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I mötet mellan Fintech och Hightech 
uppstår nya och unika affärsmöjligheter

   24Money Payments AB (Publ) inbjuder till 
teckning av aktier och företagsobligationer.
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24Money Banking
En modern, ledande och innovativ digital leverantör 
av framtidens betaltjänster redan idag.
Med utgångspunkt i en gemensam systemkärna är 24Money en samlad digital leverantör av konto- och 
betaltjänster, dygnet runt, på en global marknad. Det gör det möjligt att erbjuda attraktiva och prisvärda 
lösningar som tillåter kunden att övergå från en tjänst till en annan. Vi kallar det ”24Money Banking”, 
där kundens behov och preferenser avgör betalsättet. Våra betaltjänster omfattar, konton för företag och 
privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel samt valutatjänster. 24Money har enkla 
och tillgängliga betaltjänstlösningar för alla.

När vi nu integrerar dotterbolaget EasyTelecoms gedigna kompetens, plattformar, befintliga tjänster och 
innovativa kraft, öppnar vi upp för betydligt fler och större affärsmöjligheter, detta både på en nationell 
och en internationell marknad.
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24Money har ett starkt affärserbjudande och konstellationen moder- och dotterbolag ger styrka och 
en framtidssäkring utöver det vanliga inom bank och finans. Vårt motto är ”banking for everyone”. 
Vi har betal- och banktjänster för alla, oavsett var kunden bor och hur kunden vill betala.

I koncernen finns en omfattande högteknologisk kompetens som skapar fördelar i utvecklingen av 
framtidens mobila betaltjänster. 

24Money är en one-stop-shop inom betal-, konto- och finansiella tjänster. Vi erbjuder integrerade lösningar 
där finans och teknik möts. Detta skapar gränslösa och tillgängliga tjänster som förenklar för kunden.

24Money Payments AB (Publ) är ett auktoriserat institut för elektroniska pengar och står under Finans- 
inspektionens tillsyn.
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Unique Selling Points
Framtidens betaltjänster är mobila

Heltäckande tjänsteutbud

Komplett tekniklösning

Gränslös service

Förenklar för kunden

Stark tillväxt



Dotterbolaget 
EasyTelecom står starkt
 Telekombolag till namnet, 
 mjukvaruutvecklare i grunden.

EasyTelecom säljer såväl mobil- som fastnätstelefoni till företag och återförsäljare. I första hand 
levererar företaget tjänster till andra operatörer, där gränserna mellan fast och mobilt, företag och 
länder överbryggas genom innovativt tänkande och högstående teknik.

Lösningarna ändrar förutsättningarna totalt inom kommunikation som helhet, där vårt egenutvecklade 
system EasyOne driver framgången.

Innovation, utveckling, tjänstepaketering, systemstöd, drift, routing av telefontrafik i olika former, 
men även integrationer med partners och kunder förser EasyTelecoms kunder med 
betydande konkurrensfördelar.

Ett Europa, en lösning

Kundlösningar finns i realiteten, redan idag

Kräver inte omfattande tilläggsinvesteringar

Anpassat för snabba regulatoriska förändringar

Internationell expansion av bolagets samlade erbjudande



Resultaträkning före skatt (SEK ’000)

För mer finansiell information om 24Money och EasyTelecom, 
besök 24money.se/finansiella-mal
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Prognos och försäljning

Försäljning: tillväxt, prognos och utfall till och med februari 2017
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Investeringserbjudande

24MONEY PAYMENTS AB (PUBL) 
Box 2078, 750 02 Uppsala, Styrelsens säte: Uppsala 
T: 010-150 16 00, E: info@24money.se  
www.24money.se

AKTIER OBLIGATION

Bolaget genomför en aktiespridning och kapitalanskaffning under våren, i syfte att sprida ägandet inför 
en planerad marknadsnotering (IPO) under 2017.

Styrelsen i 24Money Payments AB (Publ) inbjuder till teckning av aktier under perioden 8 mars till 15 maj 2017. 
Teckningskursen är 89 kr per aktie i serie A.  

Teckningskursen är 10 000 kr per företagsobligation under perioden 8 mars till 30 juni.

Syftet med att erbjuda företagsobligationer är för att möta efterfrågan från kunderna om en räntesparprodukt 
med hög avkastning, utan den begränsning på 50 000 kr i insättning som 24Money Spar AB idag erbjuder.

Totalt emissionsbelopp: 22 000 000 kr

Antal nyemitterade företagsobligationer: 2 200 st. 
företagsobligationer

Teckningskurs: 10 000 kr per 
företagsobligation

Teckningspost: Minsta teckningspost är 
1 st. företagsobligation

Courtage: Inget courtage utgår

Avkastning: Räntan är fast och 
10 % årligen

Löptid: 3 år

Teckningsperiod: 8 mars - 30 juni 2017

Betalning: Avräkningsnotor skickas 
ut löpande efter teckning. 
Belopp att betala ska vara 
enligt avräkningsnotan.

Återbetalning: Återbetalning av kapital 
samt hela räntebeloppet 
sker i samband med 
löptidens utgång vilket 
är 3 år efter registrerad 
inbetalning.

Totalt emissionsbelopp: 22 250 000 kr

Totalt antal befintliga aktier: 1 352 630 aktier i serie A

Antal nyemitterade aktier: 250 000 aktier i serie A

Teckningskurs: 89,00 kr per aktie i serie A

Teckningsperiod: 8 mars - 15 maj 2017

Betalning: Avräkningsnotor skickas ut löpande 
efter teckning. Sista likviddag är 30 
maj 2017.

Utdelning: Utdelningsrätt följer med aktierna

Rösträtt: Med varje aktie i serie A följer tio (10) 
röster per aktie

Hembud: Inget hembud eller 
aktieägaravtal föreligger

Överteckning: Vid överteckning är styrelsen 
bemyndigad att emittera 
ytterligare aktier

Investeraravdrag: Investeringen är avdragsgill i 
enlighet med regelverket för 
investeringsavdraget

50 %av investeringen är avdragsgill

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälning för aktier och flytta fram likviddagen. Styrelsen äger vidare rätt att inte fullfölja emission av aktier och 
obligation i förtid och har fri prövningsrätt . Beslutet att förlänga anmälningsperioden kan fattas senast den 1 maj 2017. Observera även att styrelsens emissions- 
och/ eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är inte garanterad.

Förlängning av teckningsperiod samt emissionens fullföljande:


