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger
og bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Udskudt skat
Udskudt skat og årets justering heraf beregnes som skat
af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver,
som beregnes ud fra den planlagte anvendelse af aktivet
eller afregning af gælden.
Udskudte skattemæssige aktiver inklusive skatteværdien
af underskudsfradrag indregnes til den værdi, som de
forventes at blive anvendt til, enten gennem afregning
af skat af fremtidige overskud eller gennem afregning af
udskudt skattegæld i virksomheden indenfor den samme skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles ud
fra de skatteregler og skattesatser, som er gældende på
balancedagen, hvor den udskudte skat forventes at blive
udløst til aktuel skat.

KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE
KDKK

01-07-2017 - 28-02-2018

01-07-2016 - 30-06-2017

01-07-2015 - 30-06-2016

Nettoomsætning

18 990

27 376

25 899

Vareforbrug

-5 376

-6 956

-6 257

Øvrige eksterne omkostninger

-4 552

-7 953

-7 971

Driftsindtægter

9 062

12 467

11 671

-10 398

-11 266

-10 548

-1 471

-2 103

-1 600

0

-183

-424

-2 807

-1 085

-901

3

210

1 020

-133

-551

-258

- 2 937

-1 426

-139

443

-181

39

-2 494

-1 607

-100

-0,48

-1,49

-0,28

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Øvrige driftsomkostninger
Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat
Resultat per aktie, DKK
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KONCERNBALANCE
KDKK

28-02-2018

30-06-2017

30-06-2016

Immaterielle aktiver

2 901

3 026

3 551

Sikkerhedsstillelser

248

201

216

Immaterielle anlægsaktiver

3 149

3 227

3 767

Inventar og driftsmateriel

2 336

1 813

1 688

Indretning af lejede lokaler

63

126

302

Materielle anlægsaktiver

2 399

1 939

1 990

Anlægsaktiver i alt

5 548

5 166

5 757

Lagerbeholdning

2 729

2 695

2 201

Lagerbeholdning

2 729

2 695

2 201

Kundetilgodehavender

2 082

2 712

630

0

0

0

2 002

585

1 075

413

793

1 461

0

0

50

Tilgodehavender

4 497

4 090

3 216

Likvide beholdninger

1 201

363

522

Omsætningsaktiver i alt

8 427

7 148

5 939

13 975

12 314

11 696

AKTIVER
Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Igangværende arbejde for andens regning
Øvrige tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Udskudte skatteaktiver

AKTIVER I ALT
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KDKK

28-02-2018

30-06-2017

30-06-2016

Aktiekapital

4 566

958

501

Balance

-1 127

-940

372

Udbytte

0

0

0

3 439

18

873

351

872

548

0

0

423

351

872

971

Gæld til kreditinstitutter

1 967

3 303

2 595

Forskudsbetalinger fra kunder

2 165

1 512

1 547

Leverandørgæld

3 178

2 825

2 479

96

70

233

2 779

3 489

2 949

0

225

47

Kortfristet gæld i alt

10 185

11 424

9 850

EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT

13 975

12 314

11 695

EGENKAPITAL OG GÆLD
Egenkapital

Egenkapital i alt

Hensættelser til udskudt skat
Periodisering reservation Sverige
Hensatte forpligtelser

Selskabsskat
Anden kortfristet gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
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PENGESTRØMSANALYSE FOR KONCERNEN
KDKK

2017/18

2016/17

2015/16

-2 495

-1 607

-99

-443

181

-39

1 471

2 103

1 599

630

-2 082

2 049

1 037

1 158

-711

Varebeholdninger

-34

-494

-43

Leverandørgæld

353

346

-395

-335

484

-792

-1 890

89

1 569

-1 805

-1 722

-1 631

-47

15

46

-1 852

-1 707

-1 585

Ændringer i aktiekapitalen

3 608

457

0

Ændringer i egenkapitalen

2 308

294

-59

Driftslån

-1 336

708

-38

FINANSIERING I ALT

4 580

1 459

-97

I ALT

838

-159

-113

Likvide beholdninger, primo

363

522

635

Likvide beholdninger, ultimo

1 201

363

522

PERIODENS PENGESTRØM

838

-159

-113

Årets resultat
Skat af årets resultat
Tilbageførsel af afskrivninger

Kundetilgodehavender
Øvrige tilgodehavender

-

Anden gæld
Driftsaktivitet i alt

Investeringer
Anskaffelse af immaterielle aktiver og anlægsaktiver
Sikkerhedsstillelser
Investeringer i alt

Finansiering
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MODERSELSKABETS RESULTATOPGØRELSE
KDKK

01-07-2017 - 28-02-2018

01-07-2016 - 30-06-2017

01-07-2015 - 30-06-2016

364

1 042

700

Andre eksterne omkostninger

-875

-933

-727

Afskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver

-422

-635

-503

0

-183

0

-933

-709

-530

-1 762

23

429

0

12

203

-6

-351

-364

-2 701

-1 025

-262

207

230

164

-2 494

-795

-98

Balance

-2 494

-795

-98

Resultatfordeling

-2 494

-795

-98

Nettoomsætning

Andre driftsomkostninger
Driftsresultat

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til fordeling af resultat

44

FREETRAILER GROUP A/S

|

EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

MODERSELSKABETS BALANCE
KDKK

28-02-2018

30-06-2017

30-06-2016

Patenter, licenser, varemærker, etc.

2 332

2 141

1 684

Immaterielle aktiver

2 332

2 141

1 684

Inventar og driftsmateriel

29

32

8

Indretning af lejede lokaler

63

126

302

Materielle anlægsaktiver

92

158

310

5 770

7 056

6 155

201

201

216

Finansielle anlægsaktiver

5 971

7 257

6 371

Anlægsaktiver i alt

8 395

9 556

8 365

836

667

312

0

0

47

Øvrige tilgodehavender

208

14

234

Skattetilgodehavender

449

480

58

25

0

0

1 518

1 161

651

5

1

12

Omsætningsaktiver i alt

1 523

1 162

663

AKTIVER I ALT

9 918

10 718

9 028

AKTIVER
Anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Sikkerhedsstillelser

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i koncernselskaber
Udskudte skatter

Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
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KDKK

2018-02-28

2017-06-30

2016-06-30

4 566

958

501

0

0

0

-313

-126

372

4 253

832

873

232

439

0

5

4

5

Hensatte forpligtelser

237

443

5

Leverandørgæld

134

72

335

5 255

9 220

7 769

0

43

0

40

67

7

0

40

40

Kortfristet gæld i alt

5 429

9 442

8 151

EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT

9 919

10 717

9 029

EGENKAPITAL OG GÆLD
Egenkapital
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Balance
Egenkapital i alt

Hensættelser til udskudt skat
Hensættelser til kapitalandele i koncernselskaber

Gæld til koncernselskaber
Selskabsskat
Anden kortfristet gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
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PENGESTRØMSANALYSE FOR MODERSELSKABET
KDKK

2017/2018

2016/2017

2015/2016

-2 495

-793

-99

-206

-230

-164

1 762

-23

-429

422

633

503

-932

-1 204

-528

19

-263

341

Anden gæld

-4 033

1 994

1 089

Driftsaktivitet i alt

-5 463

114

713

-547

-939

-649

Aktiver tilhørende datterselskaber

0

0

-114

Indlån

0

15

0

-547

-924

-763

Ændringer i aktiekapitalen

3 608

457

0

Ændringer i egenkapitalen

2 406

342

0

FINANSIERING I ALT

6 014

799

0

I ALT

4

-11

-50

Likvide beholdninger, primo

1

12

62

Likvide beholdninger, ultimo

5

1

12

PERIODENS PENGESTRØM

4

-11

-50

Årets resultat
Skat af årets resultat
Resultat datterselskaber
Tilbageførsel af afskrivninger

