INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I
GREATER THAN AB
Januari 2016

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
»» Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 10 februari 2016,
eller
»» Senast den 8 februari 2016 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för
teckning av nya aktier.
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.
DISTRIBUTION AV DETTA INFORMATIONSMEMORANDUM OCH TECKNING AV NYA
AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.

Viktig information
VISSA DEFINITIONER
Med ”Greater Than” eller ”Bolaget” eller ”Koncernen”
avses, beroende på sammanhang, Greater Than AB
(publ), org. nr 556965-2885, den koncern som Greater
Than AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Greater
Than AB (publ). Med ”Informationsmemorandumet”
avses föreliggande informationsmemorandum. Med
”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses
erbjudandet att teckna aktier som emitteras i enligthet med villkoren i Informationsmemorandumet. Med
”BTA” avses betald tecknad aktie. Därutöver kan vid
stort intresse för deltagande i Företrädesemissionen
ytterligare aktier emitteras genom en s. k. övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”). Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 5561128074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor,
hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvisning till
”USD” avser amerikanska dollar. Med ”k” avses tusen
och med ”M” avses miljoner.
UPPRÄTTANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM
Detta dokument har inte granskats och godkänts av
Finansinspektionen. Informationsmemorandumet utgör inte ett prospekt. Erbjudandet att teckna aktier
enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte, direkt
eller indirekt, till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationsmemorandumet får inte distribueras i
eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt
Informationsmemorandumet förutsätter ytterligare
registrerings- eller andra åtgärder än sådana som
följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga
bestämmelser i sådant land.
Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nyemitterade aktier har registrerats, eller kommer att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933
enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet
omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien,
Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong
eller Kanada, eller i något annat land där Erbjudandet
eller distribution av Informationsmemorandumet
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
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än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om
teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma
att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter,
BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas
vidare eller levereras i, eller till, länder där åtgärd enligt
ovan krävs, eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.
TVIST
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Informationsmemorandumet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol.
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Informationsmemorandumet och Erbjudandet. Observera
att den som väcker talan vid domstol med anledning
av uppgifterna i Informationsmemorandumet kan bli
tvungen att bekosta en översättning av Informationsmemorandumet.
MARKNADSINFORMATION OCH VISS FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Greater Thans
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell,
operativ och övrig utveckling. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser
historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att
den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”,
”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, ”prognostiseras”, ”försöker”
eller ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och
andra variationer därav eller motsvarande begrepp.
Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per
datumet för Informationsmemorandumet. Greater Than
gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar
eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till
följd av ny information, framtida händelser eller dylikt.
Även om Greater Than anser att förväntningarna som
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, är det inte säkert att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig
vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden.
I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte
fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt
resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från historisk
information eller från framtidsinriktade uttalanden.

Informationsmemorandumet
innehåller
historisk
marknadsinformation och branschprognoser. Viss
information har inhämtats från utomstående källor och
Greater Than har strävat efter att återge sådan information korrekt i Informationsmemorandumet. Även om
Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med osäkerhet och
reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera anledningar, bl.a. genom
att marknaderna definieras olika samt att informationen
kan ha samlats in genom användande av olika metoder
och med olika antaganden. Viss statistik i detta Informationsmemorandum har sammanställts av Greater
Than, i vissa fall, på basis av olika antaganden. Även
om Bolaget anser att sammanställningsmetod och
antaganden är rimliga har dessa endast i viss omfattning kunnat bekräftas eller verifieras mot oberoende
källor. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren
av Informationsmemorandumet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Informationsmemorandumet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti
kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till, och
kan försäkra genom jämförelse med annan information
som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på
ett sätt som skulle göra den återgivna informationen
felaktig eller missvisande.
PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Viss finansiell information och annan information som
presenteras i Informationsmemorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa
kolumner exakt med angiven totalsumma. Om inte
annat anges har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets
revisor.

VILLKOR I SAMMANDRAG
Emissionsbelopp
Cirka 7,7 MSEK

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2016
är registrerad som aktieägare i Greater Than erhåller
en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen
innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter
berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver
erbjuds aktieägare och andra investerare att utan
företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningskurs
8 SEK per aktie

Teckningstid

27 januari – 10 februari 2016

Handel med teckningsrätter
27 januari – 8 februari 2016

Exempel

En aktieägare har 1 000 aktier i Greater Than på avstämningsdagen den 25 januari 2016. Aktieägaren
erhåller 1 000 teckningsrätter. Teckningsrätterna kan
utnyttjas för teckning av 150 aktier för 8 SEK per aktie.
Totalt ska således 1 200 SEK erläggas för de nya aktierna. Efter Företrädesemissionen äger aktieägaren
sammanlagt 1 150 aktier i Greater Than.

Handelsplats
Aktietorget

ISIN-koder

Aktien
GREAT
Teckningsrätt
GREAT TR
Betald tecknad aktie GREAT BTA

SE0005881554
SE0007980636
SE0007980644

Finansiell kalender
Kvartalsrapport Q4

24 februari 2016
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Inbjudan till teckning av aktier
i Greater Than AB
Styrelsen för Greater Than beslutade den 18 januari 2016 om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015.
Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2016 är registrerad som aktieägare i Greater Than erhåller en
(1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till
teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 8 SEK per aktie. Teckningstiden för Företrädesemissionen
löper från och med den 27 januari till och med den 10 februari 2016, eller sådan senare period som styrelsen
bestämmer.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 7,7 MSEK före emissionskostnader1. Emissionen omfattar högst 958 267 aktier, varigenom antalet aktier ökar till högst 7 346 717. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med
95 826,7 SEK till 734 671,7 SEK. Företrädesemissionen kan komma att medföra en maximal utspädningseffekt
motsvarande 13,0 procent av Bolagets totala antal aktier respektive röster. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd.
För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Av praktiska skäl
får styrelsen, vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker
av ett visst lägsta antal aktier och om antalet aktier som skall tilldelas. Sålunda tecknade aktier skall i första hand
tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra och sista hand tilldelas
dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier
som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I syfte att möta marknadens efterfrågan vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen avser styrelsen, i den
mån överteckningsgraden och därmed intresset för deltagande bedöms motivera detta, inom trettio dagar från
sista dagen för teckning i Företrädesemissionen, besluta om en riktad emission av ytterligare sammanlagt högst
143 740 aktier till en emissionskurs om 8 SEK per aktie i syfte att tillföra Greater Than en emissionslikvid om ytterligare ca 1,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av denna Övertilldelningsoption ökar antalet aktier
till 7 490 457. Aktiekapitalet ökar med högst 14 374 SEK till högst 749 045,70 SEK. Full teckning i Företrädesemissionen tillsammans med fullt utnyttjande och full teckning av Övertilldelningsoptionen kan komma att medföra en
sammanlagd utspädningseffekt motsvarande 14,7 procent av Bolagets totala andel aktier respektive röster. Teckning inom ramen för Övertilldelningsoptionen sker på samma sätt som teckning utan stöd av teckningsrätter inom
ramen för Företrädesemissionen.
Greater Than har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från aktieägare om 4,75
MSEK, motsvarande ca 62 procent av Företrädesemissionen2.
Härmed inbjuds aktieägarna i Greater Than att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i
Informationsmemorandumet.
Stockholm den 18 januari 2016
Greater Than AB (publ)
Styrelsen
Emissionskostnader beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK.
Bolagets huvudaktieägare Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding AB har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemis
sionen omfattande det antal aktier som svarar mot en teckningslikvid motsvarande huvudaktieägarnas fordringar på Bolaget om 3 000 000, 1 000 000 respektive 750 000 kronor. Aktier tecknade i enlighet med teckningsförbindelserna betalas genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på Bolaget.

1
2
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”Eftersom vi har utvecklat ett nytt angreppssätt att analysera Big Data kan vi idag skapa
en försäkring som premierar de skötsamma
och samtidigt gynnar miljön.”
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Bakgrund och motiv
Greater Than utvecklar digitala tjänster för bilister som gör bilkörning billigare, enklare och miljövänligare. Bolagets egenutvecklade algoritmer som skapar ett digitalt
”DNA”, unikt för varje förare, möjliggör en ny prismodell för bilförsäkringar - baserad
på hur bilen körs och som bara kostar vid användande - ”Pay as you drive”.
Greater Than noterades på Aktietorget den 9 juni
2014 i anslutning till att Bolaget genomförde en nyemission.
Greater Than har utvecklat ett nytt angreppssätt att
analysera Big Data och med över 10-års forskning,
utveckling och praktisk erfarenhet, har vi idag förmodligen ett av världens bästa mätsystem för att i realtid mäta hur energieffektivt och trafiksäkert vi kör ett
fordon. Teknologin har vi förpackat på en plattform
som vi kallar Enerfy. Baserat på den teknologin, kombinerat med över 10-års erfarenhet om hur vi människor interagerar med ny teknik, utvinner Enerfy information, med målet att ge den vanlige konsumenten
ett konkret värde. Bolaget bedömer att dess styrka
ligger i det entreprenöriella synsättet med fokus på
högkvalitativa mätsystem som ger relevant och rättvisande information.
Bolaget lanserade produkt- och tjänstepaketet Enerfy Driving under början av 2015 och effekterna har
varit påtagliga med mindre miljöpåverkan, säkrare
körning, sänkt bränsleförbrukning och inte minst har
användaren fått bättre koll på sin bil och sina körningar. Lösningen bygger på en OBD-läsare, användarens egna smartphone och en molnlösning som består av stora lagrade mängder data, databaser med
best practice-profiler, självlärande algoritmer, artificiell intelligens och moderna profileringsmetoder.
Hemligheten ligger i de egenutvecklade algoritmerna som är så avancerade att de inte bara hjälper användaren med praktiska tjänster, utan genererar i realtid så exakta data, att varje användare får ett unikt
digitalt ”DNA”, vilket gör det möjligt att utveckla helt
nya och värdefulla tjänster.
Nu tar vi nästa steg – att försöka transformera och digitalisera bilförsäkringsmarknaden.
Greater Than meddelade i augusti 2015, som avsikt
att lansera en bilförsäkring, där riskbedömningen baseras på Bolagets algoritmer och i realtid utförs på in-

dividnivå och per resa. Avsikten med bilförsäkringen
är att premiera de bilister som kör bättre än genomsnittet – med en mer rättvis prissättning. Mer rättvis
i bemärkelsen att relationen mellan pris och risk ska
spegla varandra och att betalning sker för faktiskt användande av bilen även kallat – ”pay as you drive –
per trip”. Det innebär att användaren inte betalar risken för oförsiktiga bilförare och att användaren inte
betalar i onödan för när bilen står i garaget. Vi tycker
det är en rättvis bilförsäkring. Greater Than planerar
att lansera Enerfy Car Insurance under 2016.
Tillförd emissionslikvid är i huvudsak avsedd att finansiera planerad ”proof of concept” och pilotlansering av Enerfy Car Insurance, vilket framför allt innefattar marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.
Emissionslikviden avses också användas till att säkerställa finansieringen av Bolagets löpande verksamhet, samt minska Bolagets skuldbörda. Det är
styrelsens bedömning att det efter kvittning av fordringar på 4,75 MSEK och efter Företrädesemissionens genomförande så kommer kapitalbehovet vara
täckt för de kommande 12 månaderna.
Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget ca
7,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser upp till
4,75 MSEK. Vid utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget högst ytterligare ca 1,1 MSEK före
emissionskostnader.
Styrelsen för Greater Than är ansvarig för innehållet i
detta Informationsmemorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som
lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med
fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.
Stockholm den 18 januari 2016
Greater Than AB (publ)
Styrelsen
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Riskfaktorer
En investering i Greater Than är förenad med risk. Det finns en rad faktorer som, om de inträffar, kan ha en negativ
påverkan på Greater Thans verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. Nedan beskrivs de
riskfaktorer och osäkerheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet. Riskfaktorerna redovisas utan
någon särskild rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande. Utöver de nedan angivna riskfaktorerna
kan det finnas ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Greater Than, eller som Greater Than för
närvarande inte anser vara väsentliga. Sådana riskfaktorer kan också komma att få en negativ påverkan på Greater
Thans verksamhet, resultat, finansiella ställning och/eller framtidsutsikter.
Potentiella investerare bör därför noga överväga all information som lämnas i detta Informationsmemorandum.
Informationsmemorandumet innehåller också framåtriktade uttalanden som påverkas av framtida händelser,
riskfaktorer och osäkerheter. Det verkliga utfallet kan därför komma att skilja sig betydligt från vad som beskrivs i
dessa framåtriktade uttalanden.

RISKFAKTORER SPECIFIKA FÖR
BRANSCHEN OCH GREATER THAN
Greater Than är exponerat mot ändrade
köpbeteenden och konjunkturpåverkan

Greater Thans kundbas är snabbrörlig och avtalen
med Bolagets kunder har normalt korta löptider. Dålig publicitet, ändrade köpbeteenden eller en negativ
upplevelse av Bolagets produkter kan därför innebära att Bolagets kundbas minskar, vilket kan medföra en
negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella
ställning.
I likhet med vad som gäller för annan detaljhandel påverkas marknadens efterfrågan på Greater Thans produkter av förändringar i det allmänna konjunkturläget.
Konsumtionsmönster påverkas av ett antal faktorer
utanför Greater Thans kontroll, bland annat av räntor,
skatter och avgifter, arbetslöshetsnivån, det allmänna
ekonomiska läget såväl lokalt som globalt samt osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En negativ konjunkturutveckling kan påverka hushållens disponibla
inkomster. Dessa faktorer kan medföra en minskad efterfrågan på Greater Thans produkter, vilket kan medföra en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Greater Than är beroende av sin förmåga
till anpassning till marknads- och
teknikutvecklingen

Greater Thans verksamhet är centrerad kring en ny produkt på en ny marknad. Det finns därför i dagsläget en
risk att Bolagets verksamhet, inriktning eller affärsplan
12

ENERF Y

inte kommer att vara långsiktigt framgångsrik på marknaden. Marknaden för connected car-tjänster är ny, vilket innebär att Greater Than i stor utsträckning måste
vara pådrivande såväl vid utveckling av teknik som vid
skapande av publicitet och efterfrågan på marknaden.
Bolaget baserar vidare den aktuella produkten på existerande teknologi i form av det OBD-gränssnitt som
används för att ansluta Greater Thans produkter till bilar och andra fordon. Teknologiskiften eller förändringar i biltillverkarnas inställning till Bolagets teknologi kan
därför medföra att Bolaget måste anpassa sig till nya
förutsättningar. Om Bolaget misslyckas med detta kan
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning
påverkas negativt.

Förändringar i konkurrenssituationen kan
påverka Greater Thans prissättning och
marknadsandel på ett sätt som Bolaget
inte kan bemöta

Greater Than verkar på en konkurrensutsatt marknad.
Samtidigt är Greater Than ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och
kapital. Det finns en risk att Bolagets resurser inte visar sig tillräckliga för att framgångsrikt kunna bedriva
verksamhet i enlighet med Bolagets nuvarande strategi
och samtidigt försvara Bolagets marknadsposition mot
konkurrenter. I den mån konkurrenter till Greater Than
har större finansiella och administrativa resurser än
Bolaget, kan de komma att ha bättre långsiktiga förutsättningar för anpassning till förändringar i teknik och
efterfrågan och samtidigt avsätta större resurser till exempelvis produktutveckling och marknadsföring. Detta kan medföra att Greater Thans konkurrenskraft och
marknadsposition försämras. Ökad konkurrens kan

också leda till prispress och lägre marginaler för Greater Than. Dessa faktorer kan ha en negativ påverkan
på Greater Thans verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Greater Than verkar på en outvecklad
marknad

Bolaget verkar på en marknad som ännu inte har uppnått full mognad. Marknaden karaktäriseras av snabb
utveckling och snabb rörlighet, vilket innebär en stor
osäkerhet vid utarbetandet av prognoser och planer.
Förändrade förutsättningar kan medföra avsevärd påverkan på Greater Thans årsomsättning och resultat i
förhållande till de prognoser och planer som upprättats, vilket kan medföra en negativ påverkan på Greater
Thans verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Greater Thans verksamhet förutsätter ett
fullgott skydd för Bolagets immateriella
rättigheter

De algoritmer och den teknik som kvantifierar användarnas bilkörning till Enerfy-poäng har ingen motsvarighet på marknaden. Denna teknik och andra immateriella rättigheter som Bolaget utvecklat innehas och
skyddas av Bolaget med stöd av immaterialrättslig lagstiftning i de länder Greater Than bedriver verksamhet. Det finns trots detta en risk att Bolagets immateriella rättigheter utsätts för intrång, vilket kan medföra
att Greater Than snabbt förlorar sin konkurrensfördel
på marknaden, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Greater Than är beroende av kompetensen
hos nyckelpersoner och annan kvalificerad
personal

Inom Greater Than finns ett antal nyckelpersoner i ledande befattningar som bidrar med kompetens som är
av stor vikt för verksamheten. Dessa personer är bland
andra VD Liselott Johansson, styrelseordföranden och
grundaren Sten Forseke, samt CTO Anders Lindelöf.
Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner
lämna Greater Than kan det ha en negativ påverkan
på verksamheten. Det föreligger även en risk att rekrytering av ny personal till dessa positioner kan ta tid och
medföra ökade kostnader för Bolaget, vilket kan medföra en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Greater Than är exponerat mot transaktionsrisker till följd av inköp i utländsk
valuta och för omräkningsrisker på grund
av valutafluktuationer

Greater Than är exponerat mot valutarisker av olika
slag på grund av att verksamheten hanterar kapitalflöden i olika valutor. Greater Than betalar inköpen av
OBD-läsare som hör till produkten Enerfy i USD och
redovisar intäkter från försäljningen av dessa i ett flertal
andra valutor beroende på var försäljningen sker. Detta
medför en risk för att Bolaget är exponerat mot effekterna av framtida valutakurssvängningar.
Greater Than är vidare exponerat mot valutakursrisker
ur ett redovisningsperspektiv, så kallade omräkningsrisker, beroende på att Greater Than redovisar i SEK
medan dotterbolaget Greater Than S.A. redovisar i
EUR. Detta medför att förändringar i växelkursen mellan SEK och EUR påverkar värdet på vissa poster i Bolagets koncernredovisning.
Valutakursförändringar kan därför ha en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Greater Thans kassaflöde gör Bolaget
beroende av en god hantering av och
kontroll över likvida medel

Greater Than har i detta skede av Bolagets utveckling
ett svagt kassaflöde, vilket medför att Bolaget är särskilt exponerat mot risken att Bolaget påverkas negativt av bristande hantering och kontroll av likvida medel
och betalningsflöden. Om Greater Than inte förmår generera ett tillräckligt överskott, eller på annat sätt säkerställa tillgången till likvida medel, löper Bolaget risk
att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller. Detta kan medföra höga kostnader för
att erhålla nödlikviditet och kan, i förlängningen, medföra Bolagets obestånd och konkurs.

Greater Than riskerar att behöva ytterligare
finansiering och är beroende av tillgång till
sådant kapital

Greater Thans framtida vinstpotential är i hög grad beroende av den framtida utvecklingen av Bolagets produkter och marknaden för dessa produkter. En sådan
utveckling kan kräva framtida investeringar som ställer krav på ytterligare tillskott av kapital. Greater Thans
möjlighet att tillgodose sådana framtida kapitalbehov
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är beroende av Bolagets förutsättningar att uppta lånefinansiering, vilket kan påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den allmänna tillgången på
krediter samt Bolagets kreditvärdighet och kreditkapacitet. Det finns en risk att ytterligare kapital inte kommer
att kunna anskaffas, eller att kapitalanskaffning inte kan
ske på för Bolaget godtagbara villkor. Detta kan medföra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas för
att täcka Greater Thans kapitalbehov och säkra Bolagets utveckling.
Om Bolaget misslyckas med att finansiera sig på för
Bolaget godtagbara villkor riskerar Bolaget en väsentlig negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning
som i värsta fall kan leda till Bolagets obestånd och
konkurs.

Energimyndigheten kan komma att besluta
om återtagande eller återbetalning av beviljat bidrag

Greater Than beviljades i oktober 2015 ett bidrag med
royaltyåtagande från Energimyndigheten uppgående
till högst cirka 4,8 MSEK. Bidraget är förenat med villkor
avseende bland annat genomförande, rapportering,
redovisning, hävning och återkrav som är sedvanliga
för den aktuella typen av statliga stöd. Detta innebär
att Energimyndigheten kan besluta om att medel ska
återtas bland annat om förutsättningarna för projektets
finansiering förändrats, om projektet inte bedrivs enligt
den överenskomna projektplanen, om utsikter saknas
för att inom rimlig tid nå tillfredsställande resultat i projektet eller om projektets planenliga fortsättning inte
kan anses säkerställd. Vidare kan Energimyndigheten
återkräva utbetalt belopp med omedelbar verkan om
Greater Than inte lämnar föreskrivna rapporter, använder medel till andra ändamål än vad som anges i beslutet, överför medel till annan om det kan antas vara i
syfte att undkomma betalning av royalty eller om Greater Than i övrigt inte uppfyller sina skyldigheter enligt
villkoren, samt om stödet beviljats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter av Greater Than, eller om något annat inträffar som innebär att Greater Than, med hänsyn
till syftet med stödet, inte bör få ha det kvar. Energimyndigheten har också rätt att kräva omedelbar återbetalning av utbetalat stöd om det sker en väsentlig ägarförändring i Greater Than.
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Det finns en risk att Energimyndigheten, på någon av
ovan beskrivna grunder, beslutar om återtagande av
medel eller omedelbar återbetalning av hela eller delar
av bidragsbeloppet. Detta kan medföra svårigheter för
Bolaget att utan ytterligare kapitaltillskott finansiera sin
verksamhet. Det finns också en risk att det återkrävda
beloppet inte kan finansieras med Bolagets egna kapital samtidigt som Bolaget misslyckas med att anskaffa ytterligare kapital, vilket skulle innebära en väsentlig
negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning som
i värsta fall kan leda till Bolagets obestånd och konkurs.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Aktiekursens utveckling kan bli negativ
eller volatil med följden att en potentiell investerare förlorar en del av eller hela sin
investering

Aktieägande är förknippat med risk och risktagande.
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det investerade kapitalet vid en
försäljning. Investeringar i Bolaget bör därför föregås
av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter
och omvärld samt generell information om branschen.
Utvecklingen av Greater Thans aktiekurs är beroende
av en rad faktorer som står utanför Bolagets kontroll.
Sådana faktorer omfattar bland annat det allmänna
konjunkturläget, marknadsräntan, alternativa avkastningsmöjligheter, politiska beslut och osäkerhet på
marknaden. Marknadspriset för Greater Thans aktier
kan också komma att påverkas negativt av negativa
analysrapporter och rekommendationer publicerade
på marknaden. Det finns också en risk för betydande
kurs- och volymsvängningar som saknar samband
med, eller är oproportionerliga i förhållande till, Bolagets utveckling och faktiskt redovisade resultat.

Det är inte säkert att marknaden för handel
med Greater Thans teckningsrätter och
aktier kommer att vara effektiv och likvid

Teckningsrätter och BTA i Greater Than kommer att bli
föremål för handel under en begränsad tid i samband

med Företrädesemissionens genomförande. Det är
inte säkert att det uppstår en effektiv och likvid marknad för handel i dessa instrument. Omsättningen i Greater Thans aktier kan komma att variera över tiden och
skillnaden mellan noterad köp- och säljkurs kan från tid
till annan komma att vara stor.
Detta kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier, teckningsrätter eller BTA
vid en tidpunkt och till en kurs som är godtagbar. Vidare
medför begränsad likviditet en risk för att noterad köprespektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande
återger det pris som en större aktiepost verkligen betingar, bland annat på grund av att ett begränsat köpeller säljtryck riskerar att få en oproportionerligt stor påverkan på marknadskursen för Bolagets aktier.

Greater Thans möjlighet att lämna utdelning är beroende av flera faktorer

Eventuella framtida utdelningar föreslås av Bolagets
styrelse och beslutas av bolagsstämman. Styrelsen har
som långsiktigt mål att lämna utdelning. Faktorer som
styrelsen i första hand kommer att beakta vid framtida
utdelningsförslag är bland annat investeringsbehov, finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för de
kommande åren. Det finns dock risker som kan inverka
negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning,
och det är inte säkert att Bolaget i framtiden kommer att
kunna lämna utdelning till aktieägarna. Detta kan ha en
negativ påverkan på marknadsvärderingen av Greater
Thans aktier.

Sten Forseke kommer fortsättningsvis att
kunna utöva ett betydande inflytande över
Greater Than

Vid full tilldelning i Företrädesemissionen kommer cirka
52,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget att kontrolleras av Sten Forseke. Sten Forseke kan således utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som
är föremål för godkännande av aktieägarna genom beslut på bolagsstämma, exempelvis val av styrelseledamöter eller beslut om utdelning. Det kan inte uteslutas
att Sten Forsekes intressen därvid kan avvika från eller
stå i strid med övriga aktieägares intressen.

Framtida försäljningar av större aktieposter kan påverka kursen på Bolagets aktier
negativt

Om Sten Forseke eller någon annan av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter eller ledande befattningshavare skulle avyttra hela eller delar av sina respektive aktieinnehav, kan detta få en väsentlig negativ
påverkan på marknadspriset på Bolagets aktier. Detta
kan även vara fallet vid en allmän förväntan på marknaden om att en sådan avyttring är förestående.

Ytterligare nyemissioner i Bolaget kan leda
till utspädning av aktieägare

En anskaffning av ytterligare kapital till Greater Than
genom nyemission av aktier i Bolaget leder till att aktieägare som av någon anledning inte deltar i en sådan
nyemission, eller väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna
aktier, får sitt aktieinnehav utspätt genom att aktieägarens proportionella andel av det totala antalet aktier i
Bolaget minskar. Normalt kan en aktieägare som inte
önskar delta i en nyemission sälja sina teckningsrätter för att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt
för utspädningen. Det finns dock en risk för att den ersättning som aktieägaren erhåller vid en försäljning av
dessa teckningsrätter inte motsvarar den ekonomiskasom förlust aktieägaren lider genom utspädningen.

Teckningsförbindelser är inte säkerställda

Ett antal befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd vid teckningsåtaganden
upp till ca 62 procent. Dessa teckningsåtaganden är
emellertid inte säkerställda genom spärrade bankmedel eller annan säkerhet. Det finns därför en risk för att
Erbjudandet inte fulltecknas, om något teckningsåtagande inte uppfylls. Detta kan inverka negativt på Bolagets möjligheter att fullfölja Företrädesemissionen och
därigenom erhålla den beräknade emissionslikviden.
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Att få vara med och skriva historia
är få förunnat
Dra nytta av skalbarhet och lägga till
nya tjänster på en omtyckt plattform,
tjänster som dessutom utmanar ett
oligopol, känns både effektivt och
spännande.

VD har ordet
Traditionella företag använder ny teknik för att förenk-

lig på ett enklare sätt. Smartphone-användandet i

utmana allt som redan görs.

globalt per år. Redan år 2014 fanns det 1,2 miljarder

la det de redan gör. Enerfy använder ny teknik för att

Vi är ett kompetent och dedikerat team, som redan
idag har ett teknikförsprång som vi tänker utöka. Vi

utmanar ett föråldrat oligopol med en digitaliserad
produkt som ger konsumenten fördelen av att bara
betala för när, och hur, de faktiskt använder sin bil.

Den uppkopplade bilen eller Connected Car, som

teknologin ofta kallas, växer snabbt i västvärlden och
det finns ett stort intresse för denna typ av lösningar från både IT- och fordonsindustrin. Möjligheten att

världen fortsätter att öka, med omkring sju procent
smartphones globalt. EU-beslutet om gränslöst mobildatanät är ytterligare exempel på trend som driver
på utvecklingen åt vårt håll.

Men den kanske viktigaste faktorn är den konsumentkraft som växer sig allt starkare i takt med nya

digitaliserade affärsmodeller. Tiden för låsta abon-

nemangslösningar som enda betalningsmodell är på
väg att försvinna. Kunden kommer allt oftare att kräva
att enbart betala för faktiskt användande.

inte bara få koll på hur bra och energieffektivt du kör,

Nu är det dags att transformera och digitalisera mark-

lar försäkring för när och hur du använder bilen, är en

ving har vi en upparbetad distributionskanal med en

utan faktiskt kunna spara pengar för att du bara betanaturlig förlängning på delningsekonomin.

Antalet bilar i världen tros öka snabbt de närmaste 20
åren, från omkring 1 miljard idag till närmare 1,7 miljarder 2030. Framför allt ser ICCT att ökningen sker i
tredje världen.

Även i Europa växer bilparken kommande decennier.
ICCTs prognos pekar på att antalet personbilar i EU

kommer att växa med 31 % fram till 2030. I Sverige
ser vi också att antalet bilar ökar, men precis som i

övriga världen kör vi samtidigt färre mil per bil. Det

naden för bilförsäkringar. Med produkten Enerfy Dristadigt ökande kundkrets. Nu har vi för avsikt att lan-

sera nästa tjänst i Enerfy – en smart bilförsäkring och
till den söker vi kapital för lanseringen.

Enerfy Car Insurance är en digital ”pay as you drive”-

tjänst som kommer med ett nytt värdeerbjudande till

konsumenten. Värdeerbjudandet möjliggörs av vår

kärnteknologi, som bl.a. gör att vi kan välja ut det ur
risk- och skadehänseende mest attraktiva kundsegmentet och erbjuda dem en prissättning som är både
konkurrenskraftig och mer rättvis.

innebär att allt fler bilister kommer att vilja ha försäk-

Affärsmodellen bygger på ett samarbete med ett för-

förväntningar.

Enerfy Car Insurance och kunden bara betalar för

ringslösningar som är anpassade till deras krav och
Baserat på Transportstyrelsen statistik och våra be-

säkringsbolag, där vi säljer tjänsten under namnet
faktiskt körda kilometer.

räkningar bedömer vi att 2 miljoner bilar bara i Sveri-

ge skulle kunna tjäna på vår bilförsäkringsmodell. På
EU-nivå handlar det om cirka 100 miljoner bilar. Men

Stockholm den 18 januari 2016

vi vill ändå tänka större än så.

En stark tekniktrend som ger oss vind i seglen är in-

tegrationen av operativsystem i bilar vilket raderar
ut gränsen mellan bil och användare. Vi ser också

Liselott Johansson
Verkställande direktör

att biltillverkarna därmed gör användardata tillgäng-
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”Nu är vi redo att anta nästa
utmaning – att transformera
bilförsäkringsmarknaden.”
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Ordförande Sten Forseke har ordet
Ett digitaliserat maktskifte inom fordonsförsäkringsbranschen
Vi drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden. Vi började med den värld som vi
kände bäst – fordonsbranschen. Med hjälp av avancerade algoritmer har vi gjort bilkörning mätbart, och
med lättanvänd teknik gjort den mer engagerande.
På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull
Connected Car-lösning som satt ribban för hela branschen. Våra framgångar har dragit till sig flera efterföljare, bl.a. Telia.
Effekterna av Enerfy har varit påtagliga bland våra
kunder. Mindre miljöpåverkan, säkrare körning, sänkt
bränsleförbrukning och inte minst bättre koll på din
bil och dina körningar. Lösningen bygger på en OBDläsare, din egen smartphone och en molnlösning
som består av stora mängder lagrade data, databaser med självlärande algoritmer, artificiell intelligens
och moderna profileringsmetoder. Tekniken som är
så kraftfull att den inte bara hjälper dig med praktiska
tjänster, utan genererar så exakta data, i realtid, att
varje individ får ett unikt digitalt ”DNA”, viket gör det
möjligt att utveckla helt nya och värdefulla tjänster –
en ny typ av bilförsäkring.
Nu är vi redo att anta nästa utmaning – att transformera och digitaliseras bilförsäkringsmarknaden.

