
Inbjudan 
till teckning av B-aktier i

Samtrygg Group AB (publ)

29 november - 21 december 2016



Viktig information
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Detta informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Samtrygg Group AB 

(publ). Erbjudandet omfattar högst 700 000 aktier som emitteras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en ordinarie 

bolagsstämma den 14 juni 2016. Teckningskurs är 7,00 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 4,9 MSEK.

Med ”Samtrygg” eller ”Bolaget” avses i detta memorandum Samtrygg Group AB (publ) med organisationsnummer 556942-0911. Med ”Euroclear” 

avses Euroclear Sweden AB.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har 

inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att 

reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 

nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är 

att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under 

en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro.

Tillämplig lagstiftning

För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 

innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande 

rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumet tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på Samtryggs webbplats (www.

samtrygg.com), på Eminova Fondkommissions webbplats (www.

eminova.se) samt på TecknaEmission.se (www.tecknaemission.se). 

Distributionsområde

Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte till personer 

vars deltagande förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, 

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk 

rätt. Memorandumet får inte distribueras till eller inom något 

land där distributionen kräver prospekt, registrerings- eller andra 

åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot 

lag eller andra regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med 

ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 

Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore och 

Sydafrika kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare 

med registrerade adresser i något av dessa länder.  I enlighet 

därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Samtrygg till 

aktieägare i dessa länder.

Uttalanden om framtiden

De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i 

memorandumet återspeglar styrelsen för Samtryggs aktuella 

syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling 

och gäller vid tidpunkten för memorandumet. Även om styrelsen 

för Samtrygg anser att förväntningarna som beskrivs i sådana 

framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för 

att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig 

vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att ta del av den 

samlade informationen i detta memorandum och att ha i åtanke 

att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från 

styrelsens förväntningar.

Friskrivning

Memorandumet innehåller information som har hämtats från 

utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. 

Även om Samtryggs styrelse anser att dessa källor är tillförlitliga 

har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 

fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt 

Samtryggs styrelse känner till och kan försäkra genom jämförelse 

med annan information som offentliggjorts av tredje part, varifrån 

informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett 

sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 

missvisande.

Notering på NGM Nordic MTF

Bolagets styrelse har ansökt om att uppta B-aktierna i Samtrygg 

till handel på NGM Nordic MTF.  Målsättningen är att handeln 

skall kunna påbörjas under det första kvartalet 2017, med 

planerad första handelsdag den 31 januari. Handeln kommer 

att ske under handelsbeteckningen SMTG MTF B med ISIN-kod 

SE0009267834.

Att uppta Samtrygg-aktien till handel på en MTF som NGM Nordic 

MTF bedöms av Samtryggs styrelse öka uppmärksamheten för 

Bolagets verksamhet från kunder, media, kapitalmarknaden och 

allmänheten. Att vara noterad bedöms öka intresset för Bolagets 

aktie från såväl institutionella investerare som allmänheten. 

Samtrygg bedömer även att noteringen ökar transparensen, 

stärker Bolaget i dess befintliga och nya relationer till kunder, 

leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter 

samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera 

nyckelmedarbetare till Bolaget.

Tillgången till aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för 

Samtrygg att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i syfte att 

stärka Bolagets framtida potential och produktutveckling.



Erbjudandet i sammandrag
Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 14 juni 2016 

beslutat om en nyemission av aktier utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen 

omfattar maximalt 700 000 aktier som erbjuds till kursen 7,00 kronor. Samman taget väntas en fulltecknad 

nyemission inbringa 4,9 MSEK före  transaktionskostnader.

Teckningskurs 7,00 kronor per aktie

Teckningstid 29 november - 21 december 2016

Antal erbjudna aktier 700 000

Emissionsbelopp 4,9 MSEK

Bolagsvärdering, pre money 47,8 MSEK

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 

avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast fem (5) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.
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Riskfaktorer
Samtryggs verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta 

relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum 

tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal 

faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets 

framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.

BRANSCH- OCH MARKNADSRISKER 

Konjunktur- och valutakursutveckling

Externa faktorer av mer generell karaktär 

såsom utbud och efterfrågan, växelkurser samt 

ekonomiskt klimat, kan inverka på Bolagets 

verksamhet och lönsamhet.