Andre tilgodehavender
Leverandørgæld

Investeringer
Anskaffelse af immaterielle aktiver og anlægsaktiver

Investeringer i alt

Finansiering
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ÆNDRINGER I EGENKAPITALEN
Tabellen vedrører ændringer i egenkapitalen i moderselskabet, hvilket også svarer til ændringerne
i egenkapitalen for hele koncernen.
KDKK
Indgående balance 30-06-2015

Aktiekapital

Balance

501

531

1 032

-59

-59

Omregningsdifferencer

Periodens resultat

Kapitaltilskud

Egenkapital i alt

0

Årets resultat

-99

-99

Udgående balance 30-06-2016

501

472

-99

874

Indgående balance 30-06-2016

501

472

-99

874

Overførsel af foregående års resultat

-99

99

0

Omregningsdifferencer

-48

-48

343

800

Kapitaltilskud

457

Årets resultat

-793

-793

Udgående balance 30-06-2017

958

668

-793

833

Indgående balance 01-07-2017

958

668

-793

833

-793

793

0

Overførsel af foregående års resultat
Omregningsdifferencer
Kapitaltilskud

3 608

-98

-98

2 406

6 014

Årets resultat
Udgående balance 28-02-2018

4 566

Kommentarer til den finansielle udvikling
Nedenstående kommentarer til den finansielle udvikling
er baseret på regnskabsårene 2015/2016 og 2016/2017
samt perioden 1. juli 2017 - 28. februar 2018. Oplysningerne nedenfor bør læses i tilknytning til Freetrailers
historiske finansielle information for regnskabsårene
2015/2016 og 2016/2017. De finansielle rapporter og
årsregnskabet vedrørende moderselskabet Freetrailer
indgår i koncernregnskabet ovenfor og kommenteres
ikke særskilt, eftersom aktiviteten i moderselskabet er
en funktion bestående af koncerninterne transaktioner.
Driftsindtægter
Selskabets indtægter er baserede på flerårige aftaler
med mere end 30 samarbejdspartnere og kundernes
kontinuerlige anvendelse af trailere samt relaterede tjenester (forudreservation, forlænget lejetid og forsikring).
48