Vi tror att 6 av 10 bilförare betalar för mycket för sin
bilförsäkring. Det betyder att alla som kör mindre eller
bättre än genomsnittet, betalar mer än de borde. Problemet är att det inte finns något för oss som är mer
rädda om bilen. Systemet premierar inte den som bör
premieras - och det ska vi ändra på.
Vi har ett helt nytt sätt att mäta och värdera risk och vi
gör det i realtid. Därför behöver vi inte längre basera
priset utifrån historisk statistik på gruppnivå.
Genom att koppla en bilförsäkring till Enerfys programvara kan vi erbjuda en individuell försäkring
som bara kostar när du faktiskt använder din bil och
där priset sätts efter hur du kör, inte efter hur andra
beter sig. Det innebär att du inte betalar risken för
oförsiktiga bilförare och att du inte betalar tusentals
kronor i onödan för när bilen inte används. Det kallar
vi en rättvis bilförsäkring.
Som - Spotify har förändrat hur vi lyssnar på musik,
Klarna har förändrat hur vi betalar on-line, Skype har
förändrat hur vi ringer - så vill vi förändra hur vi försäkrar våra bilar.

Stockholm den 18 januari 2016
Sten Forseke
Grundare och styrelseordförande
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Villkor och anvisningar för erbjudandet
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas
för teckning av aktier senast den 10 februari 2016 eller
säljas senast den 8 februari 2016. Styrelsen för Bolaget
äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om
teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

TECKNINGSKURS

INFORMATION TILL DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2016 är
registrerad som aktieägare i Greater Than erhåller en
(1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt
anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningskursen är 8 SEK per aktie. Courtage utgår
inte.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av
vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är
den 25 januari 2016. Sista dag för handel med Greater
Thans aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den
21 januari 2016. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter från och med den 22 januari 2016.

TECKNINGSRÄTTER

Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med
stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Greater Than
som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. ISIN-kod för teckningsrätter är
SE0007980636.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden 27 januari – 8 februari 2016. Bank eller
fondkommissionär handlägger köp eller försäljning av
teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan handel utgår vanligtvis courtage enligt tillämpliga villkor.

TECKNINGSTID

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 januari – 10 februari 2016. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed
sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan
20
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De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med
bifogad inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning
till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

INFORMATION TILL FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller
ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning
och betalning ska avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från respektive
bank eller fondkommissionär.

TECKNING OCH BETALNING MED STÖD
AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedel som
sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista
teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som
underlag för anmälan om teckning genom betalning.

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild
anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed
inte användas.
Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas
ned från www.penser.se/GreaterThan. Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bankaktiebolag
tillhanda senast kl 17.00 den 10 februari 2016. Endast
en anmälningssedel per person eller firma kommer att
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel
skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Greater Than
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Webbplats:

Kvittning

Biblioteksgatan 9
08-463 80 00
emission@penser.se
www.penser.se

Bolagets huvudaktieägare Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding AB
har fordringar på Bolaget om 3 000 000, 1 000 000 respektive 750 000 kronor. Betalning för aktier tecknade
i Företrädesemissionen kan erläggas genom kvittning
av fordran mot Bolaget.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd
av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Av
praktiska skäl får styrelsen, vid beslut om tilldelning av
aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker av ett visst lägsta antal aktier och
om antalet aktier som skall tilldelas. Sålunda tecknade
aktier skall i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande
till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra och sista hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och –
vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som
var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om
teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill
säga under perioden 27 januari – 10 februari 2016.
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som ifylls,
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik
Penser Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från www.
penser.se/GreaterThan.
Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl 17.00 den 10 februari 2016. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet
med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
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UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som
önskar delta i Företrädemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna
teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning
ska erläggas till Erik Penser Bankaktiebolags bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:
Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: IBAN: SE6250000000055651046828
SWIFT: ESSESESS
Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till
personer som är bosatta eller har registrerad adress i
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Aktieägare med registrerad adress i något av dessa
länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag för att erhålla likvid från försäljning av erhållna
teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader,
som dessa innehavare annars hade varit berättigade
till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte
att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till
tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda
tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto
(för information avseende BTA för övertilldelade aktier,
se avsnittet ”Övertilldelningsoption”). Aktieägare som
har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank
eller fondkommissionär får information från respektive
förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från
och med den 27 januari 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske vecka 8 eller 9, 2016.

LEVERANS AV AKTIER

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företräde22
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semissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter
denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild
avisering. Sådan ombokning beräknas ske vecka 10,
2016. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till
handel på Aktietorget i samband med att Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

I den mån styrelsen bedömer att överteckningsgraden
och därmed intresset för deltagande bedöms motivera
detta, kan en övertilldelningsoption i form av en riktad
emission av ytterligare sammanlagt högst 143 740 aktier komma att utnyttjas helt eller delvis. Teckning inom
ramen för Övertilldelningsoptionen sker på samma sätt
som teckning utan stöd av teckningsrätter inom ramen
för Företrädesemissionen. BTA för aktier tecknade
inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer inte
att bokas ut och kommer därmed inte att vara föremål
för organiserad handel på Aktietorget.

RÄTT TILL UTDELNING

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna är införda i den av
Euroclear förda aktieboken.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Greater Than äger inte rätt att avbryta,
återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna
aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet. En teckning av aktier är oåterkallelig
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Om
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller
betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende eller teckning komma att
ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte tagits
i anspråk kommer i så fall att återbetalas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100
SEK återbetalas endast på begäran.

OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONENS
UTFALL
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 15 februari 2016.
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ANTAL TILLVERKADE BILAR GLOBALT
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Marknadsöversikt
Greater Than är ett teknologi- och marknadsbolag, verksamt inom området ”Connected Car”. Marknadssegmentet bedöms enligt GSMA omsätta 53 miljarder USD 2018.
Vi är ett dedikerat team som anser att vi redan idag har ett teknikförsprång som vi tänker utöka. Vi utmanar ett föråldrat oligopol med en digitaliserad produkt som ger konsumenten fördelen av att bara betala för när och hur de faktiskt använder sin bil.
MARKNAD OCH TRENDER
Det kallas framtidens bil. Den uppkopplade bilen eller Connected Car, som teknologin ofta kallas, växer
snabbt i västvärlden och det finns ett stort intresse
för denna typ av lösningar från både IT- och fordonsindustrin. Möjligheten att inte bara få koll på hur bra
och energieffektivt du kör, utan faktiskt kunna spara
pengar på att du bara betalar försäkring för när och
hur du använder bilen, är en naturlig förlängning på
delningsekonomin och det finns all anledning att se
ljust på framtiden.
Antalet bilar i världen tros öka snabbt de närmaste 20
åren, från omkring 1 miljard idag till närmare 1,7 miljarder 2030. Framför allt ser ICCT att ökningen sker i
tredje världen.
Även i Europa växer bilparken kommande decennier.
ICCTs prognos pekar på att antalet personbilar i EU
kommer att växa med 31 % fram till 2030. I Sverige
ser vi också att antalet bilar ökar, men precis som i
övriga världen kör vi samtidigt färre mil per bil. Det
innebär att allt fler bilister kommer att vilja ha försäkringslösningar som är anpassade till deras krav och
förväntningar.
Baserat på Transportstyrelsen statistik och våra beräkningar bedömer vi att 2 miljoner bilar bara i Sverige skulle kunna tjäna på vår bilförsäkringsmodell. På
EU-nivå handlar det om cirka 100 miljoner bilar. Men
vi vill ändå tänka större än så.
En stark tekniktrend som ger oss vind i seglen är integrationen av operativsystem i bilar vilket raderar ut
gränsen mellan bil och användare. Vi ser också att
biltillverkarna därmed gör användardata tillgänglig
på ett enklare sätt. Smartphoneanvändandet i världen fortsätter att öka med omkring sju procent globalt per år. Redan år 2014 fanns det 1,2 miljarder
smartphones globalt. EU-beslutet om gränslöst mobildatanät är ytterligare exempel på trend som driver
på utvecklingen åt vårt håll men den kanske viktigas-

te faktorn är den konsumentkraft som växer sig allt
starkare i takt med nya digitaliserade affärsmodeller.
Tiden för låsta abonnemangslösningar som enda betalningsmodell är på väg att försvinna. Kunden kommer allt oftare att kräva att enbart betala för faktiskt
användande.

” Omkring 2 miljoner bilar
bara i Sverige skulle förmodligen tjäna på vår bilförsäkringsmodell. På EUnivå handlar det om cirka
100 miljoner bilar. ”
MARKNAD FÖR ANVÄNDARBASERAD BILFÖRSÄKRING
UBI (Usage Based Insurance) har funnits sedan en
tid i både USA och Europa. Åtta av de tio mest framträdande försäkringsgivarna erbjuder idag användningsbaserade villkor eller har initierat pilotprojekt på
väg till marknaden. UBI kan delas upp i två delar, av
vilka den ena består i att kunden betalar per kilometer och den andra i att priset sätts efter faktisk risk.
Enerfy Car Insurance är tänkt att erbjuda en kombination av dessa användningsbaserade villkor, eftersom Enerfy Car Insuarnce är en produkt som medger
att konsumenten endast betalar för faktiskt utnyttjande av bilen, samtidigt som kundens kostnad för risk
individualiseras och bedöms i realtid efter hur personen faktiskt kör. Enerfy Car Insurance kan därför
ge en rättvis prissättning. Marknadspenetrationen för
produkten kommer till stor del att bero på konsumenters generella inställning till den nya tjänsten samt
Bolagets effektivitet i marknadsföringen.
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Konkurrenssituation
Greater Than har ett antal konkurrenter gällande
Enerfy Driving samt den planerade bilförsäkringsprodukten.

Enerfy Driving
Flera stora aktörer såsom Telia och Ericsson tittar på
och ser möjligheterna inom affärsområdet Connected Car. Telia har nyligen annonserat sin avsikt att
lansera produkten Telia Sense, en plattform för tjänster för bilister.
På den amerikanska marknaden finns främst två aktörer vars produkter kan liknas vid Enerfy Driving;
Automatic har en produkt som säljs i Apple Stores
i USA, vilket är Apples fysiska butiksnät. Automatics OBD-läsare är, till skillnad från Enerfy, låst till en
bil och till en användare. Automatics produkt kostar
99,95 USD och kan än så länge bara användas på
den amerikanska marknaden samt är enbart kompatibel med bensindrivna fordon.
Zubie har en applikation som finns tillgänglig på AppStore och Google Play. OBD-läsaren samt ett års användande av appen säljs för 99,95 USD per år. Mätning av förarprestanda bygger på traditionell teknik,
vilket i praktiken innebär övervakning av förarbeteende.

Enerfy Car Insurance
Greater Than är inte ensamma med att erbjuda smarta bilförsäkringar på den svenska marknaden. Moderna försäkringar har nyligen lanserat sin smarta
försäkring som är en produkt där användaren får rabatt på försäkringen om föraren kör med en app som
registrerar hastighet och körstil. Även Folksam har
annonserat sin avsikt att lansera en produkt som ger
rabatt på försäkringen om föraren använder en app
och en apparat som talar om när en hastighetsgräns
överträdes.
Även i USA finns ett antal innovativa bolag som erbjuder en liknande försäkringslösning som Greater Than

26
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avser att lansera under 2016. Progressive och Metromile är exempel på aktörer som erbjuder en typ av
användningsbaserad försäkringslösning.
Progressive erbjuder en ”Pay As You Drive”-försäkring kallad Snapshot som baseras på antalet körda
mil och frekvensen av inbromsningar och hårda inbromsningar. Progressive uppger att de sänker kundernas försäkringspremier med i genomsnitt 30
procent. Progressive har en hög andel av den amerikanska marknaden med närvaro i 25-30 stater medan konkurrenter som t ex AllState, Esurance och The
Hartford, endast finns representerade i 3-4 stater vardera.
Metromile erbjuder en ”Pay As You Go”-försäkringslösning där försäkringspremien endast baseras på
körd sträcka. Metromile har kapitaliserats med över
70 MSEK i riskkapital för att utveckla en relativt enkel
teknisk lösning.

UNIKT FÖR GREATER THAN
Så vitt Bolaget kan bedöma, är vi ensamma om
att ha en teknologi som kan ge försäkringstagaren ett pris per enskild biltur som baseras
på hur trafiksäkert bilen har körts. Detta innebär att den enskilda bilturen får ett pris per kilometer som visas när körningen är avslutad.
Priset är baserat på faktisk körstil och antalet
körda kilometer för den specifika vägsträckan.
Vi vill därmed premiera skötsamma bilister och
ge konsumenten en möjlighet att själv påverka
sin premie, med bäst ekonomisk effekt om bilen
ställs hemma.
Vårt sätt att bedöma risk i realtid innebär bl.a.;
a. Individualiserad prissättning per kilometer istället för en fast årsavgift.
b. Hur man kör bestämmer priset – inte statistik
som kunden har svårt att påverka.
c. Priset premierar de som är skötsamma.

Det gör oss unika
Så vitt Bolaget kan bedöma, är vi ensamma
om att ha en teknologi som kan bedöma risk
i realtid. Detta innebär att försäkringen kan
prissättas per biltur och baserat på faktiskt
körstil, istället för gammal statistik.
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Premiera de som premieras bör
De som kör mindre eller helt enkelt bättre än
genomsnittet betalar idag sannolikt för mycket
för sin bilförsäkring och det vill vi ändra på.
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Verksamhetsbeskrivning
Greater Than har omfattande erfarenhet av att mäta och förstå hur vi kör bil. Med Bolagets kärnteknologi, en uppsättning av olika algoritmer och analysmetoder, genereras
ett digitalt DNA för varje förare som resulterat i en unik förståelse för bilanvändandet ur
ett energi-, trafiksäkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv. Greater Than har därför siktet inställt på att utveckla framtidens tjänster inom mobilitet. Bolaget kan idag beräkna
förarens riskbeteende i realtid vilket skapat förutsättningar för att lansera en ny typ av
transparent och individualiserad bilförsäkring, som gör det möjligt för kunderna att bara
betala för faktiskt användande och där kostnaden för risken delas mellan likasinnade
bilister - ”Pay as you drive – per trip”
Kort om Greater Than
Greater Than har sedan 2004, utvecklat självlärande
algoritmer, baserat på artificiell intelligens som i kombination med olika mätmetoder, skapar ett individuellt digitalt DNA för varje förare.
Bolaget har tagit fram ett nytt angreppssätt för att
analysera data, som innebär att gå från en enormt
stor datamängd, ner till ett enda värde som sedan
kan användas för att förstå förarens risk eller energiprofil.
I praktiken används Bolagets digitala förar-DNA för
att i realtid mäta hur energismart eller trafiksäkert bilen framförs. Baserat på över 10 års forskning och
utveckling samt praktiska erfarenheter från arbetet
med Bolagets produkt LeanHaulage®, har Greater
Than byggt upp en tekniskt avancerad och pedagogiskt utformad kunskapsbas. Bolaget har därmed
byggt både teknik och pedagogik som i första hand
utgår från mänskligt beteende och kan med detta inspirera till smartare val i trafiken.
Greater Than har utvecklat och säljer idag produkten Enerfy Driving som kan jämföras med ”Runkeeper” (en app för löpträning) för bilförare och som bl.a.
gör det möjligt att jämföra med andra förare hur smart
man kör, oberoende av bilmärke. Enerfy innehåller ett
tjugotal olika tjänster som består av en app och hårdvara (s.k. OBD-läsare) som enkelt kopplas in i bilens
servicekontakt.
Bolaget har idag en testad och väl fungerande kommunikationsplattform, en tydlig försäljningsstrategi
med en produkt som säljs genom såväl traditionella
som digitala återförsäljarkanaler, till en väl definierad

målgrupp. Enerfy Driving har över 20 000 användare
med potential för tillväxt. Produkten säljs framförallt i
Sverige (94%) men även till länder runt om i världen.
I enlighet med Greater Thans strategi att dra nytta av
skalbarheten i Bolagets kärnteknologi för att ta fram
nya tjänster, skapa repetitiva intäkter och utmana
gamla affärsmodeller, meddelade Bolaget i augusti
2015, sin avsikt att lansera ”Världens första smarta
bilförsäkring”, Enerfy Car Insurance. Försäkringen
riktar sig till det ur risk- och skadehänseende mest
attraktiva kundsegmentet och erbjuder kunderna en
prissättning som är både konkurrenskraftig och mer
rättvis. Vår teknik möjliggör dessutom en affärsmodell där kunden endast betalar för faktiskt körd distans.
Greater Than planerar att lansera Enerfy Car Insurance under 2016.

