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VD har ordet

Det är med stor spänning och förväntan som vi kastar oss in i framtiden.  

Direct2Internet har under de senaste åren genomgått en stor fundamental  

förändring. Vår bransch förändras snabbt och den gamla tekniken för analoga  

kortterminaler har nu ersatts av ny digital uppkoppling. Det är min vision att  

hela tiden ligga steget före och 2014 inleddes ett omfattande internt arbete  

med att bygga om våra datasystem. Nu under 2017 har Direct2Internet startat  

de nya finansiella tjänsterna genom egen kortinlösen. Jag är stolt att kunna  

säga att D2I numera är ett ”fintech” bolag med fantastiska möjligheter inom  

det expansiva området för betalningar, transaktioner, försäkringar och lån.  

Så för er som vill vara med på vår spännande resa vill jag ge er förmånen att  

fördjupa er i det vi gör, och chansen att vara med och investera i vår framtid.  

Vår nya resa har precis börjat! 

Jens Claesson, VD

Direct2Internet Nordic AB (publ)

”

”



3

Erbjudandet i korthet

Nacka december 2017

Styrelsen för Direct2Internet AB (publ) (”D2I” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission, 

kallad “Emissionen”, av aktier. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt ca 2,5 miljoner kronor 

före emissionskostnader. 

Bakgrund och motiv 
Direct2Internet AB (publ) är ett holdingbolag, med dotter- 

bolagen Direct2Internet Nordic AB, Easycash Svenska AB och 

Direct2Internet UK Ltd (vilande). Direct2Internet ABs funktion 

är att, förutom äga och förvalta aktier i dotterbolagen, äga  

varumärken, upphovsrätter, patent etc. Emissionslikviden skall 

användas till verksamheten som bedrivs i det helägda dotter-

bolaget Direct2Internet Nordic AB som även beskrivs nedan.

Direct2Internet bildades år 2000 och är en operatör av betal- 

tjänster med spetskompetens inom skalbara och automa-

tiserade betalmetoder. Med den patenterade lösningen  

Access Switch har Direct2Internet sedan starten förbättrat IT- 

lösningar för bolag med behov av snabba korttransaktioner. 

Idag har Direct2Internet anslutna kortterminaler i Norden och 

Baltikum, vilka dagligen använder bolagets tjänster.

Direct2Internet har utvecklats till att idag vara en helhetsleve-

rantör av betallösningar för fysisk handel såväl som e-handel 

baserade på en flexibel plattform (EgenPSP) för betalningar 

och ett antal tilläggstjänster som ökar värdet för bolagets 

kunder. Direct2Internet bedömer att bolaget idag har en 

av marknadens bredaste och effektivaste utbud av betal- 

lösningar för såväl fysisk handel som e-handel. Tjänsterna är 

utvecklade utifrån en stor förståelse och kunskap om konsu-

mentbeteende och handlarnas behov av enkla, robusta och 

tillförlitliga lösningar. Betalplattformen är tekniskt avancerad 

vilket möjliggör enkla betalningar. Tjänsterna erbjuds med 

konsumenten i fokus för att skapa bästa köpupplevelse sam-

tidigt som leveransen är enkel och värdeskapande för hand-

laren. 

Sedan några år tillbaka har Direct2Internet en egenutvecklad 

innovativ betalväxel ”EgenPSP” som skiljer sig från traditionella 

betalväxlar genom att kunden kan tillhandahålla tjänsten som 

i eget namn, en så kallad white-label-lösning. Direct2Internet 

har förutom betalväxeltjänster byggt upp en stabil kundbas på 

över 1 000 kunder som främst hyr fristående kortterminaler.

Under 2017 har en ny affärsmodell lanserats vilken bygger på 

en tjänst där en “egen” billig kortterminal, kallad “2i”, lånas ut 

gratis, utan bindningstid och där Direct2Internet är inlösare 

till konkurrenskraftiga villkor. Debitering för denna tjänst sker 

genom en procentsats baserad på kundens kortomsättning. 

 Teckningsperioden löper från och med den 13 december 2017 till och med den 27 december 2017.

