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Förslag till dagordning
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en minst en (1) justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Information VD om verksamhetsåret 2018/2019
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om,
a)
b)
c)

Fastställande av resultat- och balansräkning,
Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och eller teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande
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Förslag 9. Fastställande av arvode
för styrelsen och revisorer
Valberedningen 2019:
• Bo Linden, Ordförande , Rikard af Trolle, Gunnar Ek, Didrik
Hamilton och Bertil Rydevik.
• Styrelsens ersättning
Valberedningen föreslår att ersättning utgår med ett basbelopp till
styrelsens ordförande och med ett halvt basbelopp till övriga ordinarie
ledamöter, som ej är anställda i bolaget. Basbeloppet är oförändrat
från föregående år.
• Revisorernas ersättning
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd
räkning.

Onoterat AB (publ) 7 maj 2019

Förslag 10. Val av Styrelse
och revisorer
Val av ledamöter till styrelsen
Valberedningens lägger fram följande förslag till val av styrelse
–
–
–
–

Didrik Hamilton omval ledamot
Adam Lewis, omval ledamot
Sverker Littorin, omval ledamot
Bertil Rydevik, omval ledamot

Gällande val av suppleant;
– Lars-Erik Bratt, nyval suppleant (tidigare ledamot)
– Stefan Kraft, omval suppleant

Micael Wikberg står icke till förfogande.
Revisorer
Valberedningen föreslår att utse (Johan Kaijser) Allians Revision & Redovisning AB till
revisorer för Onoterat AB.

Onoterat AB (publ) 7 maj 2019

11. Beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission..
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, konvertibler och eller
teckningsoptioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om
nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 2 500 000
aktier.. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med
högst 2 500 000 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller
genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga
villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.
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VD Information

Onoterat AB (publ) är ett etablerat
investerings- och rådgivningsbolag verksamt
inom entertainment & gaming, fintech och
e-commerce/brands

Onoterat AB (publ) 7 maj 2019

Historiska utvecklingen

Utdrag
Förvaltningsberättelsen
Onoterat AB (publ) har ett opportunistiskt synsätt på våra investeringar, så
kommer Bolaget fokusera primärt, på följande segment nedan inom sin
framtida investerings- och finansieringsportfölj;
– Entertainment & Gaming
– E-commerce (Brands)
– Fintech.

Onoterat AB (publ) har genomfört följande nyinvesteringar under året;
– Shortcut Media Group AB (publ) 5,1%
– Funrock AB, ägarandel 1,43%
– Näktergal AB 1,24 %

Under räkenskapsåret har innehavet i Nowonomics AB sålts, och även en
minskning har skett i P-studios AB. Inga andra innehav har avyttrats utan
kapital är bundet till investeringar under 18 till 36 månader framåt, vilket är
helt i linje med dessa innehavs exitplan.

Väsentliga händelser
efter rapportperioden

Resultaträkning

Balansräkning

Substansvärdeberäkning

Prognos
I likhet med tidigare år lämnar Onoterat AB (publ) inga prognoser. Främsta
skälet att vi inte ger någon prognos är att verksamheten fortfarande befinner
sig i en uppbyggnadsfas där enstaka order eller affärer kan innebära kraftiga
svängningar i verksamheten

Investeringsportfölj
30 April 2019
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Bild 1. Onoterat marknads positionering – investerare
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Källa: Onoterat AB (publ)

Vägen framåt för
Onoterat AB 2019/2020
Det är med tillförsikt och en spännande utmaning, som vi tar oss an framtiden
inom bolaget. Ett viktigt steg är att slutföra processen, om att få bolagets aktier
listade på en MTF Marknadsplats (NGM Nordic MTF). Genom en listning av
bolagets aktier, skapas möjligheten att;
. •

Större kapitalbas - ägarspridning; Onoterat AB (publ) nuvarande kapitalbas
behöver stärkas (MSEK >25-50) för att kunna bedriva en effektiv
investeringsverksamhet. Ägarbasen breddas genom bland annat ett avtal
med Dividend Sweden AB, som har delat ut närmare 800 000 aktier till sina
aktieägare i maj. Investerarrelationen med våra ägare kommer vara viktigt
framgent, och öppnar nu möjlighet att erbjuda nya tjänster, såsom
ägarspridningar, till våra portföljbolag och externa bolag.
• Likvid tillgång - Genom att lista bolagets aktie så skapar man en likvid
tillgång för aktieägarna även om de underliggande innehaven är illikvida.

• Finansiell flexibilitet – ”Valuta” Genom Onoterat AB (pub) egna aktie
skapar man även en ny ”betalningsvaluta” att använda i samband med
investeringar (asset swap) i specifikt onoterade bolag.
• Stärka varumärket En listning gör också bolaget mer känt vilket bör
underlätta kapitalanskaffning och affärsgenererande
• Avkastning – Hela investeringsportföljen utvärderas löpande, och ett antal
innehav står för dörren att endera noteras eller finna nya ägarstrukturer
redan under 2019.

Även om slutet av verksamhetsåret varit utmanande, så är det med
tillförsikt vi ser på framtiden. Vi är redo fortsätta resan att växa
Onoterat AB (publ) under 2019/2020.

Kontaktuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)
Mailbox 705
SE – 114 11 STOCKHOLM
Besöksadress: Biblioteksgatan 25, våning 3
Telefon: 0701 – 442 441
E-mail: info@onoterat.se
Websida: www.onoterat.se
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5 anledningar till att
investera i Onoterat AB (publ)
1.

Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ)
bedömer att man kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare som vill
uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden på ett
professionellt och transparent angreppssätt, dels som investerare och dels som
rådgivare, vilket tillsammans skall ge avkastning till Onoterat AB (publ) aktieägare.
Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på
erfarenhet och struktur i samband med investeringar.

2.

Unik exponering mot växande sektorer; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik
exponering mot mindre svenska onoterade tillväxtbolag inom;
Entertainment & Gaming,
•
Fintech
•
E-commerce/brands (varumärken)
•
Målsättningen att öka ägarandelarna i aktuella portföljbolag till 5-10%
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5 anledningar till att
investera i Onoterat AB (publ)
3. Portföljinvesteringar – avkastning: Investeringsverksamhetens initiala investeringar
uppvisar en viktad värdetillväxt på ca 78 % sedan våren 2016. Den aktuella portföljen är
värderad till aktuella värden, ej framtida förväntade värden. Den är en högre risk att
investera i privata bolag i tidigt skede, jämfört med noterade stora bolag. Onoterat
ledning arbetar med en s k portföljstruktur, för att begränsas även risken för varje
enskild investering samtidigt som vi letar synergier med övriga portföljbolag.
Substansvärdet är vår viktigaste mått. Investeringsportföljen är I ett tidigt skede, ändock
kan 2-3 bolag vara nära exit under 2019/2020. Ledningen bedömer att det finns en
fortsatt mycket god avkastning I befintlig portfölj, dock lämnas inga prognoser.
4. Effektiv och Skalbar affärsmodell - finansiell rådgivning; Onoterat AB (publ) besitter en
värdefull insikt i marknaden och har ett mål om ”0% i förvaltningskostnad”.
Rådgivningsverksamheten som är mycket skalbar, ökar bolagets kunskap samtidigt som
den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar. Målet är att intäkterna skall
täcka alla kostnader och därigenom uppnås en mycket attraktiv förvaltningskostnad för
investeringsverksamheten.
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5 anledningar till att
investera i Onoterat AB (publ)
5. Framtiden – att bli ett listat bolag 2019: Genom en listning av bolagets aktier, ökar
även transparent mot våra aktieägare och ingen inlåsningseffekt som vid flertalet s k AIFfonder eller private equity fonder. En notering av Onoterat AB (publ) aktier skulle;
• Öka bolagets synlighet mot investerare och företag som vill anlita Onoterat AB
(publ) för dess tjänster
• Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
• Skapa finansiella resurser för att etablera Onoterat AB (publ) som en attraktiv
affärspartner, och möjliggöra att Bolagets aktie kan användas som
betalningsmedel vid transaktioner såsom förvärv av andelar i entreprenörsbolag

Välkommen att investera i Onoterat AB (publ) resa mot en
planerad notering på NGM MTF hösten 2019!
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Disclaimer
This investor presentation (the “Investor Presentation”) has been prepared by Onoterat AB (publ) (“The Company”) in connection
with a proposed investment in the Company. The Investor Presentation will be submitted to a limited number of recipients for the sole
purpose of assisting them in deciding whether they wish to proceed with further investigation of the Company and to be considered as
prospective investors in the Company. This Investor Presentation does not purport to be all-inclusive or contain all information that a
prospective investor may desire in deciding whether or not to invest in the Company. No representation or warranty, express or implied,
is or will be made in relation to the accuracy or completeness of this Investor Presentation or any other written or oral information made
available to any prospective investor or its advisors in connection with any further investigation of the Company and no responsibility or
liability is or will be accepted by the Company or any of its current shareholders or by any of their respective officers, employees or
agents in relation to it. The Company and its officers, employees and agents expressly disclaim any and all liability which may be based
on this Investor Presentation or such information and any errors therein or omission wherefrom. In particular, no representation or
warranty is given as to the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns if
any.
In furnishing this Investor Presentation, the Company does not undertake any obligation to provide the recipient with access to any
additional information or to update this Investor Presentation or any additional information or to correct any inaccuracies in any such
information which may become apparent. The Company reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to reject any
or all offers or proposals, and to negotiate or enter into special arrangements with any prospective investor on any terms whether
individually or simultaneously with any other prospective investor, with respect to any transaction involving the Company, and may
terminate this process at any time. Each prospective investor shall bear their own costs in the process, without limitation.
Neither this Investor Presentation nor any other written or oral information made available to any prospective investor or their advisors
will form the basis of any contract. An investment in the Company will only give rise to any contractual obligations on the part of the
Company when a definitive subscription form has been executed. The distribution of this Investor Presentation in certain jurisdictions
may be restricted by law and, accordingly, recipients of this Investor Presentation represent that they are able to receive this Investor
Presentation without contravention of any unfulfilled registration requirements or other legal restrictions in the jurisdiction in which they
reside or conduct business.
The recipient of this Investor Presentation acknowledges that the information provided herein by the Company is strictly confidential;
therefore, the recipient agrees not to disclose such information to any party without an expressed written permission from the Company.
It is acknowledged by the recipient that information furnished in this Investor Presentation is in all respects confidential in nature, other
than information which is in the public domain through other means and that any disclosure or use of the same by the recipient may
cause serious harm or damage to the Company. Upon request, this Investor Presentation is to be immediately returned to the Company
or, upon request by the Company, be destroyed by the recipient.
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