Bakgrund
Efter en lång tid inom bilindustrin med fokus på telematiksystem identifierade grundaren, tillika styrelseordföranden, Sten Forseke att gällande metoderna
för att mäta bilkörning var bristfälliga.
Mätmetoderna var helt enkelt inte rättvisande eller
noggranna nog för att kunna avgöra hur trafiksäkert
eller energisnålt en förare körde sitt fordon. Mätresultaten var heller inte bra nog för att kunna utgöra
grund för beräkningen av en försäkringspremie. Vidare var inte mätvärdena jämförbara mellan olika typer av fordon. Förarens körstil och dess påverkan på
bränsleåtgången var heller inte frikopplad från bilens
totala bränsleförbrukning. Detta hindrade utvecklingENERF Y
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en mot mer energieffektiv körning och förfinad riskbedömning för en försäkringspremie.
På grund av informationsbrist är bränsleförbrukningen världen över högre än nödvändigt och försäkringspremierna orättvist prissatta. Greater Than
har, genom omfattande forskning, utvecklat ett nytt
angreppssätt för att analysera stora mängder data
och utvecklat självlärande algoritmer som lösning på
nämnda problem.
Vi har utvecklat ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10 års FoU och praktisk
erfarenhet, har vi idag förmodligen världens bästa
mätsystem för hur energieffektivt och trafiksäkert vi
kör ett fordon och vi mäter dessutom i realtid - Enerfy.
Baserat på den teknologin, kombinerat med över 10års erfarenhet om hur vi människor interagerar med
ny teknik, utvinner Enerfy information som ger den
vanlige konsumenten ett konkret värde. Enerfys styrka ligger i det entreprenöriella synsättet med fokus
på högkvalitativa mätsystem som ger relevant och
rättvisande information.
Enerfys produkter och tjänster ger makten över egengenererad data till konsumenten som vill ha bättre
kontroll över sitt liv och göra medvetna val. Vi vill inspirera konsumenten till att göra smartare och mer
upplysta val – samtidigt som vi ser till att göra resan
dit mer lustfylld.

Affärsidé
Med vår spetskompetens inom mätning och pedagogik runt bilkörning, tillsammans med vår unika teknologi för digitalt Förar-DNA ska vi utveckla digitala
tjänster som kan åstadkomma en förändring för världens bilister.

Mission
Vi föddes ur insikten om den potentiella konsumentmakt som finns i egengenererad data. Data
som i sin råaste form är värdelös för de allra flesta,
men som med hjälp av ny teknik går att förädla och
paketera till värdefull information som rätt använd
kan åstadkomma en positiv förändring för världens
konsumenter.
30
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Därför tror vi på att utmana invanda tankemönster
och affärsmodeller, för att i slutändan ge konsumenten bättre möjlighet att göra smartare val.

Vision
Vi ska bli den mest respekterade leverantören av
smarta försäkringar som gör bilkörning billigare,
säkrare, miljövänligare och framförallt roligare, för
konsumenter i Europa och USA.

Affärsmodell
Affärsmodellen bygger på att sälja Enerfy Car Insurance, innehållande ett paket av andra tjänster, direkt
till konsument, framförallt via Bolagets egna webbutiker. Konsumenten betalar ett engångspris för att få
tillgång till Enerfytjänsterna och Enerfy Car Insurance betalas för körda kilometer.

Affärsmässiga mål
Bolagets målsättning har hittills präglats av ett initialt
fokus på produkten Enerfy Driving. Nästa steg är att
ta en position på den svenska marknaden för bilförsäkringar genom att lansera en bilförsäkring som utmanar befintliga alternativ på marknaden.
Därefter ligger en global lansering inom ramen för
Bolagets ambitioner.

Strategiska mål
Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra mätmetoder för att bibehålla avståndet till konkurrenterna
men framför allt att förbättra vårt erbjudande till konsument. Därför bedriver vi forskning och utveckling
så att vårt Digitala DNA kan utvecklas från att identifiera och gruppera bilister i 15 olika riskgrupper, ner
till att det visionära målet att kunna förutse enskilda
olyckor.

Strategi
Enerfy är sprunget ur sann entreprenörsanda. Vi vill
ständigt utmana branschnormer, våra kunders för-

väntningar och våra egna antaganden. Vi är små, flexibla, orädda och med spetskompetens inom mätning
och pedagogik runt bilkörning, vilket gör oss snabba,
kreativa och drivande av nya idéer som vässar och
utvecklar vårt erbjudande. Våra styrkor tillsammans
med vår unika teknologi och samarbeten med partners som – precis som vi – är experter inom sitt område, gör oss till en stark utmanare.
Lust & Kreativitet – vi vet hur svårt det kan vara att
bryta negativa mönster och vanor, även när man är
medveten om de potentiella vinsterna. Därför lägger
vi stor vikt vid att förenkla, sänka trösklar och tydliggöra vinsterna för användaren. Men också på att göra
användarupplevelsen lustfylld i sig. Revolution måste
vara enkelt, lönsamt och lustdrivet.
Kunskap & Erfarenhet – vi har förmodligen världens
bästa kompetens för mätning av bilkörning och flera
decenniers erfarenhet från fordons-, transport- och
IT-industrin. Erfarenheter som gett oss insikter i vilka
enorma möjligheter det finns att ge konsumenten ett
bättre liv. Vår kunskap ger nya möjligheter till nya och
bättre digitala tjänster som utmanar traditionella storföretag som sitter fast i gamla affärsmodeller.
Mod – vi är medvetna om vi genom att sätta makten
över informationen i konsumenternas händer provocerar de stora etablerade aktörerna i flera välmående
branscher eftersom vi ställer deras affärsmodeller på
ända. Vi är rustade för den kampen och vi vet att vi har
konsumenterna på vår sida.

Teknologiplattform
Greater Than har genom omfattande utvecklingsarbete tagit fram ett nytt angreppssätt att analysera Big
Data och därigenom utvecklat en mätmetod för energismart och säker bilkörning. Den självlärande algoritmen som är centrum i Enerfy har sedan 2004 med
hjälp av en stor mängd insamlad data, motsvarande
ca 52 000 körda varv runt jorden, identifierat samband
mellan körmönster, trafiksäkerhet och bränsleeffektivitet. Enerfy beräknar alla delar av körningen och analyserar med fokus på att finna mönster på mikro- och
makronivå.
I analysen tas fram hur mycket en förare kan förbättra
sin bränsleförbrukning (förarbränsleeffektivitet - FBE)
samt hur stor risk ett visst körsätt medför. Hela kör-

ningen och hela körmönstret - alla typer av accelerationer, inbromsningar, hög farthållning, användande
av tekniska hjälpmedel m.m. - tas med i analysen. Föraren får därefter återkoppling, dels i form av Enerfypoäng, dels i form av individuell information om vilka
olika förändringar föraren kan göra för att förbättra
sitt körmönster
En ökning av 100 Enerfy-poäng innebär 5 procents
lägre förbrukning och Enerfy-poäng är därmed direkt
omräkningsbart i pengar och CO2. De traditionella beräkningsmodellerna tar endast hänsyn till 1,5 –
2,0% av en körning vilket innebär att endast riktigt
stora “fel” eller risker fångas upp. I Enerfys algoritm
beräknas 100 procent av körningen till 99.95 procent
träffsäkerhet utifrån tidigare kända mönster (Known
Pattern Profiling). Algoritmen är mycket känslig och
hittar därför minsta förändring av både bra och sämre körmönster samt hela gråskalan däremellan.
Enerfys artificiell-intelligens-algoritm levererar data
med hög precision och gör denna tillgänglig för behandling i Enerfys olika submodeller samt till Enerfys forskningsmodul. Klientlagret (appar och web) är
specialdesignat i sin struktur och kombinerar de olika operativsystemens styrkor (Native) med en specialimplementerad HTML5-lösning. Bolaget bygger
därmed endast ett lager som används för alla plattformar. Denna lösning, i kombination med att nya
produktmodeller som ligger under forskning och utveckling kan simuleras live i forskningsmodulen, reducerar ”time to market” till en låg kostnad.

IT-struktur
Greater Than erbjuder produkter som är tillgängliga
på de största plattformarna iOS, Android, Windows
Phone och via webb. IT-strukturen för teknologiplattformen vilar på lagring av data i en extern molnlösning, Microsoft Azure, där 41 000 000 analyser görs i
molnet varje dag. Molnlösningen möjliggör ett snabbt
gränssnitt med hög drift- och datasäkerhet. All data
som genereras vid körning samlas och bearbetas för
att sedan återkopplas till användaren. Analyser görs
upp till fyra gånger per sekund vilket resulterar i miljarder slutsatser baserade på fakta. Teknikplattformen är skalbar med möjlighet att lansera nya funktioner på samtliga plattformar samtidigt.
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”Förutom försäkringen
ingår en massa tjänster
som gör livet enklare
för bilisten.”
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Produkter
Greater Than utvecklar och tillhandahåller
tjänster och produkter direkt till de konsumenter som vill koppla upp bilen.
Enerfy Driving
Enerfy Driving riktar sig till alla personer som kör
bil och är utvecklad som en öppen plattform, för att
kunna användas globalt och oberoende av bilmärke. Enerfy Driving erbjuder förmodligen marknadens
bredaste tjänsteutbud till de bilister som vill koppla
upp bilen. Bland de tjugotalet tjänster som Enerfy
Driving innehåller kan nämnas den unika poängberäkningen och annan basfunktionalitet.
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Några av Enerfys funktioner:
Enerfy Score

Gör bilkörningen jämförbar oberoende av bilmärke, vilket innebär att vanlig bilkörning blir gamifierad. Enerfy Eco Score visar hur ekonomiskt och
miljömässigt användaren kör. Enerfy Sport Score
visar hur tekniskt och trafiksäkert användaren kört.
Coach

Feedback för att bespara dig tid, pengar och energi. Statistiken inkluderar karta, score, start- och
stopptid, resans varaktighet, avstånd, medelhastighet, RPM, samt tips i exakt vilken hastighet och
sträcka som användaren kan minska bränsleförbrukningen.

Hälsa och säkerhet

Hitta bilen, ställ säkerhetsalarm och få akut information.

Automatisk körjournal

Kan enkelt exporteras till pdf eller excel.
Felkodsläsare

Låter användaren släcka och läsa av felkoder.
Tävlingar och utmaningar

Användaren kan tävla i både i Eco och Sport
mode. Tävlingen kan gälla en viss dag, tid eller
sträcka och användaren kan även tävla i team.

Replay

Låter användaren återspela en körning.
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1. Enerfy OBD-läsare passar de OBD-kontakter
som enligt lag finns i bilar tillverkade efter 1996 i USA
och efter 2001 i Europa. Enerfy-användare kan ta
med sig och använda OBD-läsaren i ett obegränsat
antal bilar. Dessutom kan en Enerfy OBD-läsare användas till ett obegränsat antal användarkonton. Till
skillnad från många andra OBD-läsare på marknaden kan Enerfys OBD-läsare kopplas via bluetooth
och användas med både Iphone, Android och Windows Phone. Detta ger våra användare större nytta
och flexibilitet med vår produkt till skillnad mot de
flesta konkurrenter vars produkter är begränsade
till ett operativsystem. Flera av våra konkurrenter har
även begränsat användandet till ett konto eller en bil.
2. Enerfy molnlösning – är kärnan i systemet som
bygger på unika algoritmer som gör smart körning
mätbar och jämförbar tillsammans med individanpassad och dynamisk respons i form av Enerfypoäng. Dessutom tar Enerfys molnlösning fram en individualiserad bedömning i realtid av risken ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
3. Enerfyappen är en plattform med en mängd tjänster för bilägare och förare. Via ett användarvänligt
gränssnitt kan olika användare ta del av olika funktioner. För att nå så många bilförare som möjligt är
appen tillgänglig att laddas ner till telefoner och läsplattor för iOS, Android, Microsoft Windows och på
webben. Enerfy Driving utgör en social plattform som
gör det möjligt för bilförare att träffas, jämföra, följa
sina vänner, samt måna om smart, trafiksäker, miljövänlig och bränslesnål körning.
Syftet med Enerfy Driving är att hjälpa förare att maximera värdet och nyttan av fordonet genom att inspirera till smart bilkörning med användarvänlig teknik. Det enda som krävs är paketet Enerfy Driving,
inkoppling av OBD-läsaren, nedladdning av appen
Enerfy och att köra. Enerfy Driving finns till försäljning
online via Bolagets webbutik samt i fysiska butiker
hos utvalda återförsäljare.
Enerfy Driving innehåller ett flertal funktioner med
syfte att stödja föraren i sin körning och därmed skapa en miljö med tydlig individuell återkoppling och
starka incitament att fortsätta använda appen aktivt.
I Enerfy-appen visualiseras och jämförs poängen
med förarens tidigare körningar, vänners körningar,

Så funkar Enerfy
1. OBD-läsaren klickas in i bilen och samlar data.
2. Datan skickas till en molnlösning - kärnan i systemet.
3. Informationen görs tillgänglig i Enerfy-appen.

2

1

3
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genomsnittsförarens körningar samt de allra bästa
förarnas körningar. Återkopplingen är personlig och
presenteras genom illustrationer. Den är även känslig
för små variationer i körstil vilket underlättar för föraren att utveckla en smartare körstil.
Enerfypoängen utgör grunden för systemet vilket
möjliggör jämförbarhet med andra bilister, oberoende av trafiksituation eller bilmärke. Ju högre Enerfypoäng desto smartare och energieffektivare har körningen varit.
Bolaget har under 2015 vidareutvecklat algoritmen
för beräkning av Enerfy Sport Score. Med Enerfy
Sport Score kan användaren jämföra hur tekniskt bra
man är på att köra energieffektivt oavsett hastighet.

Jämfört med traditionell teknik har Enerfy tre
unika fördelar för att skapa en ny försäkring
Eftersom vi har utvecklat ett nytt angreppssätt att
analysera Big Data och med över 10 års praktisk erfarenhet av att analysera bilkörning - kan vi
idag skapa en försäkring som premierar de skötsamma och som gynnar miljön, hälsa och trafiksäkerheten. Våra tre fördelar enligt nedan hjälper
oss:
1. Bedöma risk i realtid - och därmed prissätta
försäkringen baserat på faktisk körstil.
2. Göra bilkörning jämförbar oavsett bilmärke och därmed tillsammans med alla kunder bedriva ett meningsfullt trafiksäkerhetsarbete.
3. Sammankoppla körstil och bränsleförbrukning
- och därmed kan vi gemensamt med användarna driva bilförsäkringen som ett miljöprojekt.

konverteringsgrad. Utmaningen inför 2015 var att få
ned kostnaden för att driva kunder till webbutiken, vilket Bolaget har lyckats väl med genom varierad prissättning och optimering av marknadsföringskanaler.
Enerfy Driving har ett antal egenskaper som gör den
lämplig för spridning i sociala medier. Greater Thans
argument för detta är bidrag till en bättre miljö, reducerad olycksfrekvens, minskad stress, ökad trafiksäkerhet och ekonomiska besparingar i form av reducerad bränsleförbrukning.
Bolaget använder digitala medier som den primära
marknadsföringsplattformen för Bolagets produkter då dessa bedöms vara relativt kostnadseffektiva
samt informationsgivande vad avser målgruppens
reaktioner på marknadsföringen. Genom denna strategi kommer Bolaget att säkerställa ytterligare information om olika målgruppers attityder till ett flertal
olika marknadsföringsstrategier varefter Bolaget fortsättningsvis kan skapa marknadsföringskampanjer
till begränsad kostnad som tilltalar den utvalda målgruppen.