Marknadsutveckling

Marknadens acceptans av nya produkter är 

svår att förutsäga och det kan ta längre tid 

än Bolaget kan förutse idag. Även om den 

geografiska spridningen i någon mån borde 

kunna kompensera för tröghet på en viss 

marknad, kan det ta längre tid än planerat att nå 

de volymer som krävs för att Bolaget skall uppnå 

en acceptabel lönsamhet.

Politiskt klimat

Samtryggs verksamhet kan komma att påverkas 

av framtida politiska beslut rörande Bolagets 

produkter och marknad. Lagstiftning kring 

andrahandsuthyrning kan få konsekvenser för 

Bolaget.

Konkurrens

Samtrygg arbetar med en ny metodik på ett 

obearbetat marknadssegment och konkurrerar 

främst med befintliga lösningar. Det kan inte 

uteslutas att konceptet växer med marknaden, 

vilket kan medföra att aktörer med större 

resurser kan lansera konkurrerande produkter, 

vilket skulle kunna påverka Bolaget negativt.

Leverantörer

Bolaget har ett nära samarbete med sina 

tekniska leverantörer. Tillsammans med dessa 

utvecklar Samtrygg produkterna Bolaget 

erbjuder idag samt kringtjänsterna.  Vidare 

köper Bolaget tjänster från internationella 

aktörer. Det kan inte uteslutas att Bolagets 

leverantörer hamnar i obestånd eller väljer att 

avsluta sina samarbeten, vilket kan få en negativ 

inverkan på verksamheten.

Teknikutveckling

Den tekniska utvecklingen sker generellt sett 

snabbt och kontinuerligt. Det är avgörande 

för Bolaget att den tekniska lösning Bolaget 

använder accepteras av bl a kunder, användare 

och regulatoriska myndigheter. I framtiden kan 

andra tekniker introduceras och det är inte 

säkert att Bolaget har möjlighet och förmåga 

att vidareutveckla sin produkt för att möta de 

nya krav som teknikutvecklingen ställer. För att 

bibehålla en konkurrenskraftig lösning behöver 

Bolaget vid behov investera i vidareutveckling 

av sin tekniska lösning. Det finns en risk för att 

sådan vidareutveckling blir mer kostsam än 

planerat. Det finns även en risk att nedlagda 

kostnader för produktutveckling inte resulterar i 

kommersiella framgångar.

Begränsad historik

Bolagets verksamhet startade 2013. Bolagets 

kontakter med kunder och leverantörer är 

därmed relativt nybildade. Bolagets produkter 

har funnits på marknaden under begränsad tid. 

Även Bolagets finansiella historik är därmed 

begränsad tidsmässigt. Av dessa anledningar 

kan det vara svårare än normalt att utvärdera 

Bolaget och dess framtidsutsikter.
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BOLAGSSPECIFIKA RISKER 

 
Inflytelserika ägare

Samtrygg har en stor ägare där förslag till 

beslut inför stämmor och annat kan förankras. 

Följaktligen finns det alltid en risk att styrelsens 

förslag till beslut på bolagsstämmor röstas ner 

och motförslag kanske inte finns framarbetat.

Beroende av nyckelpersoner och övriga 

medarbetare

Samtryggs utveckling är avhängig förmågan 

att rekrytera och behålla kvalificerad personal, 

med kunskap och erfarenhet av branschen 

och kring hanteringen av digitala medier och 

marknadsföring.

Det kan inte uteslutas att förlusten av vissa 

nyckelpersoner i Bolagets organisation skulle 

medföra nackdelar för verksamheten.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet att fastslå att 

den tekniska lösning som Bolaget utvecklar 

stadigvarande kommer att åtnjuta gynnsam 

acceptans på marknaden. Efterfrågan på 

Bolagets produkter kan minska eller inte öka 

i nödvändig omfattning för att uppnå en god 

resultatutveckling i Bolaget. Det kan inte 

uteslutas att Bolaget genom missbedömningar, 

bristande marknadsföring eller konkurrenters 

agerande inte kommer att uppnå tillräckliga 

försäljningsvolymer för att förväntad expansion 

eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. 

Skulle omfattningen av Bolagets försäljning inte 

utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning 

och avkastningsförmåga försämras.
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Kreditrisker

Samtrygg återförsäkrar sig gällande sina 

kreditrisker hos externa finansbolag. I vissa 

fall väljer Samtrygg att absorbera risken i 

transaktionen i egen bok. Även om denna 

riskexponering är begränsad så kan Samtryggs 

resultatutveckling påverkas negativt om dessa 

risker skulle innebära kreditförluster.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 

beräknat innan Bolaget når ett långsiktigt och 

stabilt positivt kassaflöde.Det kan inte heller 

uteslutas att Samtrygg i framtiden kan komma 

att äska nytt externt kapital.