 Teckningskursen för varje aktie är 6,35 kronor. 14 antal aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie. 

 Bolaget tillförs cirka 2,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen.  

 Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till marknadsföring, teknikutveckling och personalförstärkning.

Den som på avstämningsdagen den 12 december 2017 är registrerad som aktieägare i Direct2Internet äger rätt att med 

företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 

till det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare. 

Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Sammanfattning
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Förutom inlösenavgifter från Direct2Internets egna terminal 

kan även inlösen för e-handel erbjudas vilket ger ett kom-

plett och unikt erbjudande till marknaden, allt i ett och samma  

avtal. Dessutom kommer flera fintech tjänster att utvecklas och  

lanseras under 2018/2019. Exempelvis kommer anslutna  

kunder till Direct2Internet att kunna ansöka om tillväxtlån.  

Låneansökningar förmedlas efter analys och filter i ett system 

hos Direct2Internet, vilket identifierar kundens tillväxt, ökande 

transaktionsvolym och därmed kreditmöjlighet att betala ränta 

och amortering. Utbetalningarna sker sedan löpande genom 

så kallad nettobetalning, dvs efter att avdrag för ränta, amor-

tering och bankkostnader gjorts från kundens korttransaktion.  

Som exempel på relativt nya kunder till Direct2Internet kan 

nämnas Resursbank, Kredithanterarna och HappyBooking mfl. 

 

Direct2Internet som bolag
Direct2Internet har kvalificerad personal med gedigen  

erfarenhet av telekom, internet och olika betaltjänstlösningar. 

Bolaget är beläget i Älta strax utanför Stockholm. Direct2- 

Internet är ett av de 13 729 företag, av Sveriges totalt 315 899 

aktiebolag, som tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdig-

het i Soliditets kreditratingsystem. Bolaget har en PCI DSS- 

certifiering sedan april 2011 och har tillstånd från Finans- 

inspektionen med Institutions nr. 45557. I april 2015 till- 

delades Direct2Internet RedHerring Top 100 Europe Award 

som ett av Europas mest spännande teknikbolag. Bolaget har 

genom egen finansiering vidareutvecklat befintlig tjänste-

portfölj och plattform och kan med detta påbörja en ny fas 

där intäkter och lönsamhet kan få en helt annan utväxling än 

tidigare genom att debitering alltmer kommer från transak-

tionsavgifter från finansiell inlösen via egna kortterminaler 

och betalväxeltjänster.

Nuläge 
Direct2Internet har idag cirka 1 000 kunder som har en hyrd 

kortterminal enligt traditionell modell och cirka 200 kunder 

(butiker/restauranger/taxibilar etc) med den nya 2i-termina-

len och därtill ett 20-tal kunder med olika e-handelsplatser 

uppkopplade till betalväxel. Direct2Internet har samlat olika 

betaltjänster i ett API (Application Programming Interface) där 

både partnersajter och egna sajter kan använda tillgängliga 

tjänster inom shopping. Den nya strategin skapar synergier 

och ger mycket goda förutsättningar för tillväxt genom att: 

 befintliga terminaler ersätts när hyresavtal går ut, eller 

kompletteras med nya 2i-terminaler med inlösen

 komplettera nya eller befintliga terminalkunder med  

inlösen för e-handel

 erbjuda fler finansiella tjänster genom D2Is korttjänster. 

Exempelvis lån, försäkringar och delbetalningar

 vara samarbetspartner; på kort tid har ÅF-avtal för försälj-

ning av 2i-terminal med inlösen tecknats med en handfull 

leverantörer av kassasystem vilka integrerat eget kassa-

system med 2i-terminalen, vilket ger klart intressanta 

försäljningsmöjligheter. Förväntan är att ytterligare 5-10 

återförsäljare kommer att tecknas senast i Q1 2018. 

 

Marknad och konkurrens      
Den svenska e- handeln har uppvisat en hög tillväxttakt i över 

tio år och växte med 16 procent under 2016. E- handeln utgör 

en allt större andel av den totala handeln och under 2016 

utgjorde e handeln 7,7 procent av den totala detaljhandeln. 