Försäljning
Greater Than lade under hösten 2014 ner ett omfattande arbete på att kartlägga och utvärdera vilka
återförsäljare som är mest relevanta för kommersialisering av Enerfy Driving. Arbetet ledde till att diskussioner inleddes med de största teknik- och elektronikkedjorna i Skandinavien. 90 procent av försäljningen
sker idag genom Bolagets egna webbutiker medan
resterande försäljning sker via Jula, Mediamarkt och
andra webbkanaler.

Samarbeten
Marknadsföring
Greater Than genomförde under hösten 2014 en väl
avgränsad marknadsbearbetning för att arbeta fram
det optimala budskapet med sikte på att maximera
konverteringsgraden till Enerfy Driving. Samma process involverade Bolagets utvecklingsavdelning, för
inhämtande av feedback från nya kunder, allt för att
maximera användarupplevelsen av Enerfy Driving.
Produkten förfinades och Bolaget uppnådde en hög
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Enerfy-appen är designad som en plattform och kan
därför enkelt designas för samarbetspartners, vilket
gör det möjligt för samarbetspartners att utveckla en
Enerfy-app anpassad för dess respektive medlemmar.
Bolaget har ett samarbete med det internationella
bilsportförbundet, FiA1, som bland annat äger Formel
1 och organiserar över 230 motorklubbar och föreningar med 60 miljoner medlemmar i 130 länder.

”Hemligheten ligger i de egenutvecklade
algoritmerna som skapar ett digitalt ”DNA”,
unikt för varje förare och möjliggör en ny
prismodell som baseras på hur bilen i praktiken körs.”
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”Försäkringen vänder
sig till konsumenter
som bara vill betala för
faktiskt användande av
bilen.”
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Bolagets samarbete med konsumentorganisationen
FiA har förstärkts och FiA har valt att presentera och
framställa Enerfy Driving som ett gott exempel på tillgänglig teknik som redan idag kan minska CO2 utsläpp och öka trafiksäkerheten. FiA har presenterat
Enerfy Driving inför ITS Världskongress i Helsingfors och Greater Than har funnits representerade vid
bland annat FiAs event i Barcelona och Luxemburg.

Ett digitaliserat maktskifte inom bilförsäkringar
Enerfy drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden. Vi började med den värld
som vi kände bäst – fordonsbranschen. Med hjälp av
en avancerad molnlösning har vi gjort bilkörning mätoch jämförbar och med lättanvänd teknik gjort bilkörning roligare, mer engagerande samt mer värdefull.
På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull
Connected Car-lösning.
Effekterna av Enerfy har varit påtagliga med mindre miljöpåverkan, säkrare körning, sänkt bränsleförbrukning och användarna får inte minst bättre koll
på sin bil och sina körningar. Lösningen bygger på
en vanlig OBD-läsare, användarens egen smartphone och en molnlösning som består av stora lagrade
mängder data, databaser med best practice-profiler, självlärande algoritmer, artificiell intelligens och
moderna profileringsmetoder. Hemligheten ligger i
de egenutvecklade algoritmerna som är så avancerade att de inte bara hjälper användaren med praktiska tjänster, utan i realtid genererar så exakta data att
varje individ får ett unikt digitalt ”DNA”, viket gör det
möjligt att utveckla helt nya och värdefulla tjänster.
Nu är vi redo att anta nästa utmaning – att transformera och digitalisera bilförsäkringsmarknaden.
Vi tror att 6 av 10 bilförare betalar för mycket för sin
bilförsäkring. Det betyder att alla som kör mindre,
som har en andrabil som mest används för att skjutsa
barn eller för helgutflykter eller som helt enkelt har
färre skador än genomsnittet, betalar mer än vad de
borde.

1

Problemet är att det inte finns något för oss som är
mer rädda om bilen och kör mindre. Systemet premierar inte den som bör premieras - och det ska vi
ändra på.
Vi har ett helt nytt sätt att värdera risk som inte utgår från historisk statistik på gruppnivå. Genom att
koppla en bilförsäkring till Enerfys programvara kan
vi erbjuda en individuell försäkring som bara kostar
när kunder faktiskt använder sin bil och där kunden
betalar för, och delar risk, med likasinnade förare.
Dessutom får kunden direkt lägre kostnad för varje
biltur som kunden kör med större omtanke och mer
fokus på säkerhet.
Det innebär att kunden inte betalar risken för oförsiktiga bilförare och inte heller betalar tusentals kronor
i onödan för när bilen står i garaget. Det kallar vi en
rättvis bilförsäkring.
Bolagets kärnteknologi, och Enerfy-plattformen, möjliggör för Greater Than att utveckla en ny affärsmodell för bilförsäkringar. Grunden för försäkringen är
att användaren bara delar risk med likasinnade förare
vilket resulterar i en rättvis prissättning. En modern
produkt med framtidsinriktad affärsmodell som möter den nya tidens behov av mobilitet.
Kunden ska bara behöva betala för faktiskt användande och varje resa prissätts per kilometer och betalas i efterskott per månad. Dessutom ska kunden
bara behöva dela på och betala kostnaderna för skadeutfall, med förare som har liknande skadeprofil.
Aktivt säkrare körning kommer löna sig eftersom det
kraftigt sänkta premier, direkt och för just den specifika bilturen. Transparent kostnadsredovisning är en
självklarhet för en modern digital produkt.
Försäkringen riktar sig till bilförare med lägre skadefrekvens än genomsnittet. Detta blir möjligt eftersom
tekniken för digitalt förar-DNA bedömer förarens körbeteende och sätter pris på förarens risk i realtid.

FiA - Fédération Internationale de l´Automobile - Huvudman för motorsport världen över och företrädare för 60 miljoner bilister

från över 230 medlemsföreningar, ägare av F1 och flera andra motorsporttävlingar. Fédération Internationale de l’Automobile är
den globala motororganisationen.
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Hur fungerar Enerfy Car Insurance?
Det enda som krävs är att föraren har pluggat in Enerfy ODB-läsaren i bilen och har bluetooth påslagen i
telefonen. Varje enskild biltur får därmed efter avslutad körning, ett individuellt pris. Priset per kilometer
varierar efter hur smart föraren har kört bilen för den
aktuella bilturen. Premien betalas sedan per månad i
efterskott och är då helt beroende av hur många kilometer som körts. Har bilen mest varit parkerad utgår
inte heller någon kilometerpremie.

Plan för lansering
Greater Than har sedan en tid tillbaka inlett diskussioner med ett antal försäkringsbolag. Efter en initial utvärdering avser Bolaget gå in i slutförhandlingar
och beräknas kunna presentera en komplett försäkringslösning tillsammans med en försäkringsgivare
för kommersiell lansering under 2016.

Kommunikation
Plattformen för marknadsföring, försäljning och kundkontakt kommer att vara i den digitala miljön. Bolaget
kan därmed dels nå målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt, dels kommunicera rätt budskap i rätt tid.
I mixen ingår sociala medier, vars betydelse även
påvisas i en studie från Accenture1. Sociala mediers framfart kan verka avskräckande för många försäkringsbolag, men det är viktigt att komma ihåg att
det också finns mycket att vinna genom att bli bättre i
dessa kanaler.
Försäkringsbolag måste tänka om när det gäller verksamhetsmodeller för skadeärenden, organisationsstruktur och till och med företagskultur, för att vara i
fas med dagens krävande och digitalt anslutna kunder1.

1

Jerker Sjögren, Accenture
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Distributionen avses ske främst genom Bolagets
egna digitala butiker. Bolaget arbetar med en distributionsstrategi i syfte att öka sannolikheten för konsumenter att finna rätt information vid rätt tillfälle, möjlighet till integration och konverteringsvänlighet.

Mervärdet med Enerfy Car Insurance
• Rättvis prissättning - eftersom kostnaderna för
skador bara delas med likasinnade förare.
• Ekonomiskt - eftersom man bara betalar för faktiskt utnyttjande av försäkringen.
• Bonus – ges direkt i form av lägre kostnad till föraren efter varje biltur för säkrare bilkörning.
• Enkelt & transparent – öppen redovisning av alla
kostnader som dessutom kan påverkas genom att
antigen ställa bilen eller köra säkrare.

Framtidspotential
Greater Than har genom sin teknologi och breda kunskap om bilar och bilförare, goda förutsättningar att
utveckla nya tjänster som skapar nya eller förbättrar
befintliga värdekedjor.
Den cirkulära ekonomin är ett område där vi vill vara
med att föra marknaden framåt. Vi tror att det blir vanligare med bilpooler och att man delar sin privata bil
med andra. Vår individuella försäkring kan göra det
enklare att fördela kostnaden men även öka tryggheten för den som lånare ut sin bil, eftersom bilens ägare får möjlighet att ta del av hur bilen har körts.
Mobilteten, hur vi förflyttar oss, kommer se annorlunda ut i framtiden och vi vill vara med att förändra och
förbättra den.

”Genom att koppla en försäkring
till Enerfys programvara kan vi
erbjuda en produkt som prissätts
och betalas efter användande”
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Historik
2004

2007

Greater Than SA grundas i Belgien av Sten Forseke
(styrelseordförande) och Anders Lindelöf (CTO). Bolaget påbörjar utvecklingen av en självlärande algoritm med databas för att analysera energieffektiv bilkörning. Bolaget får sin första betalande kund.

LeanHaulage släpper, så vitt är känt, världens första
databaserade analysverktyg för optimering av förare och fordon. Genom att matcha förare till vissa bestämda fordon kan åkeriet spara ytterligare 1–3 procent bränsle utöver tidigare sparade 10-14 procent.

2005

2008

Den egna databasen kan analysera och bestämma
i vilket hastighetsområde en bilförare har bästa möjlighet att spara bränsle, en innovation med stor betydelse för att kunna hjälpa bilförare med tips om snabba förbättringsmöjligheter. Algoritmen kompletteras
med en målstyrningsmodul där användaren kan sätta
egna mål och enkelt följa upp dessa.

Greater Than lanserar en analysprodukt för att mäta
och följa upp lastbilars verkliga nyttjandegrad. Bolaget lanserar vidare en ny fordonsdator för LeanHaulage med fjärrstyrd nedladdningsfunktion och möjlighet att enkelt monteras av åkeriet självt. Greater Than
får sina första LeanHaulage-kunder i Norge och Danmark.

2006

2009

Bolaget lanserar produkten ”LeanHaulage”, ett verktyg anpassat för yrkeschaufförer och transportfö- retag. LeanHaulage används av hundratals speditörer
runt om i Europa och samlar löpande in data till Bolagets databas.

Greater Than tar initiativ till Sveriges Åkeriföretags
pris, Stora Åkeripriset, ett pris med syfte att visa att
kvalitet, lönsamhet och miljö går hand i hand inom
transporter. Sten Forseke tilldelas QIIIs kvalitetspris
- special.

Greater Than anordnar ett välbesökt och uppskattat
seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm under ämnet Lean inom godstransporter.

2010
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Åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag blir återförsäljare för LeanHaulage. 80 procent av Sveriges åkerier är medlemmar i Sveriges
Åkeriföretag.

2011

2014

Utveckling påbörjas av en produkt riktad mot konsumentmarknaden, baserat på erfarenheter och insamlade data genom LeanHaulage. Bolaget gör stora
tekniska genombrott genom att nå högre mätnoggrannhet till konsumentkostnad.

Bolaget Greater Than AB grundas och blir moderbolag till Greater Than S.A. Lanseringen av produkten
Enerfy Driving påbörjas på den svenska konsumentmarknaden. Greater Than genomför en nyemission
som tillför Bolaget ca 19,8 MSEK efter emissionskostnad, varvid Bolaget genomför en listning på Aktietorget den 9 juni 2014.

2012
En större testlansering påbörjas i december 2012
genom att Greater Than och produkten Enerfy väljs
att exponeras i FIAs (Federation Internationale De
L’Automobile) årliga prisutdelningsceremoni i Istanbul för 2012 års racingmästare.
För första gången kan racingförarna tävla i EcoDriving trots det faktum att alla förare kör sina egna
sponsorbilar i Istanbuls trafikmiljö. Enerfy dokumenterar och tydliggör funktionen att göra smart bilkörning jämförbar oberoende av bilmärke, bränsleförbrukning och trafik.
Svensk Åkeritidning anordnar för första gången den
uppskattade tävlingen Chaufförs SM, en tävling för
Sveriges yrkeschaufförer att tävla i smart körning.
Greater Than levererar den tekniska plattformen som
möjliggör tävlingen.

2013
Enerfy marknadslanseras baserat på erfarenhet från
LeanHaulage samt tidigare testlanseringar. Greater
Than tillhandahåller Enerfy som teknisk plattform i en
publiktävling på Wiens miljömässa om vem som kan
köra mest energismart.

Produkten Enerfy för Smart Driving testlanseras på
marknaden samtidigt med den första större designuppgraderingen av Enerfy.

2015
MediaMarkt inleder försäljning av Enerfy i samtliga
varuhus och även digitalt i Sverige. Jula inleder försäljning av Enerfy både i fysiska butiker och digitala
butiker i Sverige, Norge och Polen. Greater Than skriver även ett återförsäljaravtal med Sveriges största
online-butik CDON och blir utsett av Vinnova att delta
i det Nordiska affärsutvecklingsprogrammet TINC, i
Palo Alto, Kalifornien.
Greater Than informerar om Bolagets avsikt att lansera bilförsäkring – Enerfy Car Insurance - där försäkringstagarna betalar i efterskott för faktiskt körda mil
och med hänsyn till hur de kört. Detta innebär normalt
lägre försäkringspremier genom att bilförarens risk
kan identifieras i realtid och stimulera till riskminimering. Detta avviker från traditionell bilförsäkring som
baseraras på beräkningar av risk utifrån flera år gammal statistik utan koppling till aktuellt trafikbeteende.

FIA beställer den tekniska plattformen av Greater
Than till deras EcoChallenge-tävling vid iMobility
Challenge event i Den Haag som de anordnar tillsammans med den Holländska motorklubben ANWB.
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Utvald finansiell information
I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Greater Than avseende perioden 1 april – 31 december
2014 och perioden 1 januari – 30 september 2015 med jämförelsesiffror för samma period 2014. Informationen
avseende perioden 1 april – 31 december 2014 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning för 2014, vilken
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och
koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1). Uppgifter motsvarande oreviderade koncernräkenskaper för perioden
1 januari – 30 september 2015 har hämtats från Bolagets kvartalsredogörelse, vilken upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd K3 (BFNAR 2012:1).
Reviderad finansiell information för 2014 och 2013 har inkluderats för Greater Thans verksamhetsdrivande
dotterbolag Greater Than Svenska AB för att tydliggöra Bolagets finansiella historik. Ingen kassaflödesanalys har
upprättats för Greater Than Svenska AB i enlighet med gällande redovisningsregler. Resultaträkningen för Greater
Than Svenska AB skiljer sig framförallt från siffror för Koncernen gällande kostnader relaterade till lanseringen av
produkten Enerfy Driving för 2014, vilka kostnadsförts i Greater Than AB, samt koncerninterna transaktioner mellan
Greater Than Svenska AB och Greater Than S.A för 2013. Balansräkningen för Greater Than Svenska AB skiljer sig
framförallt från siffror för Koncernen gällande eget kapital, kortfristiga skulder och omsättningstillgångar. Se noter till
resultaträkning i sammandrag och balansräkning i sammandrag för närmare redogörelse för skillnader.
Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Greater Thans reviderade
årsredovisning med tillhörande noter för perioden 1 april – 31 december 2014, Greater Than Svenska AB:s
årsredovisning för 2014 och 2013 samt den oreviderade informationen i Bolagets kvartalsredogörelse för perioden
1 januari – 30 september 2015, vilka har införlivats i Informationsmemorandumet genom hänvisning.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

kSEK

Nettoomsättning

Koncern

Koncern

Koncern

Greater Than
Svenska AB1

Greater Than
Svenska AB2

2015-01-01

2014-04-01

2014-04-01

2014-01-01

2013-01-01

2015-09-30

2014-09-30

2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

3 324

2 164

4 024

4 069

6 491

Pågående arbete för annans räkning

-

-

-

-

549

Förändring av lager

-

-80

-

-

-

1 029

-

595

595

-

28

9

114

114

100

4 382

2 092

4 733

4 778

7 139

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Handelsvaror

-1 360

-441

-1 558

-915

-1 315

Övriga externa kostnader

-3 950

-3 999

-6 312

-1 651

-2 009

Personalkostnader

-5 325

-3 017

-5 316

-2 265

-3 699

Avskrivningar

-1 312

-

-438

-437

-7

-11 947

-7 457

-13 623

-5 268

-7 029

-7 565

-5 364

-8 890

-491

110

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter

16

64

73

2

29

Räntekostnader och liknande resultatposter

-15

-104

88

-100

-229

-7 564

-5 405

-8 906

-588

-90

-

-

-

-

-

-7 563

-5 405

-8 906

-588

-90

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Noter till resultaträkning:
1

Skillnaden mellan siffror för Koncernen och siffror för Greater Than Svenska AB beror på att Bolaget från 1 april 2014 redovisar försäljning och marknadsfö-

ring relaterat till produkten Enerfy Driving i Greater Than AB, medan utgifter relaterade till produkten LeanHaulage fortsatt är bokförda i Greater Than Svenska
AB.