2 183

-2 495

-2 495

-2 495

4 254

Begge typer af indtægter er ”løbende indtægter”, hvilket
indebærer, at Selskabet ved årets start kan antage, at
omsætningen i det kommende år vil ligge på linje med
det foregående år med tillæg af effekten af nysalg og
nye initiativer og fradrag af det yderst begrænsede antal
samarbejdspartnere, som vælger at afslutte samarbejdet. I de to seneste år har Selskabet fokuseret på interne
rutiner og forberedelse til vækst, såsom etablering af
forudsætninger for en mere skalerbar virksomhed, en
mere stabil teknologi, stærkere ledelse (øgede omkostninger) og et stærkere strategisk fokus på de nuværende
nordiske markeder.
Driftsindtægterne for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017
udgjorde 12.466.904 DKK, hvilket er en forbedring på
795.833 DKK sammenlignet med den tilsvarende periode
i 2015/2016, hvor driftsindtægterne udgjorde 11.671.071
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DKK. På trods af fokus på interne rutiner og forberedelse
til vækst er der endda opnået vækst i 2016/2017. Dette
beror på nysalg i form af flere samarbejdspartnere og
dermed flere trailere, og at antallet af udlejninger og derigennem brugernes indkøb per trailer er øget i perioden.
Der blev desuden solgt flere brugte trailere, i takt med at
der er indkøbt nye trailere til eksisterende samarbejdspartnere.
Driftsresultat
Driftsresultatet for hele perioden 1. juli 2015 - 28. februar
2018 inkluderer ekstraordinære engangsomkostninger
på mere end 10 MDKK (hvoraf 2,5 MDKK kan henføres
til regnskabsåret 2015/16, ca. 3 MDKK til regnskabsåret
2016/17 og ca. 4,5 MDKK til de første otte måneder af
regnskabsåret 2017/18), eftersom disse omkostninger er
bogført som en del af aktiviteterne og dermed indgår i
driftsresultatet.
Disse omkostninger vedrører de aktiviteter, som
Freetrailer har gennemført i den angivne periode for at
lægge grunden til næste vækstperiode, således som det
tidligere er beskrevet i afsnittet om Freetrailers aktiviteter ovenfor. Omkostningerne kan henføres til følgende
kategorier: forberedelser til markedsintroduktion i Tyskland, ekstraordinære afskrivninger vedrørende software
etc., ekstraordinære personaleomkostninger, ikke-kapitaliseret udvikling, øvrige ekstraordinære omkostninger
til flytning etc. samt omkostninger til kapitalisering og
forberedelser forud for notering. Korrigeret for disse
ekstraordinære engangsomkostninger udgør det rene
driftsresultat for de angivne perioder mellem 1,5 MDKK
og 2 MDKK per år.
Det konsoliderede driftsresultat for perioden 1. juli 2015
- 30. juni 2016 udgjorde -0,9 MDKK. Uden ekstraordinære
omkostninger i perioden på cirka 2,5 MDKK havde driftsresultatet været positivt med cirka 1,5 MDKK.
Det konsoliderede driftsresultat for perioden 1. juli 2016
- 30. juni 2017 udgjorde cirka -1,1 MDKK. Uden ekstraordinære omkostninger i perioden på cirka 3 MDKK havde
driftsresultatet været positivt med cirka 2 MDKK.
Perioden 1. juli 2017 - 28. februar 2018 resulterede i et
konsolideret driftsresultat på -2,8 MDKK. Resultatet for
denne periode skyldes primært, at Selskabets organisation er blevet forstærket gennem personaleudskiftning
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og ansættelse af nøglepersoner, at Selskabet har haft
øgede omkostninger på grund af ikke-aktiveret produktudvikling samt kapitalisering og forberedelse af
den planlagte notering på AktieTorget. Eksklusive disse
ekstraordinære omkostninger på sammenlagt cirka
4,5MDKK ville driftsresultatet per 28. februar 2018 (8
måneder) have været positivt med cirka 1,6 MDKK.
Finansielle indtægter og omkostninger
De finansielle indtægter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni
2017 udgjorde 209.969 DKK, hvilket er en ændring på
810.140 DKK sammenlignet med den tilsvarende periode
i 2015/2016, hvor de finansielle indtægter udgjorde
1.020.109 DKK. Ændringen skyldes primært, at en tidligere hensættelse for garanti viste sig at være unødvendig
og dermed førtes tilbage for regnskabsåret 2015/16.
De finansielle omkostninger for perioden 1. juli 2016 - 30.
juni 2017 udgjorde -550 584 DKK, hvilket er en ændring
på 292.780 DKK sammenlignet med den tilsvarende periode i 2015/2016, hvor de finansielle indtægter udgjorde
-257.804 DKK. Ændringen skyldes primært øget rente på
løbende gælds- og finansieringsomkostninger, herunder
en garantipræmie på 185.000 DKK for både regnskabsåret 2015/16 og 2016/17.
Balancen
Koncernens anlægsaktiver består overvejende af immaterielle aktiver, som pr. 30. juni 2017 udgjorde 3.026.114
DKK, sammenlignet med 3.550.635 DKK den 30. juni
2016. Aktiverne afskrives lineært, og et mindre beløb
er aktiveret i perioden, end der er afskrevet. Selskabet
aktiverer således kun en lille del af de igangværende
udviklingsomkostninger. I alt er der afskrevet 2,4 MDKK
de seneste tre år. De samlede omkostninger til udvikling
udgør mere end 10 MDKK. Denne udvikling vil fortsætte i
regnskabsåret 2017/18.
Andre anlægsaktiver består af materielle anlægsaktiver
i form af inventar og driftsmateriel samt trailere og den
elektroniske lås Freelock. De materielle anlægsaktiver
udgjorde sammenlagt 1.938.749 DKK pr. 30. juni 2017 og
1.990.015 DKK den 30. juni 2016. Udviklingen beror primært på, at Freetrailer Rental ApS har foretaget indkøb
af trailere.
Omsætningsaktiverne udgjorde 7147.756 DKK den 30.
juni 2017, sammenlignet med 5.938.785 DKK den 30.
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juni 2016. Omsætningsaktiverne består hovedsagelig af
lagerbeholdning, kundetilgodehavender, øvrige tilgodehavender samt likvide beholdninger. Ændringen skyldes
primært fluktuationer vedrørende kundetilgodehavender, som følge af at de store aftaler faktureres og betales
på tidspunktet for aftalens indgåelse og derefter periodiseres. Andre tilgodehavender er øget i regnskabsåret
2017/18 som følge af en kontant sikkerhedsstillelse til
sikkerhed for leasing af trailere på 903.000 DKK. Endelig
påvirkes likvide beholdninger af driftsresultatet og kapitaltilskud i perioden.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld udgjorde 11.423.680 DKK den 30. juni
2017, sammenlignet med 9.850.515 DKK den 30. juni
2016. Den primære årsag til dette er, at bankgæld,
leverandørgæld og anden kortfristet gæld steg i regnskabsåret 2016/17 og derefter blev formindsket i regnskabsåret 2017/18 efter et kapitaltilskud. Desuden er forskudsbetalinger fra kunder øget i regnskabsåret 2017/18.
Disse er siden blevet periodiseret 12 måneder frem i
tiden. Dette demonstrerer fortsat vækst i aktiviteterne.
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Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Freetrailer har stillet garantiforpligtelser vedrørende datterselskabernes forpligtelser i forhold til kreditinstitutter.
Datterselskabernes gæld til kreditinstitutter udgjorde
per 28. februar 2018 cirka 2 MDKK. Som sikkerhed for
garantiforpligtelsen har Freetrailer stillet virksomhedspant på 2 MDKK. Sikkerheden har en bogført værdi på
cirka 4,7 MDKK.
Eventualforpligtelser
Freetrailer sambeskattes med øvrige selskaber i koncernen og er solidarisk ansvarligt for skatter, som er
omfattet af sambeskatningen.
Freetrailer har indgået en leasingaftale, som indebærer
en økonomisk forpligtelse for Selskabet på ca. 0,9 MDKK.
Væsentlige begivenheder efter den 28. februar 2018
Der er ikke efter den 28. februar 2018 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Freetrailers stilling,
udover den tidligere beskrevne beslutning om
foreliggende Nyemission.
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RISIKOFAKTORER
Et antal risikofaktorer kan have negativ indvirkning på aktiviteterne i Freetrailer. Det er derfor af stor vigtighed
foruden Selskabets vækstmuligheder også at tage hensyn til relevante risici for aktiviteterne, som kan påvirkes af
eksterne omstændigheder uden for Selskabets kontrol, såsom eksempelvis politiske eller regulatoriske beslutninger.
Andre risici er forbundet med de værdipapirer, som gennem dette Memorandum udbydes til salg. Nedenfor beskrives
risikofaktorer i vilkårlig rækkefølge og uden ambition om, at disse er fuldt ud dækkende. Samtlige risikofaktorer kan
af naturlige årsager ikke bedømmes, uden at der er foretaget en samlet vurdering af de øvrige oplysninger i dette
Memorandum sammen med en generel bedømmelse af eksterne forhold.
Selskabsspecifikke risici
Nøglepersoner
Freetrailers aktiviteter er afhængige af et antal
nøglepersoner, herunder såvel Selskabet CEO som
bestemte ansatte. Hvis én eller flere nøglemedarbejdere
vælger at forlade Freetrailer, og det ikke lykkes for
Freetrailer at finde erstatning for denne eller disse
personer, ville det kunne påvirke Selskabets aktiviteter,
finansielle stilling og resultat negativt. Freetrailer
er også afhængig af at kunne tiltrække og fastholde
forekommende kvalificeret personale. Hvis det ikke i
tilstrækkelig grad lykkes for Freetrailer at rekruttere
og fastholde kvalificeret personale på de vilkår, som er
nødvendige, vil det kunne påvirke Freetrailers aktiviteter,
finansielle stilling og resultat negativt.
Samarbejdspartnere
Freetrailer har samarbejder med partnere. Der er
risiko for, at én eller flere af disse vælger at afbryde
samarbejdet med Selskabet, hvilket vil kunne have en
negativ indvirkning på aktiviteterne. Eksempelvis er det
anført i samarbejdsaftalen med IKEA, at hvis Selskabet
er nødt til at udføre service på en trailer i mere end
30 dage, og IKEA dermed ikke har adgang til traileren,
har IKEA ret til at betale en lavere pris for Freetrailers
tjeneste.
Konkurrenter
Freetrailer er genstand for konkurrence fra benzinstationer, andre selskaber og samarbejdspartnere, som
udlejer trailere, og andre aktører. De traditionelle leverandører som benzinstationer kan investere i at vinde
markedsandele og kan afsætte betydelige ressourcer
til salg og markedsføring. Samtidig kan der opstå nye
leverandører, som med både innovative og moderne løsFREETRAILER GROUP A/S
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ninger og/eller kopiering af Freetrailers forretningsmodel samt aggressiv markedsføring kan blive konkurrenter
i fremtiden. Der eksisterer altså en risiko for, at øget
konkurrence om pris, produkter eller andre parametre
kan påvirke Freetrailers forretningsstrategi, indtægter og
driftsresultat negativt.
IT-systemet
Freetrailers aktiviteter er i høj udstrækning afhængige
af det IT-system, som Selskabet har udviklet. Hvis ITsystemet ikke vedligeholdes og udvikles eller er nede
i en længere periode, kan dette påvirke Selskabets
aktiviteter og resultat negativt.
IT-sikkerhed
Freetrailer er udsat for hackere og angreb fra IT-virus,
herunder brud på datasikkerheden. Freetrailer er
baseret på en IT-platform, som både anvendes til
Selskabets administration, og som leveres til kunder.
Som softwareselskab er angreb fra hackere og virus
en trussel mod Freetrailers evne til at drive de daglige
aktiviteter. Hvis Freetrailers IT-platforme eller interne ITsystemer påvirkes af en virus, kan det hindre kunder i at
anvende Freetrailers tjenester, midlertidigt eller i længere
perioder. At opretholde en stærk IT-struktur og en effektiv
beskyttelse mod virus er derfor vigtigt for at reducere
risikoen for angreb fra hackere og virus. I forhold til
driftsstabilitet for Freetrailers IT-platform kan det nævnes,
at hostingleverandøren garanterer en oppetid på mindst
99,9 %.
Lovgivning
EU har et stærkt fokus på beskyttelse af
personoplysninger, og i denne sammenhæng vedtoges
databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
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om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling
af sådanne oplysninger) (GDPR). Freetrailer overholder
de relevante bestemmelser om databeskyttelse og
påbegyndte i december 2017 procesessen for at opfylde
kravene i GDPR. I forbindelse med dokumentation af
Freetrailers politikker vedrørende GDPR og datasikkerhed
er der indført et system, som bidrager til at sikre klare og
definerede roller og processer. Hvis Freetrailer undlader
at udvikle og vedligeholde produkter og processer, som
opfylder de nye regler, er der en risiko for, at Freetrailer
og/eller Freetrailers tjenester ikke opfylder kravene i
GDPR, eller at Freetrailer er nødsaget til at investere store
beløb for at opfylde kravene. i GDPR.
Freetrailers aktiviteter bygger på, at alle bilister med
kørekort til personbil kan køre bil med trailere op til
750 kilo, hvilket svarer til de trailere, som anvendes af
Freetrailer. Hvis dette ændres, kan det påvirke Freetrailers
aktiviteter både positivt og negativt. Selskabet bekendt er
der ikke planlagt sådanne ændringer.