De snabbast växande segmenten är för närvarande livsmedel, 

bygghandel samt sport och fritid som alla växer med mellan  

30 och 40 procent. Även mer mogna e- handelssegment  

såsom hemelektronik och böcker/media växer med omkring 

10 procent. En tydlig trend inom e -handel är att en allt större 

andel av köpen görs via mobilen, idag ca 25%. E- handeln för-

väntas fortsätta att öka framöver och enligt en uppskattning  

från Swedbank kommer e handel stå för 40 procent av  

detaljhandelns omsättning 20241. 

Kreditgivning sker i allt större utsträckning för både små 

och stora köp i samtliga kanaler och det blir allt viktigare för  

handlare att ha ett väl fungerande krediterbjudande både on-

line och i fysisk butik. Det är tydligt att allt fler konsumenter 

väljer att spendera utifrån sitt kassaflöde snarare än utifrån 

det nuvarande saldot på kontot. Direct2Internet bedömer att  

ungefär en tredjedel av konsumenterna väljer att betala  

senare vid e- handel och fysisk handel, antingen genom 

en rak faktura (lån) eller genom att dela upp betalningen i  

mindre belopp. Vid e- handel är det mer vanligt att kunden 

väljer avbetalning än i den traditionella handeln. 

Marknaden för fysiska kortterminaler i Sverige är i dagsläget 

lågt räknat 250.000 stycken terminaler i aktivt bruk. Mer än 

hälften av dessa är integrerade med kassa, då ofta i större 

butiker och kedjor, resterande del är så kallade fristående  

terminaler. Utvecklingen går alltmer mot att även mindre 

kunder önskar en kassaintegrerad terminal. Bland fristående 

terminaler finns också ett segment där verksamheten är av 

säsongsbetonad eller annan tillfällig karaktär.

Marknaden, både vad gäller fysisk handel såväl som e-handel, 

är dominerad av ett antal stora och välkända aktörer såsom 

Klarna, Izettle, Sumup, bankerna främst genom Swedbank/

 1 Swedbank, E-handel dramatiskt skifte för butikssverige, mars 2016  (Paynova 2017)
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Babs, Verifone, Bambora och Nets/Dibs. Dessa aktörer upp-

fattas av sina kunder som stora, stabila och trygga, men också 

oflexibla, statiska och dyra när det ges minsta möjlighet att 

vara det, svåra att nå när det gäller support och inte minst ger 

en känsla av att man som kund är väldigt liten. Direct2Internet 

kan, i motsats till de stora, istället fokusera på faktorer som 

flexibilitet, tillmötesgående, nytänkande, kundorientering och 

det till ett konkurrenskraftig pris då kostnadsmassan är helt 

annan jämfört med de stora aktörernas. Självklart måste dock 

själva tjänsten vara minst lika funktionell, robust och tillgänglig  

som övrigas i marknaden, vilket är något som Direct2Internet 

nu har till sitt förfogande. I jämförelse med Izettle har bola-

gets egna 2i-terminal vissa avgörande fördelar. Den främsta 

är att terminalen har ett öppet gränssnitt (API) för att koppla 

kassasystem genom så kallad kassaintegration vilket innebär 

att kassan styr kortterminalen istället för att den är fristående. 

Izettle är proprietärt i detta avseende då det endast är möjligt 

att integrera med Izettles eget kassasystem och ansluta till 

detta. De leverantörer av kassasystem som Direct2Internet 

tecknar avtal med blir även ÅF/försäljningskanaler för Direct- 

2Internets terminaler och e-handel då de ser en fördel i att 

paketera kassasystemen tillsammans med 2i-terminalen.