2

Skillnaden mellan siffror för Koncernen och siffror för Greater Than Svenska AB för 2013 beror framförallt på koncerninterna transaktioner gällande handels-

varor om 421 kSEK, externa kostnader om 820 kSEK i Greater Than S.A. och finansnetto om -298 kSEK i Greater Than S.A.

46

ENERF Y

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

kSEK

Koncern

Koncern

Koncern

Greater Than
Svenska AB1

2015-09-30

2014-09-30

2014-12-31

2013-12-31

6 836

4 770

5 830

3 862

0

0

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

19

19

19

19

6 854

4 788

5 849

3 880

Omsättningstillgångar
Handelsvaror

1 473

875

1 227

804

Kundfordringar

1 724

2 666

2 587

1 173

Skattefordran

161

100

130

16

Övriga fordringar

371

295

600

10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

146

75

187

106

Kassa och bank

696

12 087

8 570

79

Summa omsättningstillgångar

4 571

16 097

13 303

2 188

SUMMA TILLGÅNGAR

11 425

20 886

19 152

6 069

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital

639

639

639

100

23 794

19 854

23 794

-

-16 469

-1 382

-8 906

2 060

7 963

19 111

15 527

2 160

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10

10

10

0

Summa långfristiga skulder

10

10

10

0

1 361

617

1 600

889

-

25

-

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skulder till koncernföretag

-

-

-

1 183

Övriga kortfristiga skulder

351

367

323

1029

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 740

756

1 693

809

Summa kortfristiga skulder

3 452

1 765

3 616

3 908

11 425

20 886

19 152

6 069

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
Noter till balansräkning:
1

Skillnaden mellan siffror för Koncernen och siffror för Greater Than Svenska AB per den 31 december 2013 avser framförallt eget kapital som enligt

Bolagets bedömning uppgick till 5 063 kSEK för Koncernen, kortfristiga skulder som enligt Bolagets bedömning uppgick till 3 382 kSEK för Koncernen och
omsättningstillgångar som enligt Bolagets bedömning uppgick till 4 565 kSEK för Koncernen vilka redovisats i Greater Than S.A. årsredovisning.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Koncern

Koncern

Koncern

2015-01-01

2014-04-01

2014-04-01

2015-09-30

2014-09-30

2014-12-31

Resultat efter finansiella poster

-7 563

-5 405

-8 906

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-1 315

-1 135

1 032

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapital

-8 878

-6 540

-7 874

-245

875

-1 227

1 042

-3 061

-7 545

211

1 008

613

1 008

-1 178

-8 159

-7 870

-7 718

-16 034

Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar

-

-

4 799

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

4 799

Nyemission

-

21 885

21 885

Emissionsutgifter

-

-1 915

-1 915

Kassaflöde finansieringsverksamheten

-

19 969

19 969

Förändring likvida medel

-

-

8 735

kSEK
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Förändring rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHET

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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8 570

213

213

-4

-378

-378

696

12 086

8 570

NYCKELTAL - KONCERN
Koncern

Koncern

Koncern

2015-01-01

2014-04-01

2014-04-01

2015-09-30

2014-09-30

2014-12-31

3 324

2 164

4 024

-7 565

-5 364

-8 890

70 %

92 %

81 %

Medelantal anställda

6

6

6

Utdelning per aktie

-

-

-

kSEK
Nettoomsättning (kSEK)

Rörelseresultat (kSEK)
Soliditet

DEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Medelantal anställda
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under perioden.
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Kommentarer till den finansiella
utvecklingen
I JÄMFÖRELSE MELLAN KONCERNENS SIFFROR
PERIODERNA 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER
2015 OCH 1 APRIL TILL 30 SEPTEMBER 2014
Notera att jämförelsesiffror för 2014 inte inkluderar perioden 1 januari till 31 mars 2014. Moderbolaget Greater
Than AB startade sin verksamhet i mars 2014.
Bolagets intäkter ökade med 209% procent för perioden 1 januari till 30 september 2015 och uppgick till 4
382 kSEK jämfört med 2 092 kSEK för perioden 1 april
till 30 september 2014. Ökningen förklaras av att försäljningsökning av Enerfy Driving och skillnad på jämförelseperiod.
Bolagets intäkter för perioden 1 januari till 30 september 2015 fördelades enligt följande:
»» Sverige 94%
»» Övriga länder 6%
Rörelsekostnaderna uppgick till -11 947 kSEK, jämfört
med -7 457 kSEK för perioden 1 april till 30 september
2014. Ökningen om - 4 490 kSEK var främst hänförlig till
marknadsföringskostnader relaterat till Enerfy Driving
samt skillnad på jämförelseperiod. Rörelseresultatet för
perioden 1 januari till 30 september 2015 uppgick till
-7 565 kSEK jämfört med- 5 364 kSEK för perioden 1
april till 30 september 2014. Resultatförsämringen var
främst hänförlig till marknadsföringskostnader relaterat till Enerfy Driving samt skillnad på jämförelseperiod. Periodens resultat uppgick till -7 563 kSEK, jämfört
med -5 405 kSEK för perioden 1 april till 30 september
2014.

JÄMFÖRELSE MELLAN KONCERNENS SIFFROR
FÖR PERIODEN 1 APRIL TILL 31 DECEMBER 2014
OCH GREATER THAN SVENSKA AB:S SIFFROR
FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER
2013
Notera att siffror för Koncernens och Greater Than
Svenska AB:s siffror inte är helt jämförbara, varför jämförelse nedan kompletterats med Bolagets bedömning
om Koncernsiffror för jämförelseperioden 1 januari till
31 december 2013. Kommentarer nedan bör läsas tillsammans med noter till resultaträkning i sammandrag
på sida 48 i Informationsmemorandumet.
Bolagets intäkter var 34 procent lägre för perioden 1
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april till 31 december 2014 och uppgick till 4 733 kSEK
jämfört med 7 139 kSEK för perioden 1 januari till 31
december 2013. Minskningen förklaras av att intäkter
för Q1 2014 motsvarande 1 240 kSEK inte är inkluderat
och resterande är hänförligt till minskad försäljning av
produkten LeanHaulage vid omställning till försäljning
av produkten Enerfy Driving.
Rörelsekostnaderna uppgick till -13 623 kSEK, jämfört
med -7 029 kSEK för Greater Than Svenska AB för perioden 1 januari till 31 december 2013. Enligt Bolagets
bedömning uppgick Koncernens rörelsekostnader till
-7 428 kSEK perioden 1 januari till 31 december 2013.
Ökningen om 6 195 kSEK var främst hänförlig till marknadssatsningar för lansering av produkten Enerfy Driving vilket bidrog till ökade kostnader i form av marknadsföring, media samt ökade personalkostnader.
Rörelseresultatet för perioden 1 januari till 31 december
2014 uppgick till -8 890 kSEK jämfört med 110 kSEK för
Greater Than Svenska AB för perioden 1 januari till 31
december 2013. Enligt Bolagets bedömning uppgick
Koncernens rörelseresultat till -297 kSEK perioden 1 januari till 31 december 2013.
Periodens resultat för Greater Than AB uppgick till -8
906 kSEK, jämfört med -90 kSEK avseende Greater
Than Svenska AB för perioden 1 januari till 31 december 2013. Enligt Bolagets bedömning uppgick periodens resultat för Koncernen till -595 kSEK perioden 1
januari till 31 december 2013. Resultatförsämringen
var främst hänförlig till Bolagets förändrade produktmix
vilket innefattade lansering av Enerfy Driving med samtidig minskning av intäkter från försäljning av LeanHaulage.
KASSAFLÖDE
Jämförelse mellan perioderna 1 januari till 30 september 2015 och 14 mars till 30 september 2014
Notera att jämförelsesiffror för 2014 inte inkluderar perioden 1 januari till 31 mars 2014.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital för perioden 1 januari till 30
september 2015 uppgick till 1 008 kSEK jämfört med
-1 178 kSEK för period 2014. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till -7 870 kSEK

jämfört med -7 718 kSEK för period 2014. Kassaflöde
från investeringsverksamheten för perioden 1 januari till 30 september 2015 uppgick till 0 kSEK jämfört
med 0 kSEK för period 2014. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 0 kSEK under 2015
jämfört med 19 696 kSEK för period 2014. Under 2014
genomfördes en nyemission vilket tillförde Bolaget 19
969 MSEK efter emissionskostnader inför listning på
Aktietorget.
Notera att ingen jämförelse görs mellan perioderna
1 april till 31 december 2014 och 1 januari till 31
december 2013 då Bolaget inte upprättat någon
kassaflödesanalys för 2013.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 JANUARI 2013 TILL OCH MED 30 SEPTEMBER
2015
2014
– Moderbolaget Greater Than AB startade sin
verksamhet i mars 2014 och i samband med detta
omstrukturerades Koncernen.
– Greater Than tillfördes 19,8 MSEK efter emissionskostnader via nyemission i samband med att Bolaget
listades på Aktietorget den 9 juni 2014.
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Eget kapital, skulder och annan finansiell
information
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Information om Greater Thans eget kapital och skuldsättning per den 30 september 2015. Bolagets eget kapital uppgick till 7 963 kSEK (19 111), varav aktiekapital uppgick till 639 kSEK (639). Bolagets räntebärande
skulder per den 30 september 2015 uppgick till 0 kSEK
(0). Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 696 kSEK (12 087).
Bolaget beviljades i oktober 2015 ett bidrag med royaltyåtagande från Energimyndigheten uppgående till
högst cirka 4,8 MSEK som betalas ut i två delar, av vilka den första delen om 3 MSEK utbetalades den 201512-10. De kvarvarande ca 1,8 MSEK utbetalas efter att
Greater Than formaliserat ett samarbete med ett försäkringsbolag kring den fordonsförsäkring Greater
Than utvecklar en riskbedömningsmetod för. Bidraget
är villkorat av ett royaltyåtagande som innebär att Greater Than, från och med räkenskapsåret 2019, ska erlägga royalty till Energimyndigheten årsvis i efterskott med
ett belopp motsvarande tre procent av Greater Thans
nettoomsättning. Royaltyåtagandet löper under tio års
tid och är begränsat till ett belopp motsvarande 120%
av stödet enligt Energimyndighetens beslut, det vill
säga cirka 5,8 MSEK. Utöver det ovan nämnda royaltyvillkoret är bidraget förknippat med villkor avseende
bland annat genomförande, rapportering, redovisning,
hävning och återkrav som är sedvanliga för den aktuella typen av statliga stöd. Dessa villkor innebär bland
annat att Energimyndigheten i vissa fall kan besluta om
att medel ska återtas eller återkrävas med omedelbar
verkan. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information” för mer information.
Utöver detta finns inga begränsningar i användningen
av kapital som direkt eller indirekt väsentligt påverkat
eller skulle kunna påverka Greater Thans verksamhet.

UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL

Greater Thans behov av rörelsekapital är främst kopplat till Bolagets tillväxt, pilotlansering av Enerfy Car Insurance och operativa kassaflöden.
Bolaget hade per 31 december 2015 likvida medel om
sammanlagt 5,7 MSEK. Det är Styrelsens bedömning

52

ENERF Y

att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de
aktuella behoven de närmaste 12 månaderna.
Mot bakgrund av det ovan nämnda har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en Företrädesemissionen
om ca 7,7 MSEK före emissionsutgifter. Emissionslikviden avses användas till finansiering av Bolagets verksamhet, samt minska Bolagets skuldbörda. Det är styrelsens bedömning att det efter kvittning av fordringar
på 4,75 MSEK och efter Företrädesemissionens genomförande så kommer kapitalbehovet vara täckt för
de kommande 12 månaderna.
Skulle den förväntade emissionslikviden - trots föreliggande teckningsåtaganden - inte inflyta som planerat
och skulle Greater Than inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra motsvarande kostnadsneddragningar, kan Bolaget komma att behöva undersöka
alternativa finansieringsmöjligheter som ytterligare kapitalanskaffning, eller besluta om att senarelägga produktlansering och produktutveckling tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Detta kan i förlängningen
innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Greater Thans immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och pågående balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Bolaget aktiverar bland annat utvecklingsarbetet som består av projekt för att utveckla nya tjänster i
appen däribland försäkringstjänsten, ny funktionalitet
till OBD-läsaren samt ny intelligens i databaser och algoritmer. Dessa utgifter aktiveras då Bolaget bedömer
dessa projekt som investeringar som Bolaget kommer
använda över en lång tid. Bolaget skriver normalt av de
immateriella anläggningstillgångarna över en beräknad livslängd av tre år eller maximalt fem år. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2015 till 6 836 kSEK.

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget har inga betydande materiella anläggningstillgångar.

LEASING

Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende avser lokalhyra, garagehyra och
billeasing. Summan av kostnadsförda leasingavgifter
under perioden 14 mars 2014 till 31 december 2014 avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen
till 421 kSEK. Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
Belopp i kSEK

2014

Inom ett år

250

12-60 månader

172

Summa

421

Greater Than känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden- eller händelser som skulle kunna komma
att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter
utöver vad som anges i detta avsnitt, samt i avsnitten
“Riskfaktorer” och ”Legala frågor och kompletterande
information”.
Greater Than känner inte till några offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller
andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt,
väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets
verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN
SENASTE RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

INVESTERINGAR

Greater Thans huvudsakliga investeringar för perioden 1 januari – 30 september 2015 och räkenskapsåret
2014 består i huvudsak av balanserade utvecklingskostnader, vilket redovisas i tabellen nedan. Samtliga
investeringar under de senaste två räkenskapsåren är
huvudsakligen finansierade genom eget kapital.
2015-01-01

Belopp i kSEK

TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER

2015-09-30

2014

Balanserade utvecklingskostnader

3 499

4 811

Summa

3 499

4 811

Bolaget beviljades i oktober 2015 ett bidrag med royaltyåtagande från Energimyndigheten uppgående till
högst ca 4,8MSEK.

Utöver ovanstående har det inte skett någon väsentlig förändring av Greater Thans finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 30 september
2015.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH
ÅTAGANDEN OM FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolagets pågående investeringar under och perioden
1 januari - 30 september 2015 utgörs huvudsakligen av
kostnader relaterade till utveckling av Bolagets teknologiplattform. Utvecklingen har under 2014 finansierats
dels genom nyemissionen 2014, dels av operativt genererade medel. Bolaget har inga huvudsakliga framtida investeringar som styrelsen gjort klara åtaganden
om.
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 638 845 SEK och fördelas på 6 388 450 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Bolaget har
endast ett aktieslag. Bolagets aktiekapital ska utgöra
lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Antal aktier ska utgöra lägst 5 000 000 aktier och högst
20 000 000 aktier. Det finns inga utestående optionseller konvertibelprogram i Bolaget.
Aktierna i Greater Than har givits ut i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och är
denominerade i SEK. Bolagsordningen innehåller ett
avstämningsförbehåll, varför Bolaget och dess aktier
är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VP-systemet, med Euroclear Sweden (Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm) som central
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Euroclear Sweden administrerar Bolagets aktiebok och
aktiebrev är inte utfärdade. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Varje aktie berättigar till en
(1) röst på Greater Thans bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla
antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier,
teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande
beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar
och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det
antal aktier som aktieägaren innehar. Greater Thans
aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Greater Thans aktier under det
innevarande eller föregående räkenskapsåret.