renteændringer, udbud og efterspørgsel samt
lav- og højkonjunkturer kan have indvirkning på
driftsomkostninger, salgspriser og værdiansættelsen
af aktien. Der er en risiko for, at Freetrailers fremtidige
indtægter og værdiansættelsen af aktien kan blive
negativt påvirkede af disse faktorer, som er udenfor
Selskabets kontrol. En del af salgsindtægterne
kan tilflyde Selskabet i form af fremmede valutaer.
Valutakurser kan i væsentlig grad ændre sig.
Politiske risici
Freetrailer er på forskellige måder aktivt i og via et antal
forskellige lande. Risici kan opstå gennem ændringer
af love, skatter, toldsatser, vekselkurser og andre vilkår
for udenlandske selskaber. Selskabet påvirkes ligeledes
af politiske og økonomiske usikkerhedsfaktorer i disse
lande. Selskabet kan også påvirkes negativt af eventuelle
indenrigspolitiske beslutninger. Der eksisterer en risiko
for, at ovenstående kan medføre negative konsekvenser
for Selskabets aktiviteter og resultater.
Værdipapirrelaterede risici

Forsikring
Der er en risiko for, at Freetrailers forsikringer ikke
dækker alle typer af tab og forpligtelser, som Freetrailer
kan være forpligtede til at betale. Ledelsen vurderer,
at Freetrailerkoncernen har en normal og passende
forsikringsdækning. Forsikringspolicerne indeholder
imidlertid selvrisiko og begrænsninger på maksimal
forsikringsdækning, og ikke alle typer af tab og
forpligtelser er omfattet. Hvis et tab opstår, som ikke
er dækket af forsikringen, kan det have en væsentlig
negativ indvirkning på Freetrailerkoncernen.
Prognoser
Der findes af forskellige årsager en risiko for, at fremtidige budgetterede resultater ikke nås. Omsætningen
og resultatet kan være lavere end budgetteret på grund
af lavere indtægter end ventet eller på grund af højere
omkostninger end forventet. Eksterne faktorer, som
kan påvirke Freetrailers bogførte resultat, kan omfatte
uventede ændringer i konkurrenceforholdene eller en
ugunstig markedsudvikling. Hvis Freetrailer ikke opnår
de fremtidige budgetterede resultater, kan det påvirke
Freetrailers aktiviteter, renommé, indtægter, driftsresultat og finansielle stilling negativt.
Konjunkturudvikling og valutarisiko
Eksterne faktorer såsom inflation, valuta- og
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Aktiernes kursudvikling
Værdipapirhandel er altid forbundet med risiko og
risikotagning. Eftersom en aktieinvestering både kan
stige og falde i værdi, er der en risiko for, at investorerne
ikke får hele eller bare dele af den investerede kapital
tilbage. Dertil bør bemærkes, at prissætningen af
Freetrailer-aktier er afhængig af faktorer, som er udenfor
Selskabets kontrol, blandt andet aktiemarkedets
forventninger og udvikling samt den økonomiske
udvikling generelt. Investeringer i Freetrailers aktier
bør derfor ske efter nøje analyse af Selskabet, dets
konkurrenter og omverden samt generel information
om branchen. En investering i aktier bør derfor aldrig
ses som en hurtig måde at skabe afkast på, men snarere
som en investering, der gennemføres på langt sigt
med kapital, som kan undværes. Prisen på aktierne
kan blive genstand for fluktuationer som følge af en
ændret holdning på kapitalmarkedet vedrørende
aktierne eller lignende værdipapirer på grund af
forskellige omstændigheder, eksempelvis ændringer af
lovgivningen og andre regler, som påvirker Selskabets
aktiviteter, eller ændringer i Selskabets resultater og
forretningsudvikling. Aktiemarkeder kan fra tid til anden
fremvise betydelige fluktuationer vedrørende pris
og volumen, som ikke behøver at være relaterede til
Selskabets aktiviteter eller fremtidsudsigter. Derudover
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kan Selskabets resultater og fremtidsudsigter fra
tid til anden være lavere end forventningerne fra
kapitalmarkeder, analytikere og investorer. Nogen eller
nogle af disse faktorer kan resultere i, at aktiekursen
falder.
Noteringskrav
Selskabet har til hensigt at ansøge om, at Selskabets
aktier optages til handel på AktieTorget. AktieTorgets
regelsæt opstiller bestemte vilkår for optagelse af et
selskabs aktier til handel, herunder at et selskab skal
have et tilstrækkeligt antal aktionærer, det såkaldte
spredningskrav. Hvis disse vilkår for optagelse til
handel ikke er opfyldt, kan ansøgningen om notering
af aktierne afslås. Selskabets aktier kan endvidere blive
afnoteret, i det tilfælde at Selskabet for fremtiden ikke
lever op til kravene. Hvis nogen af risiciene realiseres,
vanskeliggøres aktionærernes mulighed for at afhænde
de aktuelle værdipapirer.
Markedsplads
Selskaber, hvis aktier handles på AktieTorget, er ikke
omfattet af alle de lovregler, som gælder for et selskab
noteret på et såkaldt reguleret marked. AktieTorget
har gennem sin noteringsaftale valgt at anvende
hovedparten af disse lovregler. En investor bør dog
være bevidst om, at handel med aktier, som er noterede
udenfor et såkaldt reguleret marked, kan være mere
risikobetonet.
Likviditetsrisiko
Selskabets værdipapirer har ikke tidligere været genstand for organiseret handel. Der eksisterer en risiko
for, at der ikke udvikles en aktiv og likvid handel, eller
at denne ikke bliver varig, hvilket kan gøre det svært for
en aktionær at sælge sine værdipapirer. Der er også en
risiko for, at markedskursen i markant grad afviger fra
tegningskursen i den foreliggende Nyemission. Aktiekursen i Selskabet kan komme til at opvise stor volatilitet
i forbindelse med en introduktion på markedet. Dette
skyldes et antal faktorer, herunder blandt andet andre
risikofaktorer beskrevet i dette Memorandum, men også
psykologiske faktorer. Risikoen for volatilitet er særlig
stor i selskaber, som i lighed med Freetrailer endnu ikke
har introduceret noget produkt, eftersom markedsværdien af Selskabet ikke er begrundet i, hvad Selskabet har
præsteret, men forventninger om fremtiden.
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Større aktionærers afhændelse af aktier i Selskabet
Selskabets to største aktionærer ejer cirka 80 procent
af aktierne i Freetrailer (den angivne ejerandel vedrører
forholdet før Nyemissionen). Hvis disse, indenfor
rammerne af lock up-aftalen, bestemmer sig for at
afhænde deres beholdning i markedet, eller hvis
markedet fornemmer, at en sådan afhændelse kunne
blive aktuel, kan det påvirke aktiekursen negativt. En
del af Selskabets bestyrelsesmedlemmer og Selskabets
ledelsesmedlemmer har aktiebeholdninger i Selskabet.
Der eksisterer en risiko for, at disse - indenfor rammerne
af lock up-aftalen - kan afhænde dele af eller hele deres
beholdning i Selskabet. Dette kan opfattes som et
negativt signal til markedet og derfor påvirke Selskabets
aktiekurs negativt.
Større aktionærers mulighed for at påvirke
beslutninger på generalforsamlingen
Selskabets to største aktionærer ejer cirka 80 procent
af aktierne i Freetrailer (den angivne ejerandel vedrører
forholdet før Nyemissionen). Disse aktionærers
interesser kan fravige fra, eller konkurrere med,
Selskabets interesser eller andre aktionærers interesser,
og disse aktionærer kan komme til at udøve deres
indflydelse over Selskabet på en måde, som ikke er i
de øvrige aktionærers interesse. Der kan eksempelvis
foreligge en konflikt mellem de største aktionærers
interesser på den ene side og Selskabets eller de øvrige
aktionærers interesser på den anden side, hvad angår
en beslutning om udbytteudlodning. Sådanne konflikter
kan få en væsentlig negativ effekt på Selskabets
aktiviteter, resultater og finansielle stilling.
Udbud af aktier i fremtiden
Freetrailer kan i fremtiden beslutte at emittere yderligere
aktier eller andre værdipapirer. En sådan beslutning
påvirker ofte aktiekursen negativt.
Ikke sikrede fortegninger
Freetrailer har indgået skriftlige aftaler om Fortegning
med et antal forskellige parter (se afsnittet Fortegning),
som indebærer, at 60 procent af emissionslikviditeten
i startfasen er garanteret. Tegningstilsagnene er dog
ikke sikrede via forhåndstransaktion, bankgaranti
eller lignende. Der eksisterer dermed en risiko for,
at disse tilsagn ikke fuldbyrdes, hvilket ville påvirke
emissionsudfaldet og dermed Freetrailers finansielle
stilling negativt.
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SÆRLIGE JURIDISKE
BESTEMMELSER
DENNE REDEGØRELSEN ER EN HJÆLP TIL SVENSKE INVESTORER TIL AT FORSTÅ VISSE
AF FORSKELLENE MELLEM DANSK OG SVENSK LOV.
Freetrailer er et dansk selskab, som er omfattet af dansk
aktieselskabslov. Nedenfor redegøres der for visse
juridiske forskelle imellem svensk og dansk aktieselskabslovgivning samt også for visse regler for beskatning
af udbytte og kapitalgevinst for personer med skattemæssigt hjemsted i Sverige, som investerer i et dansk
selskab. Redegørelsen er en hjælp til svenske investorer
til at forstå visse af forskellene mellem dansk og svensk
lov. Bemærk, at redegørelsen ikke er udtømmende, men
udelukkende fokuserer på at belyse nogle betydningsfulde forskelle mellem begge landes lovgivning. For
nærmere oplysninger bedes investoren opsøge juridisk
assistance.