Det finns inga garantier att det i så fall kan 

anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.

Ett misslyckande i att generera vinster i 

tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets 

marknadsvärde negativt.

Regelverk och tillstånd

Enligt styrelsens uppfattning så bedriver Bolaget 

ingen tillståndspliktig verksamhet. Det är vidare 

styrelsens uppfattning att den verksamhet 

som Samtrygg bedriver inte omfattas av 

Fastighetsmäklarlagen eller att Bolaget skall stå 

under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. 

Styrelsen anser inte heller att Bolaget bedriver 

verksamhet som regleras av Finansinspektionen 

då inga försäkringar förmedlas utan finns som ett 

tilläggspaket som uthyrare/hyresgäster kan välja 

att teckna direkt hos det försäkringsbolag som 

Samtrygg samarbetar med. 

RISKFAKTORER RELATERADE TILL 

 AKTIEHANDEL 

Handel

Bolagets styrelse har för avsikt att ansöka om att 

B-aktien skall upptas till handel på NGM Nordic 

MTF, som är en s k MTF, (Multilateral Trading 

Facility). En marknadsplats av detta slag ställer 

inte lika hårda krav på Bolaget avseende bland 

annat informationsgivning, genomlysning eller 

bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 

bolag vars aktier är noterade vid en sk reglerad 

marknadsplats (”börs”). En placering i ett bolag 

vars aktier handlas på en MTF kan därför vara 

mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 

bolag.

Aktiens likviditet

Samtryggs styrelse har ansökt om att Bolagets 

B-aktie skall upptas till handel på NGM Nordic 

MTF.

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan 

ändå vara begränsad. Detta kan förstärka 

fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad 

likviditet i aktien kan även medföra problem 

för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns 

ingen garanti för att aktier i Samtrygg kan 

säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt 

acceptabel kurs.

Ansträngd likviditet

Samtrygg är ett tillväxtbolag och som sådant 

kan Bolaget komma att vara i löpande behov av 

kapitaltillförsel. Detta bör beaktas vid ett beslut 

om att investera i den förestående emissionen.

Kursvariationer på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan flukturera av olika 

orsaker så som räntehöjningar, politiska 

utspel, valutakursförändringar och sämre 

konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 

präglas även till stor del av psykologiska faktorer. 

Aktier i Samtrygg påverkas på samma sätt 

som alla andra bolags aktier av dessa faktorer, 

vilka till sin natur många gånger kan vara 

problematiska att förutse och skydda sig mot.

Framtida utebliven utdelning

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört 

några utdelningar till aktieägarna. Det är 

styrelsens avsikt att under de närmaste åren 

använda genererade vinstmedel till att utveckla 

Bolagets verksamhet och befästa dess position 

på marknaden.

Det är Bolagsstämman som beslutar om 

utdelning till aktieägarna utifrån rådande 

förutsättningar för verksamheten. Möjligheter 

till värdeökning i Bolagets aktier ligger således 

under de närmaste åren främst i en ökande 

aktiekurs.

Kontroll över Bolaget

Då Bolagets aktie kommer att listas kan 

ägarstrukturen komma att förändras över 

tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande 

sammansättning av ägare kommer att förändras, 

varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan 

komma att avvika från den som idag utstakats av 

Bolagets styrelse.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET

Ägare med betydande inflytande 

Av Bolagets samtliga aktier kan en icke 

obetydlig andel komma att ägas av ett fåtal 

aktieägare efter emissionen. Följaktligen har 

dessa aktieägare, var för sig, eller tillsammans, 

möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 

på ärenden som kräver godkännande från 

aktieägarna, däribland utnämning och avsättning 

av styrelseledamöter och eventuella förslag 

till fusioner, konsolidering eller försäljning av 

tillgångar samt andra företagstransaktioner. 

Denna eventuella ägarkoncentration kan vara till 

nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra 

intressen än majoritetsägarna. 