Möjligheter, behov och förutsättningar
Om Direct2Internet skall dra nytta av befintlig marknads- 

position och de möjligheter som därmed ges, behöver ett  

antal områden förstärkas vilket måste ske med hjälp av  

externt kapital. Dels behöver befintlig personalstyrka för- 

stärkas inom funktionerna sälj, teknik/utveckling och kund-

tjänst. Detta bör ske tidigast möjligt 2018 och förberedel-

se för detta har redan initierats. Dessutom gör bolaget en  

bedömning att investering i marknadsaktiviteter krävs, detta 

med syfte att stärka Direct2Internets varumärke, skapa och 

förstärka kundrelationer samt öka leadsgenereringen. Genom 

deltagande på branschmässor, reklamutskick samt marknads- 

föring via Google och sociala medier bedömer bolaget  att 

tillströmning av nya kunder och partners kan öka kraftigt. 

För att göra det möjligt att förstå och bedöma de prognoser 

som bolaget gör i tillväxt och resultat redovisas kort per pro-

duktområde med nyckeltal, antaganden och förutsättningar: 

(se även tabell nedan)

1. Traditionell hyresmodell. 36-månaders hyresavtal som 

i regel automatiskt förnyas med 12 månader efter hyres-

periodens utgång. Endast fristående terminaler och ingen 

transaktionsintäkt. Snitthyra 350 kr/terminal/månad, TB1 

cirka 60%, flertalet terminaler är avskrivna, årlig licens- 

kostnad betalas till leverantör. Per 2018-01-01 cirka 800 

terminaler som beräknas minska med 5% per kvartalsskifte.  

2. EgenPSP. Direct2Internet tillhandahåller betalväxellösning 

oftast i white-label-form vilket beskrivits tidigare ovan. 

Tjänsten kan levereras både med inlösen från Direct2- 

Internet  men även med traditionell bankinlösare. Affärs-

modellen är en fast kostnad per transaktion oftast i en 

trappa baserad på volym. Snittintäkten bedöms för trans-

aktioner till 65 000 kr per månad och därefter förväntas en 

ökning med 5000 kr per månad. För enkelhets skull bortses 

från möjlig intäkt via inlösen i detta produktområde, den har 

istället tagits med som en delmängd i område 4) nedan.  

3. Egen 2i-terminal. Detta är en egenutvecklad tjänst där 

Direct2internet även är kortinlösare. Terminalen lånas ut 

gratis och nettoutbetalning sker till kund där avgiften tas 

utifrån korttransaktionerna. Intäkterna bedöms utifrån 200 

stycken 2i-terminaler i januari och cirka 900 terminaler i 

december 2018, vilket är en tillväxt som är relativt kon- 

servativ dels i förhållande till antalet totala kortterminaler 

men också med tanke på att tillväxten till stor del kom-

mer att ske via återförsäljare som har målsättningar i 100- 

stycketal. En terminal beräknas i snitt ha en kortomsätt-

ning på 1 mkr per år med TB1 på  0,8%, vilket ger ett TB1 

per terminal och månad på 666 kr. Skulle istället antalet 

vara 300 i januari och 1 500 stycken i december (vilket  

inte ens motsvarar 1% av marknaden), och med en  

genomsnittlig omsättning på 1,5 Mkr i kortomsättning, 

något som inte känns orealistiskt, skulle ett TB1 resul-

tat på 1.500 tkr nås bara på det här produktområdet i  

december 2018. Här finns sålunda stora tillväxtmöjlig- 

heter även om endast en låg marknadsandel uppnås.

4. E-handel. Betalväxeltjänst med en check-out, där Direct- 

2Internet står för kortinlösen. Nettoutbetalning sker till 

kund där avgiften tas utifrån korttransaktionerna. Bedömd 

nettointäkt till bolaget är 1,2 % per transaktion. Vid års-

skiftet 2018-01-01 beräknas täckningsbidraget till cirka 

20.000 kr per månad med en beräknad tillväxt t o m dec 

2018 på TB1 med 150 000 kr. Snittbeloppet per transaktion 

är beräknat till 300 kr.      

5. Övriga områden. Det finns ett antal möjliga tillkommande 

produktområden som beskrivits tidigare, främst olika typer 

av finansiella tjänster som debiteras via nettobetalningar. 