KOMPARATIV JURIDISK
REDEGØRELSE
Sammenfatning
Nedenfor følger en sammenfatning af relevante forskelle
mellem den danske aktieselskabslovgivning (Lov om
aktie- og anpartsselskaber (”Selskabsloven”)) og den
svenske aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) vedrørende
udlodningsprocedurer, generalforsamling og obligatoriske selskabsbegivenheder. Bemærk, at nedenstående
beskrivelse ikke er udtømmende, og at begrænsninger
og undtagelser kan findes vedrørende de beskrevne
regler.
1. UDLODNINGSPROCEDURER
1.1 Udlodningsprocedurer i henhold til den danske
aktieselskabslovgivning

udbytte kan kun ske fra selskabets frie reserver, det vil
sige beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver, som
ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med
fradrag af overført underskud.
1.1.2 Fordeling af ekstraordinært udbytte
I henhold til § 182 i selskabsloven kan generalforsamlingen først træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, når selskabet har aflagt den første årsrapport. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning
af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets
bestyrelse. I henhold til selskabslovens § 180, stk. 2, kan
der som udbytte kun anvendes frie reserver, hvorved
forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver,
som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med
fradrag af overført underskud. I henhold til § 183 i selskabsloven skal en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte altid vedlægges en balance. Bestyrelsen
vurderer, om det er forsvarligt at vedlægge balancen
fra seneste årsrapport, eller om der skal udarbejdes en
mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler
til rådighed for uddelingen.
1.2 Udlodningsprocedurer i henhold til den svenske aktiebolagslagen
Lignende bestemmelser omkring udlodningsproceduren findes i ABL med undtagelse af visse formelle
fravigelser.