UTDELNINGSPOLICY

Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets
framtida resultat, kapitalbehov och kassaflöden. Greater Than har hittills inte lämnat utdelning till sina aktieägare. Bolaget väntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför Bolagets eventuella
utdelningsbara medel med stor sannolikhet kommer att
återinvesteras i verksamheten.
Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter
förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som
vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är
registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår fordran på
Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas
endast genom regler för preskription. Vid preskription
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller Greater Thans bolagsordning innehål-

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
ÅR

FÖRÄNDRING
TOTALT
ANTAL AKTIER ANTAL AKTIER

HÄNDELSE

2014 Nybildning
2014 Apportemission

1

2014 Sammanläggning 1:10
2014 Nyemission
2016 Nyemission2
2016 Övertilldelningsoption

2

54

ENERF Y

TOTALT
AKTIEKAPITAL (SEK)

KVOTVÄRDE
(SEK)

5 000 000

5 000 000

50 000,0

50 000,0

0,01

47 366 200

52 366 200

473 662,0

523 662,0

0,01

-47 129 580

5 236 620

-

-

0,10

1 151 830

6 388 450

115 183,0

638 845,0

0,10

958 267

7 346 717

96 826,7

734 671,7

0,10

143 740

7 490 457

14 374

749 045,7

0,10

Apportemissionen avser förvärv av dotterbolag i mars 2014.
2
Förutsätter att Företrädesemissionen blir fulltecknad.
1

FÖRÄNDRING
AKTIEKAPITAL (SEK)

ler några restriktioner avseende rätt till utdelning till
aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare
på samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”.

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 20 maj 2015 bemyndigades styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission mot kontant betalning, eller med betalning
med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock
äger rätt att besluta om viss justering.

get per den 30 september 2015. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra
överrenskommelser mellan Bolagets aktieägare som
kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Det
förekommer inte heller, såvitt styrelsen känner till, några
överlåtelsebegränsningar under viss tid (s.k. lock upavtal) utöver vad som beskrivs under ”Teckningsåtaganden” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information”.

HANDEL MED GREATER THAN-AKTIEN

Greater Thans aktier är sedan den 9 juni 2014 upptagna till handel på handelsplattformen Aktietorget. Aktien
har ISIN-kod SE0005881554 och kortnamnet GREAT.
Antalet aktier uppgår till 6 388 450. Sista betalkursen
2015-12-31 var 10,00 SEK, motsvarande ett börsvärde
om 63,9 MSEK.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Antalet aktieägare i Greater Than uppgick till 329 per
den 30 september 2015. Av nedanstående tabell framgår information avseende ägarförhållandena i Bola-

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2015-09-30
Ägare

Sten Forseke (SO)

Antal aktier

Andel av kapital och röster

3 475 565

54,4%

Roger Karlsson

500 250

7,8%

Roosgruppen AB

322 001

5,0%

Karin Forseke

216 632

3,4%

ScanForce Holding AB

177 042

2,8%

Goldman Sachs International LTD

172 551

2,7%

Leif Johansson

164 361

2,6%

Henrik Ekelund

150 001

2,4%

Anders Lindelöf (CTO)

108 353

1,7%

68 074

1,1%

Liselott Johansson (VD)
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Övriga aktieägare
Totalt

59 121

0,9%

974 499

15,2%

6 388 450

100,00%

Källa: Euroclear
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor

STYRELSE
Namn

Position

Födelseår

Invald

Innehav*

Sten Forseke

Styrelseordförande

1959

2014

3 475 565

Kristina Thörner

Styrelseledamot

1966

2014

4 000

Roger Karlsson

Styrelseledamot

1957

2014

677 542

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

STEN FORSEKE, f. 1959

ROGER KARLSSON, f. 1957

Styrelseordförande sedan 2014, grundare av Greater Than

Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning:
Marknadsekonom från IHM, 1982
Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot för EB Gruppen AB.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:
Styrelseledamot för Mimer Energy AB, Produktionssystem i Örebro AB, Teltek i Örebro AB samt Englund
& Moqvist Förvaltning AB

Utbildning:
Gymnasial utbildning
Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot och VD för ScanForce Holding AB.
Styrelseledamot och ordförande för Aqua Brands of
Sweden AB samt Rui Zhong Yuan Intressenter AB.
Styrelseledamot för ScanForce AB, PowerTower AB,
Stall Edelstoff AB samt LRS Fastigheter i Örebro AB.
Styrelsesuppleant för Vind-Schejkerna på Stjups AB
samt Seawind Hoburgs Rev AB.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:

KRISTINA THÖRNER, f. 1966
Styrelseledamot sedan 2014
Utbildning:
Gymnasial utbildning samt högre diplomerad styrelseutbildning.
Övriga nuvarande befattningar:
Verkställande direktör i Tina Thörner Consulting
GmbH.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:

Styrelseledamot och ordförande för Mimer Energy
AB, Styrelseledamot för Dalakraft AB. Styrelseledamot och VD för Scandem AB. VD för Scandem Market AB.
Andra aktieinnehav över tio procent:
Roger Karlsson äger 100 procent av aktierna i ScanForce Holding AB.
Övrigt:
Roger Karlsson har varit likvidator i Rage AB.

Styrelseledamot för Xlander XR AB.
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Jimmy Palmqvist, Liselott Johansson och Anders Lindelöf

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Namn

Position

Födelseår

Anställd sedan

Innehav*

Liselott Johansson

VD

1975

2008

68 074

Anders Lindelöf

Utvecklingschef

1972

2011

114 353

Jimmy Palmqvist

Marknads- och försäljningschef

1969

2014

2 750

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

JIMMY PALMQVIST,

LISELOTT JOHANSSON,

ANDERS LINDELÖF,

Marknads- och försäljningschef i
Greater Than sedan 2014

VD för Greater Than sedan 2008

Utbildning:

Designingenjör från Skövde högskola, 1997.

Utvecklingschef i Greater Than
sedan 2011, medgrundare och
CTO av Greater Than.

f. 1969

Marknadsekonom från IHM,
1995
Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot och ordförande
för Desemi Gruppen AB. Styrelseledamot för Lotteribolaget i
Nacka AB.
Tidigare befattningar under de
senaste fem åren:
COO för Liljedal Communication
AB. Marknads- och försäljningschef för Ladies Night AB.
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f. 1975

Utbildning:

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot för Yena AB.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:

f. 1972

Utbildning:
Elektroingenjör, Stockholms tekniska institut, 1995.
Övriga nuvarande befattningar:

Liselott Johansson har inte haft
några tidigare befattningar under
de senaste fem åren.

Styrelseledamot för Greater
Than Svenska AB. Styrelseledamot för BRF Narvavägen 33.
Styrelsesuppleant för Mintrop
Consulting AB.

Andra aktieinnehav över tio procent:

Tidigare befattningar under de
senaste fem åren:

Liselott Johansson äger 100 procent av aktierna i Yena AB.

Anders Lindelöf har inte haft
några tidigare befattningar under de senaste fem åren.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE
STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Det har inte träffats någon särskild överenskommelse
mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare har
valts in i styrelsen eller tillsatts i annan ledande befattning.
Som angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och
ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav. Dessa förhållanden innebär
att berörda personer kan ha intressen som står i strid
med Bolagets. Det föreligger i övrigt inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Styrelseordföranden Sten Forseke är sambo med Bolagets VD Liselott Johansson. I övrigt finns det inte några familjeband mellan styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har under de senaste fem åren dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen ur
denna krets har heller, utöver vad som framgår ovan,
under de senaste fem åren varit inblandade i någon
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller
finns det någon anklagelse eller sanktion mot någon av
dessa personer från i lag eller förordning bemyndigad
myndighet, inklusive godkända yrkessammanslutningar, och ingen av dem har under de senaste fem åren
förbjudits av domstol att ingå som medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att
ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Bolaget har inte inrättat några kommittéer för revisions- eller ersättningsfrågor. Dessa frågor hanteras av
styrelsen.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets postadress: Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm.

REVISOR

Bolagets ordinarie revisor är sedan årsstämman 2014
Hans Jönsson. Hans Jönsson är auktoriserad revisor
vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, medlem i
FAR och nås på adress c/o PwC, Torsgatan 21, 113 97
Stockholm. Revisorn omvaldes senast på årsstämman
den 20 maj 2015 för tiden intill slutet av nästa årsstämma och har varit revisor för Bolaget under hela den pe-

riod som omfattas av den historiska finansiella informationen i detta Informationsmemorandum.

BOLAGSSTYRNING

Greater Than är ett svenskt publikt aktiebolag vars bolagsstyrning utgår ifrån svensk lag, regelverket för handelsplattformen Aktietorget där Bolagets aktier för närvarande är upptagna till handel, andra relevanta regler
samt de interna riktlinjer och policies som Bolaget har
fastställt.
Då Greater Thans aktier inte handlas på en reglerad
marknad är Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk
kod för bolagsstyrning. Greater Than strävar dock efter
att följa Svensk kod för bolagsstyrning i de avseenden
Bolaget finner det lämpligt och relevant med beaktande av Bolagets storlek och verksamhet.
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets
högsta beslutande organ och är det organ, genom vilket aktieägarnas inflytande utövas. Bolagsstämma
måste, enligt aktiebolagslagen, hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, och Bolaget kan därutöver hålla extra bolagsstämmor. Enligt
bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall dessutom
annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som på
avstämningsdagen är införda i Bolagets av Euroclear
förda aktiebok, och i rätt tid anmält sin närvaro till Bolaget, äger rätt att närvara vid bolagsstämman och utöva
rösträtt för sina aktier. Aktieägare som inte personligen
kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt
genom ombud. Varje aktieägare har också, oberoende
av storleken på sitt aktieinnehav, rätt att få ett ärende
behandlat på bolagsstämman, under förutsättning att
en begäran om detta ges in till styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas upp till kallelsen till bolagsstämman.
Bolagets styrelse svarar för Bolagets organisation och
förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska
styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. För närvarande består styrelsen av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska organisera, leda och
utvärdera styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar
för styrelsens arbete. Styrelsen har fastställt en skriftlig
arbetsordning för sitt arbete, som bland annat reglerar
hur arbetet fördelas inom styrelsen samt de ärenden
styrelsen ska behandla regelbundet. Arbetsordningen
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revideras årligen och fastställs på styrelsens konstituerande sammanträde. Styrelsen har även fastställt en
instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och
verkställande direktören. Med hänsyn till Bolagets storlek har styrelsen valt att inte upprätta några särskilda
utskott.

sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna
konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes
och koncernens prestationer. Lönenivåerna skall ses
över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Bolagets verkställande direktör svarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i Bolaget, i enlighet med den instruktion om arbetsfördelning som styrelsen fastställt. Verkställande direktören
ansvarar även för att löpande tillhandahålla styrelsen
den information som behövs för att följa Bolagets ställning, likviditet och utveckling.

Bolaget har under räkenskapsåret 2014 betalat ut ersättningar och förmåner till Bolagets styrelseledamöter
och ledande befattningshavare, i enlighet med tabell
nedan.

Bolagets revisorer utses av bolagsstämman för att
granska Bolagets årsbokslut och årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
Revisorn avlämnar årligen en revisionsberättelse till bolagsstämman.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Bolagsstämman beslutar om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter. Årsstämman den 20 maj
2015 beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med
ett prisbasbelopp till varje styrelseledamot och med
två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ersättning
till styrelsens ledamöter har även under räkenskapsåret 2014 utgått med ett prisbasbelopp till varje ledamot
och två prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
Styrelsen beslutar om arvode och annan ersättning
till Bolagets ledande befattningshavare. Bolaget skall

Avgångsvederlag

Vid uppsägning från Bolagets sida är VD berättigad
till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från Bolagets sida är Sten Forseke, som är anställd av Bolaget som företagsutvecklare,
och Anders Lindelöf, utvecklingschef, berättigade till
ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.
Med månadslön avses den fasta månadslön som gäller vid anställningens upphörande. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis med början månaden efter anställningens upphörande. Avgångsvederlaget är
inte semester- och pensionslönegrundande.
Utöver vad som framgår ovan finns inte några övriga
bonusavtal, kontrakterade avgångsvederlag eller därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter och
ledande befattningshavare. Det finns inte heller några
villkorade eller uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några avsatta eller
upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner
efter avträdande från tjänst.

Ersättningar under 2014 (kSEK)
Namn
Styrelsens ordförande Sten Forseke
Övriga styrelseledamöter
Kristina Thörner
Roger Karlsson
Eva Fors
Per Made
VD Liselott Johansson
Andra ledande befattningshavare³
Totalt

Grundlön1

Bonus

Pension2

Övriga förmåner

0

0

0
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30
30
30
30
549
1 499
2 227

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
32
[0]
32

30
30
30
30
581
1 499
2 259

Sociala kostnader avseende styrelse och VD uppgick till 228 kSEK för perioden 1 april till 31 december 2014.
Det finns inte några avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.
³ Avser 2 personer under 2014.
4
Avser styrelsearvode. Sten Forseke har dessutom erhållit bruttolön om 556 kSEK för 2014.
1
2
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Summa

594

Legala frågor och kompletterande information
BOLAGSINFORMATION

Greater Than AB är ett svenskt publikt aktiebolag med
organisationsnummer 556965-2885. Bolagets styrelse
har sitt säte i Stockholm. Verksamheten i Greater Than
startade 2004, medan moderbolaget Greater Than AB
bildades den 14 mars 2014 och registrerades hos Bolagsverket samma dag. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen.
Bolagets huvudkontor är beläget på Torstenssonsgatan 12 i Stockholm och har telefonnummer 08-555 93
200. Bolagets webbplats är www.greaterthan.eu.
Greater Than AB är moderbolag i en koncern med ett
belgiskt dotterbolag och ett svenskt dotterdotterbolag.
Innan den nuvarande koncernstrukturen etablerades i
slutet av mars 2014 var Greater Than S.A. moderbolag
i Koncernen. Bolagets operativa verksamhet bedrivs i
Greater Than Svenska AB.

VÄSENTLIGA AVTAL
Avtalsrelationer med kunder

Greater Than har ett stort antal kunder till vilka Bolaget
levererar produkten Enerfy Driving, som riktar sig till
privatpersoner. Enerfy Driving tillhandahålls främst genom egen försäljning via webbplatsen enerfy.se, men
också via återförsäljare som Media Markt, CDON, Jula
och Fyndiq. Förhållandet mellan Bolaget och den enskilde kunden avseende användningen av produkten
samt därtill anknytande frågor såsom hanteringen av
personuppgiftshantering och användardata regleras
av standardvillkor.
Bolaget levererar även produkten LeanHaulage till professionella kunder. Dessa avtal, som kan avse antingen ett helt produkt- och tjänstepaket, eller endast hyra
och installation av ett visst antal LeanHaulage-verktyg
med tillhörande avläsningscentral, har löptider om mellan ett och tre år.
Greater Than anser sig inte beroende av någon enskild
kund.

Leverantörsavtal

Greater Than Svenska AB har ingått ett avtal avseende
serverdrifttjänster med Microsoft Ireland Operations
Ltd. Avtalet innebär att leverantören tillhandahåller Bo-

laget så kallade molntjänster. Avtalet är ett av Microsoft
tillämpat standardavtal.

Anställningsavtal

Greater Thans styrelseordförande Sten Forseke, som
är anställd av Bolaget som företagsutvecklare, och
Bolagets ledande befattningshavare har individuellt utformade anställningsavtal som reglerar respektive befattnings villkor och arbetsuppgifter. Dessa
anställningsavtal innehåller normalt sett en konkurrensbegränsning gällande under ett till två år efter anställningstidens upphörande, en ömsesidig uppsägningstid om mellan tre och sex månader samt rätt till
avgångsvederlag under sex till tolv månader.