Dessa redovisas dock inte närmare här utan får ses som 

kompletterande trevliga möjligheter där  bedömningar och 

antaganden får anstå tillsvidare. 
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Direct2Internet som “Fintech” bolag
Direct2Internet jobbar med elektroniska betalningslösningar. 

Det finns flera typer av fintechlösningar inom betalningar där 

den gemensamma nämnaren är att ta bort friktion i transak-

tionen, det vill säga göra det enklare att betala och ta betalt, 

eller att sänka kostnaden. Med hjälp av ny teknik och inno-

vativa affärsmodeller är Direct2Internets fintechlösning en sk 

transformerande process som kan innebära effektivare och 

billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor. Värde- 

kedjan inom betalningar har traditionellt innefattat många 

olika typer av aktörer. Det sker nu stora framförallt teknik- 

drivna förändringar och glidningar inom denna värdekedja, 

detta från olika aktörer med olika förutsättningar. 

Ägarstruktur

Direct2Internet ägs inför föreliggande emission till 80,45 procent av  bolagets VD Jens Claesson både direkt och indirekt 

via bolaget Commdit i Saltsjöbaden AB. Antalet aktieägare är vid tidpunkten för memorandumet ca 67 stycken.

Bolagets fem största aktieägare per 29 september 2017 framgår av tabellen nedan: 

Den grundläggande möjliggöraren för elektroniska betalningar,  

och största delen av bankernas intäkter från betalningar,  

utgörs av kortbetalningar. Utbredningen av betal- och kredit- 

kort är en historiskt sett framgångsrik innovation i finans- 

sektorn. Över tid och i många länder, däribland Sverige, har 

betalkort blivit det allt mer dominerande betalningssättet. Det 

blir allt vanligare med fintechlösningar som utnyttjar dessa 

system då de ofta är relativt billiga att använda. Samtidigt är 

de inte alltid öppna för vilken aktör som helst. Direct2Internet 

har genom samarbete med en bank samt egen mjukvaru- 

utveckling paketerat egna lösningar inom det här spännande 

området.

Aktien och ägarförhållanden

Aktien och aktiekapitalet 

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 547 172 SEK fördelat på  

5 471 720 fullt emitterade och inbetalda aktier. Endast ett 

aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 0,10 SEK. Samt- 

liga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och 

eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie representerar 

en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är 

berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda 

eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger 

också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av 

nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen  

genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar  

om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De befintliga  

aktierna är inte och har heller inte varit föremål för erbju-

dande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-

ningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga  

uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under 

det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Enligt  

bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK 

och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier skall vara lägst  

5 000 000 st och högst 20 000 000 st. 

Prognos: Täckningsbidrag, TB1, per  
produktområde och månad

Ägare Aktier Kapital, % Röster, %

Jens Claesson 3 520 000 64,33 64,33

Commdit i Saltjsöbaden AB 882 224 16,12 16,12

JN Marketing AB 191 948 3,51 3,51

T-Bolaget Aktiebolag 150 000 2,74 2,74

Ålandsbanken i ägares ställe 100 800 1,84 1,84

Övriga 626 748 11,46 11,46

Totalt 5 471 720 100 100
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Aktieägaravtal 

Inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller mot-

svarande avtal förekommer mellan några av Bolagets aktie- 

ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget.

Bemyndigande 

Vid extra bolagsstämma den 4 december 2017 erhöll styrelsen  

bemyndigande att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma 

samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av 

nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning  

ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller  

eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med 

ett belopp motsvarande 20% av aktiekapitalet och antalet 

aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar 

bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 

godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad 

för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller andra 

motsvarande anledningar samt för att möjliggöra förvärv. 

Ekonomisk ställning
Bolaget befinner sig i nuläget i ett kapitalbehov i form av  

rörelsekapital och expansionskapital för finansiering till det  

helägda dotterbolaget Direct2Internet Nordic AB. En  

detaljerad analys och bedömning av intäkter, kostnader och 

kassaflöde har utmynnat i att bolaget har ett kortsiktigt kapi-

talbehov på 2.5 Mkr. Detta för att kunna investera, utveckla 

och fullfölja bolagets planer och därmed ta marknadsandelar 

och generera framtida vinster. 