7

Inbjudan till teckning av aktier
Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 14 juni 2016 
beslutat om en nyemission av aktier utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 70 000 SEK från 682 353,00 SEK till högst 752 353,00 
SEK genom emission av högst 700 000 B-aktier aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Vid full teckning av aktier i nyemissionen kommer Bolaget att tillföras 4,9 MSEK före emissions- och 
garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK varav garantikostnader utgör 0,25 MSEK. 
Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 700 000 B-aktier till sammanlagt 
7 523 530 aktier. I emissionen har emissionsgarantier utställts av ett konsortium av externa investerare om 
totalt 3,115 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 64,3 procent av nyemissionen.

Abelco Invest Group AB 2,9 MSEK

Richard Näsström 0,215 MSEK

Totalt 3,115 MSEK

I det fall emissionen blir övertecknad, har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 300 000 aktier, 
till samma villkor.  vilket skulle medföra att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst 30 000,00 kronor.

Emissionen medför en utspädning om högst 10,26 procent av antal aktier och 3,29 procent av röster, 
beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med 
antalet aktier efter genomförd nyemission. 

Styrelsen för Samtrygg Group AB (publ) inbjuder härmed allmänheten att, i enlighet med villkoren i detta 
memorandum, teckna nya aktier av serie B i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras 
på Bolagets hemsida (www.samtrygg.com) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter 
teckningstidens utgång.

Teckningstiden löper under perioden 29 november 2016 till och med den 21 december 2016. För mer 
information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Härmed inbjuds allmänheten att teckna B-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Erbjudandet som 
återfinns i detta Memorandum.

Ersättning utgår med åtta (8) procent av garanterat belopp och erläggs kontant. Garantikonsortiet är 
arrangerat av Bolaget. Samtliga garanter nås via Bolagets adress. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument av styrelsen i Samtrygg. Styrelsen för Samtrygg är ansvarig för 
innehållet i detta memorandum. Information om styrelseledamöterna i Samtrygg finns under avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Styrelsen för Samtrygg försäkrar härmed att styrelsen 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm november 2016

Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ)
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Bakgrund och motiv
Samtrygg grundades under 2013 och har 
sedan dess växt i snabb takt. Vår vision om 
en trygg och säker andrahandsmarknad 
har successivt materialiserat sig för varje 
verksamt år som har gått. Genom att 
agera som en trygg mellanhand råder 
Samtrygg bot på den osäkerhet som 
historiskt har genomsyrat marknaden. 
Marknaden har tagit emot tjänsten väl. 
Omsättningen har ökat från ca 4,7 MSEK 
20131 till 55 MSEK 2015, varav både 2014 
och 2015 var lönsamma år. 

Marknaden för trygg 
andrahandsuthyrning i Sverige är 
fortfarande relativt ny och uppvisar en 
stark tillväxtpotential. Fram till idag har 
Bolaget endast tillförts externt kapital i 
mindre utsträckning. För att fortsatt vara 
väl positionerat att tillvarata den potential 
som finns, ser Samtrygg ett behov av 
offensiva investeringar i marknadsföring 
och produktutveckling. Bolaget genomför 
därför föreliggande nyemission i syfte att 
tillföra Bolaget rörelsekapital. 

Användningsområde Belopp

Marknadsföringsinsater 2,1 MSEK

Produktutveckling 2,1 MSEK

Emissionskostnader 0,7 MSEK

Summa 4,9 MSEK

Styrelsen för Samtrygg Group AB (publ) är ansvarig för informationen i Memorandumet. Härmed försäkras att, såvitt 
styrelsen känner till, uppgifterna i Memorandumet är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm november 2016

Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ)

1 Samtrygg har ändrat redovisningsprincip under 2015 och valt att inkludera hyrorna för att bättre avspegla verksamheten. Tidigare låg endast avgifterna 
till grund för intäktsredovisningen. För 2013 och 2014 är siffrorna som omnämns därför jämförande siffror med hänsyn till den nuvarande redovisning-
sprincipen. 
2 Uppskattning är baserat på beräkningar av Boverket och SCB. Vänligen läs mer under avsnitt “Marknadens storlek”

Marknadens storlek
ca 15 000 MSEK2

Ökat omsättningen 
med ca 200 % mellan 

2014 och 2015

Omsättning 2015 
55 MSEK

Omsättning jan-sep 2016
56 MSEK

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta 
memorandum, vilket upprättats av 
styrelsen i Samtrygg Group AB (publ) med 
anledning av förestående nyemission. 
Styrelsen för Bolaget, som presenteras 
på annan plats i dokumentet, är ansvarig 
för innehållet och försäkrar härmed 
att alla rimliga försiktighetsåtgärder 
vidtagits för att säkerställa att de 
uppgifter som presenteras, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting 
är utelämnat som skulle kunna påverka 
dokumentets innebörd. Informationen 
som ingår i detta memorandum har 
återgivits korrekt, och, såvitt styrelsen 
känner till och försäkrar genom 
jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av berörd tredje part, har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen 

felaktig eller missvisande.