1.1.1 Fordeling af ordinært udbytte
I henhold til § 180 i selskabsloven skal generalforsamlingen bestemme, hvordan fordelingen af det beløb, som er
tilgængeligt til udlodning, skal ske. Generalforsamlingen
må ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets bestyrelse. Udlodning af
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2. GENERALFORSAMLING
2.1 Generalforsamling i henhold til den
danske aktieselskabslovgivning
2.1.1 Aktionærernes beslutningsret
I henhold til § 76 i selskabsloven udøves aktionærernes
ret til at træffe beslutninger i selskabet på generalforsamlingen.
2.1.2 Aktionærernes ret til at deltage, stemme etc.
I henhold til § 78 i selskabsloven er samtlige aktionærer berettigede til at deltage og komme med indlæg på
generalforsamlinger. I henhold til § 80 i selskabsloven
har aktionærer ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. I henhold til § 81 i selskabsloven
kan aktionærer og aktionærers fuldmægtige møde
på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. I
henhold til § 82 i selskabsloven er aktionæraftaler ikke
bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes
af generalforsamlingen. I henhold til § 84 i selskabsloven kan vedtægterne i aktieselskaber, hvis aktier ikke er
genstand for handel på et reguleret marked, indeholde
bestemmelser om eksempelvis, at en aktionærs ret til at
deltage på generalforsamlinger og at stemme i henhold
til sine aktier skal bestemmes på basis af aktionærens
aktiebeholdning på registreringsdatoen. Kapitalandelen
og stemmeretten hos en aktionær skal bestemmes på
registreringsdatoen på basis af antallet af aktier, som aktionæren besidder, i overensstemmelse med aktiebogen
og eventuelle notifikationer om ejerskab, som selskabet
modtager med henblik på registrering i aktiebogen. Registreringsdatoen er en uge før generalforsamlingen.
2.1.3 Tid og sted
I henhold til § 87 i selskabsloven skal generalforsamling
afholdes på selskabets registrerede adresse, medmindre
vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes
på andet nærmere angivet sted. Freetrailers vedtægter
angiver ikke nogen undtagelse i forhold til det, som følger
af loven. Det betyder, at generalforsamlingen skal afholdes på selskabets registrerede adresse (Sydmarken 31,
2860 Søborg, Danmark).
I henhold til § 88 i selskabsloven skal generalforsamlingen træffe afgørelse om følgende: (i) godkendelse af
årsrapporten;
(ii) anvendelse af overskud eller dækning, som beskrives i
den godkendte årsrapport;
(iii) eventuel ændring af beslutning om revision af selskaFREETRAILER GROUP A/S
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bets kommende årsregnskaber mv., hvis selskabet ikke er
omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller
anden lovgivning;
(iv) andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er
henlagt til generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
så den er modtaget senest 5 måneder efter udløbet af
regnskabsåret.
Årsrapporten skal være tilgængelig for generalforsamlingen.
2.1.4 Emner på generalforsamlingen
I henhold til § 90 i selskabsloven har alle aktionærer
ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen
til den ordinære generalforsamling. Et fremsat krav fra
aktionærer om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen skal ske skriftligt senest seks uger inden ordinær
generalforsamling.
2.1.5 Indkaldelse til generalforsamlinger
I henhold til § 90 i selskabsloven skal generalforsamlinger indkaldes og organiseres af bestyrelsen. I henhold
til § 94 i selskabsloven skal indkaldelse til generalforsamlinger foretages tidligst fire uger og, medmindre
vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger
før generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen
udskydes til en dato, som ligger mere end fire uger frem
i tiden, skal der finde fornyet indkaldelse sted til den
fortsatte generalforsamling.
I henhold til § 95 i selskabsloven skal indkaldelse til generalforsamlinger ske i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne.
I henhold til § 98 i selskabsloven skal dagsordenen, de
fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres
tilgængelig til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Af Freetrailers vedtægter (se næste afsnit i Memorandummet) fremgår det, at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske tidligst fire uger og senest to uger inden
generalforsamlingen, samt at indkaldelse til generalforsamlingen (såvel ordinær generalforsamling som
ekstraordinær generalforsamling) sker via elektronisk
kommunikation. Endvidere fremgår det af vedtægterne,
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at Freetrailer skal anmode aktionærerne om en e-mailadresse, som kan anvendes til indkaldelse til generalforsamling og øvrige meddelelser. Aktionærerne er dog
selv ansvarlige for, at den e-mailadresse, som er givet til
Selskabet, er korrekt.
2.1.6 Afstemning
I henhold til § 104 i selskabsloven stemmer hver aktionær samlet på sine kapitalandele, medmindre vedtægterne bestemmer andet.
I henhold til § 105 i selskabsloven afgøres alle anliggender på generalforsamling ved simpelt stemmeflertal i
forhold til de aktier, som er repræsenterede på generalforsamlingen, medmindre andet følger af selskabsloven
eller vedtægterne. Står stemmerne lige, er forslaget ikke
vedtaget, med undtagelse af personvalg, hvor der sker
lodtrækning, hvis stemmerne står lige.
I henhold til § 106 i selskabsloven skal beslutning om
ændring af vedtægterne ske med mindst 2/3 af såvel de
stemmer, som er afgivet, som af den del af de aktier, som
er repræsenteret på generalforsamlingen. Der gælder
specifikke undtagelser.
I henhold til § 107 i selskabsloven er beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser over
for selskabet forøges, kun gyldig, hvis samtlige kapitalejere er enige herom.
I henhold til § 107, stk. 2, i selskabsloven er visse
beslutninger, hvorved aktionærers ret til udbytte eller
til udlodning af selskabets midler, herunder tegning af
aktier til favørkurs, formindskes til fordel for andre end
aktionærerne i selskabet og medarbejderne i selskabet
eller dettes datterselskab, kun gyldige, hvis de tiltrædes
af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den
på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.
2.1.7 Beslutningsregler ved forskellige emissioner
Selskabsloven fastsætter, at såvel beslutninger om
fortegningsemission som beslutninger om rettet nyemission kræver et kvalificeret flertal med mindst 2/3
stemmemajoritet. Lignende bestemmelser fælder for
beslutninger om konverterings- og apportemission.
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2.1.8 Ugyldige beslutninger på generalforsamlinger
I henhold til § 108 i selskabsloven må der på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig
fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning.
I henhold til § 109 i selskabsloven kan en aktionær eller
et medlem af ledelsen anlægge sag vedrørende en
generalforsamlingsbeslutning, som ikke er blevet til på
lovlig måde, eller som er i strid med selskabsloven eller
selskabets vedtægter.
2.2 Generalforsamling i henhold til den
svenske aktieselskabslovgivning
Generelt er bestemmelserne i selskabsloven i overensstemmelse med ABL. Det består visse forskelle i
afvigende indkaldelsesvarsler til generalforsamlingen,
hvor indkaldelse til generalforsamling jf. ABL skal udsendes seks uger og senest fire uger inden afholdelse
af generalforsamlingen. Hvad angår indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling, må denne tidligst
udsendes seks uger og senest 2 uger inden afholdelse
af den ekstraordinære generalforsamling. Endvidere
skal der, udover rent formelle beslutninger, behandles flere obligatoriske beslutninger på generalforsamlingen, eksempelvis spørgsmålet om ansvarsfrihed
for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende
direktør. Vedrørende beslutningsregler for emissioner
på generalforsamlingen fastsætter ABL som regel
simpelt flertal for de tilfælde, som ikke vedrører rettet
emission, hvilket fraviger fra selskabslovens regler.
Der gælder den samme procedure for godkendelse af
apportværdier, som udføres af uafhængige vurderingsmænd ved apportemissioner, i såvel svensk som
dansk ret.
Ifølge svensk ret er selskaber forpligtede til at overholde særlige beslutningsregler vedrørende opnået kvalificeret flertal på mindst 9/10 af såvel afgivne stemmer
som repræsenterede aktier på generalforsamlingen
for at kunne gennemføre visse nærståendetransaktioner i henhold til bestemmelserne i kapital 16 i ABL,
Lex Leo. Dette er en forskel i forhold til selskabsloven,
som kun kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af
stemmerne på generalforsamlingen for at kunne gennemføre sådanne transaktioner. [Layout: Sæt stykke
2.2 i særlig tekstrude med anden baggrundsfarve]
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3. Aktionærers initiativret

5. Minoritetsrevisor

3.1 Aktionærers initiativret i henhold til
den danske aktieselskabslovgivning
I henhold til § 89 i selskabsloven kan minoritetsaktionærer til mindst fem procent af samtlige aktier i
selskabet eller den mindre brøkdel, som vedtægterne
måtte bestemme, skriftligt forlange, at der afholdes en
ekstraordinær generalforsamling til behandling af et
bestemt angivet emne. Indkaldelse til en sådan generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at det er forlangt
af minoritetsaktionæren..

5.1 Minoritetsrevisor i henhold til den
danske aktieselskabslovgivning
Ifølge § 144 i selskabsloven kan en aktionær kræve,
at den danske Erhvervsstyrelse udnævner en revisor,
som skal deltage i revisionen sammen med den eller de
øvrige revisorer, under forudsætning af at aktionærer,
som indehaver mindst 1/10 af samtlige aktier i selskabet,
har stemt for dette på en generalforsamling, hvor valg af
revisor skal ske, samt at kravet fremsættes senest 2 uger
efter generalforsamlingen.

3.2 Aktionærers initiativret i henhold til
den svenske aktieselskabslovgivning
Tilsvarende bestemmelse om aktionærers initiativret findes også i ABL, men ifølge de svenske regler
tilkommer denne ret minoritetsaktionærer, som
indehaver mindst 1/10 af samtlige aktier.

5.2 Minoritetsrevisor i henhold til den
svenske aktieselskabslovgivning
En tilsvarende bestemmelse om minoritetsrevisor
findes i ABL, men ifølge de svenske regler kan forslag
om at udpege en minoritetsrevisor foretages enten
af aktionærer, som indehaver mindst 1/10 af
selskabets aktier, eller som indehaver mindst 1/3
af de aktier, som er repræsenterede på generalforsamlingen.