Aktieägarlån

Enligt låneavtal som ingicks i november 2015 lämnade
vissa av Bolagets aktieägare – Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding
AB – lån till Bolaget om 3 MSEK, 1 MSEK respektive
0,75 MSEK. Enligt lånevillkoren kan fordringarna konverteras till ovillkorade aktieägartillskott eller kvittas
mot skyldigheten att betala för aktier vid nyemission i
Bolaget. Därutöver kan lånen endast amorteras på villkor som motsvarar de villkor som uppställts i det royaltyåtagande som är kopplat till Bolagets bidrag från
Energimyndigheten (se avsnittet ”Bidrag från Energimyndigheten” nedan).
De aktieägare som ställt ut aktieägarlånen har genom
teckningsförbindelser åtagit sig att teckna och genom
kvittning betala det antal aktier i Företrädesemissionen
som motsvarar respektive aktieägares fordran på Bolaget enligt ovan beskrivna aktieägarlån (se avsnittet
”Teckningsåtaganden” nedan).
Aktieägarlånen utgör transaktioner med närstående enligt tillämpliga redovisningsregler (se avsnittet
”Transaktioner med närstående” nedan).

Bidrag från Energimyndigheten

Bolaget beviljades i oktober 2015 ett bidrag med royaltyåtagande från Energimyndigheten för genomförande
av projektet Energieffektivisering av bilkörning under
tiden till den 30 juni 2016. Projektet har som övergripande mål att utveckla och kommersialisera Enerfy med
tilläggstjänster för bränsleeffektivt vägval och en ny typ
av fordonsförsäkring.
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Bidragsbeloppet uppgår till högst cirka 4,8 MSEK som
betalas ut i två delar, av vilka den första delen om 3
MSEK utbetalades den 2015-12-10. De kvarvarande ca
1,8 MSEK utbetalas efter att Greater Than formaliserat
ett samarbete med ett försäkringsbolag kring den fordonsförsäkring Greater Than utvecklar en riskbedömningsmetod för.
Bidraget är villkorat av ett royaltyåtagande som innebär
att Greater Than, från och med räkenskapsåret 2019,
ska erlägga royalty till Energimyndigheten årsvis i efterskott med ett belopp motsvarande tre procent av
Greater Thans nettoomsättning. Royaltyåtagandet
löper under tio års tid och är begränsat till ett belopp
motsvarande 120 % av stödet enligt Energimyndighetens beslut, det vill säga cirka 5,8 MSEK.
Utöver det ovan nämnda är bidraget förenat med villkor
avseende bland annat genomförande, rapportering,
redovisning, hävning och återkrav som är sedvanliga
för den aktuella typen av statliga stöd. Detta innebär
att Energimyndigheten kan besluta om att medel ska
återtas bland annat om förutsättningarna för projektets
finansiering förändrats, om projektet inte bedrivs enligt
den överenskomna projektplanen, om utsikter saknas
för att inom rimlig tid nå tillfredsställande resultat i projektet eller om projektets planenliga fortsättning inte
kan anses säkerställd. Vidare kan Energimyndigheten återkräva utbetalt belopp med omedelbar verkan
om Greater Than inte lämnar föreskrivna rapporter,
använder medel till andra ändamål än vad som anges
i beslutet, överför medel till annan om det kan antas
vara i syfte att undkomma betalning av royalty eller
om Greater Than i övrigt inte uppfyller sina skyldigheter enligt villkoren, samt om stödet beviljats på oriktiga
eller ofullständiga uppgifter av Greater Than eller om
något annat inträffar som innebär att Greater Than,
med hänsyn till syftet med stödet, inte bör få ha det
kvar. Energimyndigheten har också rätt att kräva omedelbar återbetalning av utbetalat stöd om det sker en
väsentlig ägarförändring i Greater Than.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Styrelsen för Greater Than AB bedömer att Koncernen
har ett tillfredsställande försäkringsskydd med beaktande av Koncernens omsättning, finansiella ställning
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och den typ av verksamhet som bedrivs, samt de i verksamheten hittills uppkomna riskerna. Ingen del av verksamheten bedöms vara av sådan art att försäkringsskydd inte kan erhållas på marknadsmässiga villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH
LICENSER

I Bolagets verksamhet förekommer immateriella rättigheter i form av varumärken, domännamn och firmor.
Greater Than S.A. har varumärkesskydd i Belgien, Nederländerna och Luxemburg för figur- och ordmärket
”Greater Than”. Vidare har Greater Than S.A. gemenskapsrättsligt varumärkesskydd för figurmärket ”Greater Than” och ordmärket ”LeanHaulage”. Greater Than
Svenska AB har varumärkesskydd i Sverige för ordmärket ”Förarbränsleeffektivitet” samt gemenskapsrättsligt varumärkesskydd för ordmärkena ”Enerfy” och
”Driverfuelefficiency”. Bolaget är vidare registrerad
innehavare av ett antal domännamn, bland andra greaterthan.eu, enerfy.se, enerfydriving.com, leanhaulage.
com och driverfuelefficiency.com.
Styrelsen för Greater Than AB bedömer att Koncernen
har ett tillfredsställande skydd för sina immateriella rättigheter med beaktande av den typ av verksamhet som
bedrivs i Koncernen.

TECKNINGSÅTAGANDEN

I samband med Företrädesemissionen har Greater
Than erhållit teckningsförbindelser från Sten Forseke,
Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce
Holding AB, vilka alla är aktieägare i Bolaget.
Teckningsförbindelserna innebär ett åtagande att
teckna, och genom kvittning betala, det antal aktier
i Företrädesemissionen som motsvarar respektive
aktieägares fordran på Bolaget enligt ovan beskrivna
aktieägarlån (se avsnittet ”Aktieägarlån” ovan).
Teckningsförbindelserna uppgår till sammanlagt
4,75 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av
Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för
dessa teckningsåtaganden. Aktier tecknade i enlighet
med teckningsförbindelserna betalas genom kvittning
av aktietecknarnas fordringar på Bolaget
Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen
samt ScanForce Holding AB har även åtagit sig att inte
sälja, överlåta eller låna ut sina innehav i Greater Than

AB innan teckningsperioden i Företrädesemissionen
har löpt ut.

av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer.

TVISTER OCH RÄTTSFÖRHÅLLANDEN

Samtliga ovan nämnda närståendetransaktioner har
skett på marknadsmässig grund och det är styrelsens
bedömning att villkoren för transaktionerna är marknadsmässiga med beaktande av förutsättningarna vid
transaktionernas ingående.

Koncernen är för närvarande inte part i någon tvist eller
annat rättsligt förfarande som kan få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens finansiella ställning och
resultat. Greater Than känner heller inte till några omständigheter som befaras kunna leda till sådan tvist eller annat rättsligt förfarande med betydande negativa
effekter för Bolagets finansiella ställning och resultat.
Det kan dock inte uteslutas att bolag i Koncernen kan
bli inblandade i tvister och rättsliga förfaranden avseende ersättningskrav och andra anspråk.
Under den senaste tolvmånadersperioden har bolag i
Koncernen varit inblandade i ett rättsligt förfarande rörande betalningskrav som Greater Than S.A. riktat mot
bolaget New TRM S.A. på grund av obetalda fakturor.
Målet har prövats i två instanser och Greater Than S.A.
har vunnit bifall till samtliga sina yrkanden, vilket inneburit att New TRM S.A. förpliktats betala totalt cirka
70 000 EUR till Greater Than S.A. Dom meddelades
den 4 november 2014.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vissa av Bolagets aktieägare – Sten Forseke, Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding
AB – har lämnat lån till Bolaget om 3 MSEK, 1 MSEK
respektive 0,75 MSEK (se avsnittet ”Aktieägarlån”
ovan). Dessa aktieägare har åtagit sig att teckna, och
genom kvittning betala för, aktier i Företrädesemissionen motsvarande det fulla beloppet för sina respektive
fordringar på Bolaget. (se avsnittet ”Teckningsåtaganden” ovan).
Styrelseledamoten Kristina Thörners egna företag Tina
Thörner Consulting GmbH fakturerar Bolaget för styrelsearvode. Beloppet uppgår till 58 344 SEK per år, vilket
motsvarar ett styrelsearvode om 44 400 SEK samt sociala avgifter om 13 944 SEK.
Greater Than S.A. har beviljat ett lån till Anders Lindelöf som uppgår till 6 176 EUR. Lånet har ingåtts i enlighet med belgisk lag och i övrigt på marknadsmässiga
villkor. Bolaget har därutöver inte lämnat lån, garantier
eller borgensförbindelser till eller till förmån för några

RÅDGIVARE

Hamilton Advokatbyrå KB är Greater Thans legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM
HÄNVISNING

Greater Thans finansiella rapporter för Koncernen för
perioden 14 mars – 31 december 2014 och för perioden 1 januari – 30 september 2015 samt Greater Than
Svenska AB:s årsredovisning för 2014 och 2013 utgör
en del av Informationsmemorandumet och ska läsas
som en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Greater Thans årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt delårsrapport för perioden 1 januari – 30
september 2015, där hänvisningar görs enligt följande:
• Årsredovisning för Greater Than AB för 2014: koncernens resultaträkning (sidan 32), koncernens balansräkning (sidorna 33-35), koncernens förändring i eget
kapital (sidan 48), koncernens kassaflödesanalys (sidan 35), moderbolagets resultaträkning (sidan 36),
moderbolagets balansräkning (sidorna 37-38), moderbolagets förändring i eget kapital (sidan 48), moderbolagets kassaflödesanalys (sidan 39), noter (sidorna 41
– 49) och revisionsberättelse (sidan 51)
• Årsredovisning för Greater Than Svenska AB för
2014: resultaträkning (sidan 2)
• Årsredovisning för Greater Than Svenska AB för 2013:
resultaträkning (sidan 2), balansräkning (sidorna 3-4)
• Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september
2015 (där hänvisning görs till dokumentet i dess helhet).
Greater Thans årsredovisning för räkenskapsåret 2014
har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberätENERF Y

63

telsen är fogad till årsredovisningen. Förutom Greater
Thans reviderade årsredovisning för räkenskapsåret
2014, har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
De delar av den finansiella informationen som inte har
införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta
för en investerare eller återfinns på annan plats i Informationsmemorandumet.

HANDLINGAR SOM HÅLLS
TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Kopior av följande handlingar kan under hela Informationsmemorandumets giltighetstid granskas på Bolagets kontor på Torstenssonsgatan 11 i Stockholm
under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats www.greaterthan.eu.
»» Greater Thans bolagsordning.
»» Greater Than Svenska AB:s årsredovisningar för
räkenskapsåret 2014 och 2013 (inklusive revisionsberättelser).
»» Greater Thans årsredovisning för räkenskapsåret
2014 (inklusive revisionsberättelse).
»» Greater Thans kvartalsredogörelse för perioden
1 januari – 30 september 2015.
»» Informationsmemorandumet.
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Bolagsordning
Greater Than AB, 556965-2885

§ 1 Firma
Bolagets firma är Greater Than AB. Bolaget är publikt (publ).

anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som
anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

§ 2 Styrelsens säte

(a) Val av ordförande på stämman

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

(b) Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Verksamhet

(c) Godkännande av dagordning

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller
indirekt bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av datorstödda ledningsverktyg och därmed
förenlig verksamhet.

(d) Val av en eller två justeringsmän

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och
högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20
000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan
revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren

(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
(f) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
(g) Beslut om
(i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(ii) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
(iii) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
(h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
antalet revisorer och revisorssuppleanter
(i) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
(j) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
(k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning antogs på den extra bolagsstämman den 25 mars 2014.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som aktualiseras med anledning av
Erbjudandet. Sammanfattningen gäller endast i
Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och
aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen är
baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd
som allmän information. Sammanfattningen är inte
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor
som kan uppkomma i samband med erbjudandet. Den
omfattar exempelvis inte (i) värdepapper som innehas
av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i
näringsverksamhet, (ii) de särskilda reglerna för skattefri
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust)
och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga
då aktieägare innehar aktier eller uniträtter som anses
näringsbetingade, (iii) de särskilda regler som kan bli
tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har
varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats
med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag,
eller (iv) aktier som förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler om
schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller
för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen
av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella
situation. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter
bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få
information om de särskilda konsekvenser som kan
uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska regler och skatteavtal.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA

Med ”obegränsat skattskyldiga” avses här innehavare
av aktier eller andra delägarrätter som är (a) en fysisk
person som bor eller stadigvarande vistas i Sverige eller som har en väsentlig anknytning till Sverige och som
tidigare varit bosatta här, eller (b) en juridisk person
som är bildad i enlighet med svensk rättsordning.

FYSISKA PERSONER
Beskattning vid avyttring av aktier

När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter,
till exempel teckningsrätter i Bolaget, säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller
en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om
30 procent.
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Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av
aktier och andra delägarrätter beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag
och sort läggs samman och beräknas gemensamt med
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av
aktier i Bolaget får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får
bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen
efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade
delägarrätter får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier,
dels på andra marknadsnoterade delägarrätter (dock
inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder
som innehåller uteslutande svenska forderingsrätter,
sk räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av
genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag
i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktionen medges med 30
procent av den del av underskottet som inte överstiger
100 000 SEK och med 21 procent av det återstående
underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på
utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten
innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Beskattning av utdelning

Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige beskattas för utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent.
Preliminärskatt avseende utdelning innehålls normalt
av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren.

Beskattning vid utnyttjande och avyttring
av teckningsrätter

Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. Anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie utgörs av emissionskursen. För teckningsrätter som för-

värvats genom köp eller på liknande sätt (det vill säga
som inte erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i sådant fall beaktas vid
beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

lag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att
delta i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter.
Detta kan medföra att en kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, vilket medför beskattning enligt vad som
beskrivits. Teckningsrätter som erhållits utan vederlag
på grund av innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta
fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna
påverkas inte. För teckningsrätter som förvärvats utgör
vederlaget omkostnadsbelopp. Om sådana teckningsrätter avyttras kan kapitalvinst eller kapitalförlust uppstå, vilket medför beskattning enligt vad som beskrivits
ovan. Omkostnadsbeloppet för uniträtter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas om teckningsrätter är marknadsnoterade. En
teckningsrätter som varken utnyttjas eller säljs, och
därför förfaller, anses avyttrad för 0 SEK.

AKTIEÄGARE OCH INNEHAVARE AV
DELÄGARRÄTTER SOM ÄR BEGRÄNSAT
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget
näringsverksamhet med 22 procent skatt. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller dock särskilda regler som kan medföra skattefrihet. Beräkning av
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma
sätt som för fysiska personer enligt vad som beskrivits
ovan. Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och
andra delägarrätter medges endast mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en
kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort
förlusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett
annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen
begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter som inte har
kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebo-

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i
samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som
har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare
till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent.
Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer
normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt, och nedsättning av källskatten till dubbelbeskattningsavtalets
skattesats sker normalt direkt vid utdelningstillfället,
förutsatt att Euroclear Sweden eller förvaltaren, i förekommande fall, erhållit erforderliga uppgifter om den
utdelningsberättigades skattskyldighet. Återbetalning
av källskatt kan även begäras från Skatteverket i de fall
då källskatt innehållits med en för hög skattesats.
Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter som
är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av
aktier eller andra delägarrätter. Aktieägare respektive
innehavare av andra delägarrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och andra delägarrätter i Bolaget, om de vid något tillfälle under det
kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Adresser
EMITTENT
Greater Than AB
Torstenssonsgatan 12
SE-114 56 Stockholm
Telefon: +46 8 555 93 200
E-post: info@greaterthan.eu
Hemsida: www.greaterthan.eu

EMISSIONSINSTITUT
Erik Penser Bankaktiebolag
Box 7405
SE-103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: +46 8 463 80 00
E-post: info@penser.se
Hemsida: www.penser.se

LEGAL RÅDGIVARE
Hamilton Advokatbyrå KB
Box 715
101 33 Stockholm
Telefon: +46 8-505 501 00
Hemsida: www.hamilton.se

REVISORER
Hans Jönsson, PwC
Torsgatan 21
SE-113 97 Stockholm
Telefon: +46 (0)10 212 40 00
Hemsida: www.pwc.se

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARARE
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Telefon: +46 8 402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com
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