9

VD har ordet
Varje år hyr uppskattningsvis 150 000 svenskar bostäder i andrahand och för en 

betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på 

bostadsmarknaden. I takt med att fler och fler etablerar sig på andrahandsmarknaden 

ökar också antalet människor som möts av dess utbredda otrygghet. Här kommer 

Samtrygg in - vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr 

och hyr ut bostäder säkert, smidigt och till ett pris båda parter gemensamt är överens 

om.

När Samtrygg under 2013 grundades fungerade inte andrahandsmarknaden så bra som 

den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för 

varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning. Marknaden saknade trygghet.

Även om problemen kvarstår på marknaden i stort har Samtrygg lyckats erbjuda ett 

tryggare alternativ. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge 

uthyrare betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom 

slipper hyresgäster betala deposition om de är kreditvärdiga och annars hanterar 

Samtrygg depositionen. Vi tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter att följa de regler 

som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för 

bedrägeri.

Samtryggs modell har tagits emot väl. Det märker vi framförallt på det stora antalet nya 

kunder som kommer via rekommendationer från tidigare kunder. Vi är idag en trygg 

marknadsplats med tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. 

Nu vill vi ta nästa steg och få fler att få tillgång till en 

trygg och smidig upplevelse av andrahandsuthyrning. 

Andrahandsmarknaden fortsätter att växa i rask takt 

och blir en än mer naturlig del av bostadsmarknaden 

för varje dag som går. Men med tillväxten kommer 

också antalet problem att öka om uthyrning sker 

i den form det tidigare har gjort.  Vi är därför 

övertygade om att framtidens hyresgäster och 

uthyrare kommer se det som självklart att gå via en 

mellanhand, för att få trygga villkor och minska sina 

risker. I dagsläget är vi den mellanhanden och det vill 

vi fortsätta att vara. 

I vår värld har alla rätt till ett tryggt boende.

Vi välkomnar dig som aktieägare och hoppas att du 

vill vara med på resan mot en säkrare och tryggare 

andrahandsmarknad! Marcus Lindström 

Verkställande direktör för 

Samtrygg Group AB (publ)



Villkor och anvisningar
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Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ) har beslutat om att 

genomföra en nyemission av högst 700 000 nya aktier 

av serie B vilket kommer tillföra Bolaget högst 4,7 MSEK 

före emissionskostnader. Lägst antal aktier som kan 

tecknas är 700 aktier om 4 900,00 SEK, därutöver valfritt 

antal. Teckningskurs är 7,00 SEK per aktie.  Styrelsen har 

möjlighet att utöka emissionen med ytterligare 300 000 

aktier till samma villkor, enligt det bemyndigande som gavs 

av Årsstämman den 14 juni 2016.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 

29 november 2016 till och med den 21 december 2016.

Teckning

Anmälan om teckning skall ske på anmälningssedel enligt 

fastställt formulär som kan laddas ner från Bolagets 

hemsida, www.samtrygg.com samt från Eminova 

Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

Anmälan insändes till:

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3tr.

111 46 Stockholm

Fax 08-684 211 29

Email info@eminova.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedeln skall vara Bolaget tillhanda senast 

den 21 december 2016 klockan 15.00. Anmälningssedel 

som sänds med post bör avsändas i god tid före sista 

teckningsdag.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 

komma att lämnas utan hänseende. Det är endast tillåtet 

att insända en (1) anmälningssedel. Observera att anmälan 

är bindande.

Besked om tilldelning och betalning

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick per 

post av avräkningsnota, vilken ska betalas i enlighet med 

anvisningarna på denna. Utskick beräknas ske omkring 23 

december 2016.

Tilldelade aktier som tecknats ska betalas kontant och 

enligt instruktioner på beskedet om tilldelning senast 

fem bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget 

meddelande utgår till de som inte erhållit tilldelning.