4. Særlig granskning
4.1 Særlig granskning i henhold til den
danske aktieselskabslovgivning
Ifølge § 150 i selskabsloven kan en aktionær på den ordinære generalforsamling eller på en generalforsamling,
hvor emnet er sat på dagsordenen, fremsætte forslag om
en granskning af selskabets forvaltning og regnskaber.
Vedtages forslaget med simpel stemmeflerhed, vælger
generalforsamlingen en eller flere granskningsmænd.
Vedtages forslaget ikke, kan aktionærer, som repræsenterer 25 pct. af samtlige aktier i selskabet, anmode om,
at der udnævnes granskningsmænd. En sådan anmodning skal være tilgået skifteretten senest fire uger efter
generalforsamlingens afholdelse.
4.2 Særlig granskning i henhold til den
svenske aktieselskabslovgivning
Lignende bestemmelser vedrørende særlig granskning findes i ABL, men ifølge de svenske regler kan
en sag om udnævnelse af en særlig granskningsmand rejses af aktionærer, som repræsenterer
mindst 1/10 af selskabets aktier.
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6. Gennemsigtighedsrapportering og udskudt
offentliggørelse af intern viden
Personer i ledende stillinger og deres nærtstående
parter i Freetrailer indrapporterer gennemførte transaktioner i selskabets finansielle instrumenter til den
danske parallel til Finansinspektionen (Finanstilsynet).
Investorer kan altså henvende sig til Finanstilsynet for at
gøre sig bekendt med gennemførte gennemsigtighedstransaktioner (www.finanstilsynet.dk).
Finanstilsynet skal underrettes om den begivenhed,
Freetrailer beslutter sig for at udskyde offentliggørelsen
af intern viden om, efter at de oplysninger, som har
været genstand for udskydelsen, er blevet offentliggjort.
Hvad angår fremgangsmåder til at underrete den danske
myndighed, gøres dette som påkrævet i henhold til Finanstilsynets procedurer. Selskabet skal i øvrigt følge de
bestemmelser, som er fastsat i den såkaldte forordning
om markedsmisbrug.
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7. Henstilling om rettede emissioner og
takeover-regler
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet for svensk
selskabsstyrelse - ”Kollegiet”) har udarbejdet en henstilling om rettede kontantemissioner i selskaber, hvis
aktier er optagne til handel på First North, Nordic MTF
eller AktieTorget. En henstilling giver udtryk for det, som
i visse henseender er god praksis på aktiemarkedet ved
kontantemissioner af aktier, tegningsoptioner og konvertible obligationer. Eftersom aktierne i Freetrailer er
optagne til handel på AktieTorget skal Freetrailer, trods
det er et dansk selskab, overholde henstillingen.
Kollegiet har også udarbejdet takeover-regler, som i alt
væsentligt svarer til de regler, som gælder for selskaber,
hvis aktier er optagne til handel på et reguleret marked,
som skal anvendes for offentlige overtagelsestilbud
vedrørende selskaber, hvis aktier handles på en handelsplatform, såsom eksempelvis AktieTorget. Disse regler
finder også anvendelse på Freetrailer.

8. Skatteregler i Sverige
Nedenfor sammenfattes visse svenske regler for beskatning af udbytte og kapitalgevinst for personer med
skattemæssigt hjemsted i Sverige, som investerer i aktier
i Freetrailer. Sammenfatningen er baseret på nugældende lovgivning og er kun beregnet til generel information.
Det skal bemærkes, at den skattemæssige behandling af
hver enkelt aktionær afhænger af dennes specifikke situation og kan også afhænge af udenlandske skatteregler
og skatteaftaler. Længere nede i informationen er der
eksempler på et antal situationer, som ikke behandles i
sammenfatningen.
8.1 Skatteregler for fysiske personer i Sverige
For fysiske personer, som er ubegrænset skattepligtige
i Sverige, som følge af at de er bosatte i Sverige eller har
sædvanligt opholdssted dér, beskattes kapitalindkomster såsom udbytter og kursgevinster som kapitalindkomst. Skattesatsen for kapitalindkomst er 30 procent.
Ved beregning af kursgevinster eller kurstab skal modtaget salgsgodtgørelse for de afhændede aktier reduceres
med aktiernes omkostningsbeløb (anskaffelsesudgift).
Ved beregning af omkostningsbeløb skal samtlige aktier
af samme art og type lægges sammen og i fællesskab
beregnes med anvendelse ag gennemsnitsmetoden.
Ved afhændelse af markedsnoterede aktier kan standardmetoden alternativt anvendes, hvilket indebærer,
at omkostningsbeløbet kan fastsættes til 20 procent af
salgsgodtgørelsen efter fradrag for udgifter til salget.
Hvis afhændelse af markedsnoterede aktier fører til et
kurstab, kan tab fradrages skattepligtige kursgevinster,
som opstår samme år på aktier og markedsnoterede
værdipapirer, som beskattes som aktier (dog ikke andele
i værdipapirfonde eller specialfonde, som kun indeholder svenske tilgodehavender, såkaldte rentefonde). I
det omfang at kurstab på markedsnoterede aktier ikke
kan modregnes jf. ovenstående bevilges der et fradrag i
kapitalindkomsten på 70 procent af tabet.
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Opstår der tab i indkomstkapitalen, bevilges der en
reduktion af skatten af erhvervsindkomst, anden indkomst, der ikke er lønindkomst, samt ejendomsskat og
kommunal ejendomsafgift. Skattereduktionen udgør 30
procent af underskud på op til 100.000 SEK og 21 procent
af underskud på mer end 100.000 SEK. Underskud i indkomstkapitalen, som ikke kan udnyttes et givent år, går
tabt og kan ikke udnyttes det efterfølgende år.
8.2 Skatteregler for svenske aktieselskaber
For svenske aktieselskaber beskattes al indkomst,
inklusive udbytter og kursgevinster på markedsnoterede
aktier, som indkomst fra erhvervsvirksomhed. Skattesatsen er 22 procent.
Kursgevinsten/kurstabet beregnes ud fra forskellen mellem modtaget salgsgodtgørelse for de afhændede aktier
reduceres med aktiernes omkostningsbeløb (anskaffelsesudgift). Ved beregning af omkostningsbeløb skal
samtlige aktier af samme art og type lægges sammen og
i fællesskab beregnes med anvendelse ag gennemsnitsmetoden. Ved afhændelse af markedsnoterede aktier
kan standardmetoden alternativt anvendes, hvilket
indebærer, at omkostningsbeløbet kan fastsættes til 20
procent af salgsgodtgørelsen efter fradrag for udgifter til
salget.
Hvis en afhændelse af markedsnoterede aktier fører til
et kurstab, bevilges der kun fradrag for tabet i forhold
til kursgevinster på aktier og andre værdipapirer, som
beskattes som aktier (en såkaldt aktiefold). Hvis et
kurstab ikke kan fradrages af den virksomhed, som har
realiseret tabet, findes der under visse forudsætninger
en mulighed for, at et andet koncernselskab, som har
realiseret kursgevinster på aktier og andre værdipapirer,
som beskattes som aktier, samme år kan udnytte kurstabet gennem fradrag. Dertil kræves, at der foreligger en
koncernbidragsret mellem virksomhederne, og at begge
virksomheder anmoder om, at en sådan modregning
skal ske for et beskatningsår, som har samme deklarationstidspunkt eller ville have haft det, hvis ikke et af
selskabernes bogføringsforpligtelser var ophørt. Kurstab
på aktier, som det ikke har være muligt at udnytte et
givent år, kan gemmes og fradrages kursgevinster på
aktier og andre værdipapirer, som beskattes som aktier i
efterfølgende år og uden tidsbegrænsning.
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8.3 Situationer, som ikke behandles i sammenfatningen
Informationerne ovenfor er af generel karakter og afspejler sandsynligvis ikke hver enkelt aktionærs specifikke
situation. Nedenfor eksemplificeres et antal situationer,
som ikke behandles i sammenfatningen:
• de særlige regler om skattefri kursgevinster eller
ikke-fradragsberettigede kurstab, hvis aktier skattemæssigt udgør såkaldte erhvervsbetingede andele hos
aktionæren;
• situationer, hvor aktier indehaves som lagertilgang i
erhvervsvirksomhed;
• situationer, hvor aktier indehaves af handels- eller
kommanditselskaber;
• situationer, hvor særlige regler bliver anvendelige for
aktier i selskaber, som er eller har været selskaber med
få deltagere;
• situationer, hvor en fysisk person anses som ubegrænset skattepligtig i Sverige, som følge af at denne har
væsentlig tilknytning til Sverige;
• udenlandske virksomheder, der driver forretning gennem fast driftssted i Sverige.
Endvidere gælder der særlige skatteregler for visse
virksomhedskategorier og juridiske personer, eksempelvis investeringsvirksomheder og værdipapirfonde
eller specialfonde. Der gælder også særlige regler for
investering i aktier via investeringssparkonto (ISK) og
kapitalforsikringer.
9. Dansk kildeskat af udbytte
Det skal bemærkes, at udbytter af aktier i Freetrailer,
som udbetales til personer med skattemæssigt hjemsted
i Sverige som udgangspunkt beskattes med 27 procent
i Danmark. Ifølge den nordiske skatteaftale er kildeskatten på aktier normalt begrænset til 15 procent. For at
undgå dobbeltbeskatning af udbytteindkomst tillades
under visse forudsætninger modregning af sådan udenlandsk skat i Sverige i forhold til den svenske skat, som
skal betales af udbytteindkomsten.
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VEDTÆGTER
VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING
DEN 23. APRIL 2018
SELSKABETS NAVN OG FORMÅL
Selskabets navn er Freetrailer Group A/S.
Selskabet har binavnet FT Group A/S.
Selskabets formål er at besidde aktier i dattervirksomheder samt at drive handels- og finansieringsvirksomhed.
SELSKABETS KAPITAL
Selskabets aktiekapital er kr. 4.566.055, skriver kroner firemillionerfemhundredesekstisekstusindeogfemtifem 00/100,
fordelt i nom. 6.088.073 aktier a kr. 0,75 eller multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36, Weidekampsgade 14, 2300 København S.
Aktierne er omsætningspapirer.
Der udstedes ikke aktiebreve.
Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt
eller delvis.
Såfremt der på en aktionær anmodning senere udstedes aktiebreve, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i
henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.
§ 4a
BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE
På ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 23. april 2018 bemyndigedes bestyrelsen til uden fortegningsret for
nuværende kapitalejere ad én eller flere gange at udvide selskabskapitalen med indtil yderligere nominelt 3.000.000 kr.
Tegningen skal ske til markedskurs, og denne fastsættes af bestyrelsen.
De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktier skal lyde på navn. Der skal gælde de samme indskrænkninger i deres
omsættelighed som gælder for de eksisterende. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. De
nye aktier udstedes i stykstørrelse af nominelt 0,75 kr. og skal have samme ret i selskabet som de gamle aktier.
Kapitalforhøjelsen skal ske ved udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.
Denne bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023.
De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
Bestyrelsen skal foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er en nødvendig følge af den / de gennemførte
kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af denne bemyndigelse, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen
derfor er udløbet.
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§ 4b
BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF WARRANTS
Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 23. april 2018:
1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 504.403 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 378.302, der sker
gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant
indbetaling som på anden måde.
Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret
til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.
3. Denne bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023, men kan fornyes for en eller flere perioder for indtil fem år ad
gangen.
4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens §
169, stk. 2 og 3.
§ 4c
Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 23. april 2018
1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 93.381 stk. warrants til Gemstone
Capital ApS. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 70.035, der sker
gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til punkt 1 udstedte warrants. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant
indbetaling som på anden måde.
Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være
omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til
udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.
3. Den i punkt 1 og 2 indeholdte bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023, men kan fornyes for en eller flere perioder
for indtil fem år ad gangen.
4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens §
169, stk. 2 og 3.
§ 4d
BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE
På ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 23. april 2018 bemyndigedes bestyrelsen til uden fortegningsret for
nuværende kapitalejere ad én eller flere gange at udvide selskabskapitalen med indtil yderligere nominelt 1.500.000 kr.
Tegningen skal ske til markedskurs, og denne fastsættes af bestyrelsen.
De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktier skal lyde på navn. Der skal gælde de samme indskrænkninger i deres
omsættelighed som gælder for de eksisterende. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. De
nye aktier udstedes i stykstørrelse af nominelt 0,75 kr. og skal have samme ret i selskabet som de gamle aktier.
Kapitalforhøjelsen skal ske ved udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.
Denne bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023.
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De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
Bestyrelsen skal foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er en nødvendig følge af den / de gennemførte
kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af denne bemyndigelse, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen
derfor er udløbet.
§ 4e
På ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 23. april 2018 bemyndigedes bestyrelsen til med fortegningsret for
nuværende kapitalejere ad én eller flere gange at udvide selskabskapitalen med indtil yderligere nominelt 1.500.000 kr.
Tegningen skal ske til markedskurs, og denne fastsættes af bestyrelsen.
De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktier skal lyde på navn. Der skal gælde de samme indskrænkninger i deres
omsættelighed som gælder for de eksisterende. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. De
nye aktier udstedes i stykstørrelse af nominelt 0,75 kr. og skal have samme ret i selskabet som de gamle aktier.
Kapitalforhøjelsen skal ske ved udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.
Denne bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023.
De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
Bestyrelsen skal foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er en nødvendig følge af den / de gennemførte
kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af denne bemyndigelse, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen
derfor er udløbet.
§ 4f
BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF KONVERTIBLE GÆLDSBREVE OG DERAF FØLGENDE KAPITALFORHØJELSE
Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange optage lån mod gældsbreve, der giver långiver ret til at
konvertere sin fordring til aktier i selskabet.
Denne bemyndigelse gælder indtil den 1. april 2023. Lån kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde,
ligesom de hidtidige aktionærers fortegningsret ikke skal gælde.
Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med nom. kr. 750.000 ved ombytning til aktier a nom. kr. 0,75 af de af selskabet i henhold til ovennævnte bemyndigelse udstedte konvertible gældsbreve. Långiver tillægges fortegningsret til de aktier, der udstedes i forbindelse med konverteringen. De nye aktier skal være
omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal gælde de samme indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed,
som gælder for de eksisterende aktier i selskabet. Konverteringskursen skal fastsættes til markedskurs, og denne fastsættes af bestyrelsen.
For lån optaget i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk.
2 og 3.
GENERALFORSAMLINGER
Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter
udløbet af hvert regnskabsår.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet
emne skriftligt forlanges af en aktionær, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst
fire uger og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste
indhold angives i indkaldelsen.
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Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor.
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt
fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden generalforsamlingens afholdelse.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

DIRIGENT
En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
REPRÆSENTATION OG ST EMMERET
Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.
Denne kan ikke gives for længere tid end eet år.
Hvert aktiebeløb på kr. 0,75 giver een stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige aktionærer stemmer herfor.
På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af
dirigenten.
Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller
uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres
i selskabets forhandlingsprotokol.
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BESTYRELSE OG DIREKTION
Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.
Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke være aktionærer.
Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed
gør formandens stemme ud slaget.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
Bestyrelsen ansætter en til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller
direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
TEGNINGSREGEL
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.
Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder ved udsendelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer,
delårsrapport, årsrapport, samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne.
Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med selskabet kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.
Selskabet skal anmode aktionærerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.
REGNSKAB OG REVISION
Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 af generalforsamlingen valgt revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret.
Selskabets regnskabsår løber fra 1.7. til 30.06.
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse
af forsvarlige afskrivninger.
Henstår der underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har
fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års
regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer
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dage

308

Gennemsnitlig udlejning om året per trailer *
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ADRESSER
Selskabet
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
DK-2680 Søborg
E-post: info@freetrailer.com
Hemsida: www.freetrailer.com
Revisor
Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
DK-2970 Hørsholm
Finansielle rådgivere
Corpura Fondkommission AB
Artillerigatan 42
SE-114 45 Stockholm
E-post: info@corpura.se
Gemstone Capital ApS
Øster Allé 42
DK-2100 Köpenhamn
E-post: info@gemstonecapital.com
Juridiske rådgivere
Fredersen Advokatbyrå AB
Turning Torso
SE-211 15 Malmö
Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab
Amaliegade 10
DK-1256 København K
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB
Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö
Telefon: 040-615 14 10
Fax: 040-615 14 11
E-post: ekonomi@sedermera.se

FREETRAILER GROUP A/S

|

EMISSIONSMEMORANDUM FORUD FOR NOTERING PÅ AKTIETORGET

67

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.

KONTAKT
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg

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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