Förväntat ekonomiskt utfall, innefattande kapitalförstärkning 

enligt ovan, ser summerat ut som nedan: 

Villkor och anvisningar

Emissionen i korthet 

Den 4 december 2017 beslutade bolagsstämman att genom-

föra en nyemis sion av aktier med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare i Bolaget. Emissionen omfattar aktier till ett belopp 

om 2,5 MSEK till den fastställda emissionskursen om 6,35 

SEK per aktie. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 39 

083,70 SEK genom nyemission av högst 390 837 aktier, envar 

med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Den som på avstämnings-

dagen den 12 december 2017 är registrerad som aktieägare i 

D2I äger rätt att med företrädesrätt teckna aktier i företräde-

semissionen. Härutöver erbjuds aktieägare och all mänheten 

att anmäla intresse om teckning av aktier utan företrädes rätt.

Sverige. 

Teckningsrätter

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av 

teckningsrät ter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per 

befintlig aktie och erbjuds att för fjorton (14) teckningsrätter 

teckna (1) nyemitterad aktie för 6,35 SEK per aktie.

Utdelningspolicy 

Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget  

avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta  

kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska 

ställning. Bolaget har för närvarande inte några personal- 

options- eller incitamentsprogram. 

Teckningsoptioner 

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner. 

Konvertibla skuldebrev 

Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

Aktiebok 

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av 

Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM,  

Sverige. 

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvot- 
värde

Ökning av  
antalet aktier

Ökning av 
aktiekapital

Totalt antal  
aktier

Totalt  
aktiekapital

1999 Bolagsbildning 1 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00

1999 Nyemission 1 11 111 11 111,00 111 111 111 111,00

2000 Nyemission 1 18 750 18 750,00 129 861 129 861,00

2001 Nyemission 1 6 932 6 932,00 136 793 136 793,00

2001 Fondemission/Aktiesplit 0,1 5 334 927 410 379,00 5 471 720 547 172,00

2017 Föreliggande Nyemission* 0,1 390 837 39 083,70 5 862 557 586 255,70

2018 2019

Nettoomsättning 9 100 18 900

Kostnad sålda varor -2 600 -3 300

Bruttoresultat 6 500 15 600

Övriga kostnader -6 400 -10 600

RÖRELSERESULTAT EBITDA 100 5 000

* Under förutsättning av maximalt antal aktier tillkommer via teckning 
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Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av  

företrädesrätt i företrädesemissionen sker genom att ”Anmäl-

ningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter” 

ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission 

AB.

 

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 6,35 SEK per aktie. 

Courtage utgår ej.

 

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka 

personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Emissionen 

är den 12 december 2017.

 

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 

den 13 december 2017 till och med den 27 december 2017.  

Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade tecknings- 

rätter ogiltiga och saknar därmed värde. Out nyttjade teck- 

ningsrätter kommer att avregistreras från respektive ak tie- 

ägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden.  

Styrelsen i D2I har rätt att förlänga tecknings- och betalnings- 

pe rioden.

 

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier  

i Emissionen kommer att spädas ut med upp till 390 837  

aktier och röster, vilket motsvarar 6,7 procent efter Emis-

sionen (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat 

med det totala antalet aktier eller röster efter en fulltecknad  

emission).

 

Information från Euroclear Sweden, i hänsyn till Emissionen 

och ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan-

nämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear 

Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger 

rätt att teckna aktier i Emissionen, erhåller följande dokument 

från Euroclear Sweden:

 sammanfattning

 en emissionsredovisning med bifogad förtryckt  

inbetalningsavi,

 en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld  

inbetalningsavi

 en anmälningssedel för teckning av aktier

 

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet  

erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktie- 

boken anslutna förteckningen över panthavare med flera 

underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 

teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att 

skickas ut.

 

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i D2I är förvaltarregi- 

s trerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 

emissionsredo visning eller särskild anmälningssedel. Teckning  

och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar 

från respektive förvaltare.

 

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 

betaln ing senast den 27 december 2017. Teckning genom 

kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta  

inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller  

med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda  

anmälningssedeln enligt följande alternativ:

 

1.  I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-

ningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den 

förtryckta inbetalning savin användas som underlag för 

teckning genom kontant betalning. Särskild anmälnings-

sedel ska då ej användas.

 

2.  I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 

annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 

förtryckta emis sionsredovisningen utnyttjas för teckning, 

ska den särskilda anmäln ingssedeln användas som under-

lag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om 

teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvis-

ningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta  

inbetalningsavin får därför inte användas. Ofullständig  

eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas  

utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas 

från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller  

genom att ladda ned den från D2I:s hemsida. Ifylld  

anmälningssedel i samband med betalningen ska skickas  

per post eller lämnas på nedanstående adress och vara 

Partner Fondkommission AB tillhanda senast den 27  

december 2017 kl. 15.00. Anmälningssedlar som skickas 

per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 

före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel 

kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) särskild anmäl-

ningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. 

Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 

avseende.

 

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under 

samma period som teckningen av nya aktier med stöd av 

Teckningsrätter, det vill säga från och med den 13 december 

till och med 27 december 2017. Anmälan om teckning utan 

företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teck-

ning av aktier utan stöd av teckningsrätt” ifylls, undertecknas 

och skickas till Partner Fondkommission AB på adress enligt  

nedan. Anmäln ingssedeln kan erhållas från Partner Fond-

kommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda ned 

den från D2I:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband 
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med ansökan om teckning av nya aktier utan företrädesrätt, 

utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälnings-

sedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast den 

27 december 2017 kl. 15.00. Anmälningssedlar som skickas 

per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före 

angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer 

att beaktas. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel 

insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl-

ningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

 

Partner Fondkommission AB

Ärende: Direct2Internet

Lilla Nygatan 2

411 09 Göteborg

Tel +46 31 761 22 30

Fax. +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se

Observera att anmälan är bindande.

 

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teck-

ningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen 

för Emissionens högs ta belopp. I första hand ska tilldelning av 

aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som 

även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteck-

ning, i förhållande till det antal tecknings rätter som var och en 

utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av ak tier som 

tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra 

som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det 

fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det 

antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte 

kan ske genom lottning.

 

Bekräftelse om tilldelning av aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 

företrädes rätt lämnas genom översändande av tilldelnings-

besked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas 

senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräknings- 

notan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit 

tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att 

överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 

överlåtelse komma att understiga priset enligt Emissionen,  

kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa  

aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillna-

den. Tilldelning är inte beroende av när under anmälnings- 

perioden anmälan inkom. I hän delse av överteckning kan 

tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett 

lägre antal aktier än vad anmälan avser.

 

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktie- 

ägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, 

Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i 

Emissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) 

och vilka äger rätt att teckna i Emissionen, kan vända sig till 

Partner Fondkommission AB enligt ovan för information om 

teckning och betalning.

 

Betalda och Tecknade Aktier (”BTA”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 

så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda-

gar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med  

bekräftelse att inboknin gen av BTA skett på tecknarens 

VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP- 

kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolags-

verket, vilket beräknas ske vecka 3, 2017. Aktieägare vilka har 

sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkom-

missionär erhåller information från respektive förvaltare.

 

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolags-

verket, vilket beräknas ske vecka 3, 2017, omvandlas BTA till 

aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de 

aktieägare vilka har sitt inne hav förvaltarregistrerat kommer 

information från respektive förvaltare.

 

Offentliggörande av utfallet i Emissionen

Snarast möjligt efter teckningstiden avslutats och senast  

slutet av vecka 1 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 

Emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom press-

meddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

 

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången 

på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 

det att Emissionen registrerats vid Bolagsverket under förut-

sättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i 

den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämnings-

dagen för sådan utdelning.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya 

aktier kommer D2I ombesörja att överskjutande belopp åter-

betalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 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. Erlagd  

emissionslikvid kommer att återbetalas. Ingen ränta kommer 

att utbetalas för sådan likvid.