Tilldelningsprincip

Tilldelning av aktier beslutas av Samtrygg Group ABs 

styrelse. Målet är att så många tecknare som möjligt ska 

få tilldelning. I händelse av överteckning kan tilldelning 

komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser 

eller helt utebli. I det fall tilldelning skulle reduceras 

kommer tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet 

anmälda aktier, dock ej i poster understigande 700 aktier.
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Övrig information
• Eminova Fondkommission AB 

(”Eminova”) (556889-7887) 
är ett värdepappersbolag som 
står under Finansinspektionens 
tillsyn. Eminova har tillstånd att 
bedriva värdepappersrörelse 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden. 

• Finansiella instrument som 
erbjudandet avser har inte och 
kommer inte att registreras i 
något annat land än Sverige. De 
kommer därför inte att erbjudas 
till försäljning i något annat land 
där deltagande skulle förutsätta 
ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än som 
följer av svensk rätt eller strider 
mot lag, förordning eller annan 
bestämmelse i sådant land. 

• Felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter i anmälningssedeln, 
registreringshandläggning vid 
Bolagsverket, sena inbetalningar 
från investerare, rutiner hos 
förvaltande bank eller depåinstitut 
eller andra för Eminova icke 
påverkbara faktorer, kan fördröja 
leverans av aktier till investerarens 
vp-konto eller depå. Eminova 
avsäger sig allt ansvar för förluster 
eller andra konsekvenser som kan 
drabba en investerare till följd av 
tidpunkten för leverans av aktier. 

• Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel befullmäktigar 
Eminova att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna 
sig för finansiella instrument 
enligt villkoren som utformats för 
erbjudandet. 
 

• Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel omfattas inte 
av den ångerrätt som följer av 
distans- och hemförsäljningslagen. 
Tillvägagångssätt och 
teckningsperiod framgår av den 
information som utgivits i samband 
med erbjudandet. 

• Genom anmälan i detta erbjudande 
blir undertecknad inte kund 
hos Eminova. Eminova kommer 
därför inte att kundkategorisera 
de som tecknar aktier enligt 
erbjudandet. Eminova gör inte 
heller en passandebedömning 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden 
avseende teckning av värdepapper 
i erbjudandet. 

• I den information som utgivits 
i samband med erbjudandet 
framgår de risker som följer med 
en investering i de finansiella 
instrument som avses. 

• Den som avser teckna finansiella 
instrument i enlighet med detta 
erbjudande uppmanas att noga 
läsa igenom den information som 
utgivits. Priset för de finansiella 
instrument som avses framgår 
av den information som utgivits i 
samband med erbjudandet. 

• Kostnader utöver vad som angivits 
ovan, såsom skatter eller courtage, 
som kan komma att uppstå i 
samband med de finansiella 
instrument som erbjudandet avser, 
varken påföres av eller erläggs av 
Eminova. 

• Personuppgifter som tecknaren 
lämnar i samband med anmälan 
behandlas av Eminova enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204). 
Behandling av personuppgifter 
kan även ske hos andra företag 
som Eminova eller emittenten 
samarbetar med. 

• Eminova ansvarar inte för tekniska 
fel eller fel i telekommunikations- 
eller posthantering i samband med 
teckning genom betalning eller 
inlämnande av anmälningssedel. 

• VP-konto eller depå måste vara 
öppnat vid tillfället för anmälan. 

• Klagomål med anledning 
av Eminovas hantering av 
order genom undertecknad 
anmälningssedel kan insändas 
per post till Eminovas 
klagomålsansvarige på adress 
Eminova Fondkommission 
AB, Att: Klagomålsansvarig, 
Biblioteksgatan 3, 3tr. 111 46 
Stockholm. 

• Vid en eventuell reklamation mot 
Eminovas utförande av order ska 
detta ske inom skälig tid. Rätten 
att kräva ersättning eller att göra 
andra påföljder kan annars gå 
förlorad. 

• Vid en eventuell tvist med Eminova 
kan konsumenter vända sig till 
Allmänna reklamationsnämnden, 
Box 174, 101 23 Stockholm, 
telefon 08-508 860 00, www.arn.
se. 

• Eminova följer svensk lag och 
materiell rätt tillämpas på 
Eminovas erhållna uppdrag. 
Allmän domstol är behörig 
domstol.
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Verksamhet
Historik
Samtrygg grundades sommaren 2013 och har 

sedan starten haft en vision om att skapa en trygg 

och smidig marknad för andrahandsbostäder 

där båda parter får säkra och rättvisa villkor. 

Andrahandsmarknaden har sedan länge präglats av 

ett brett spektrum av problem där osäkerhet är den 

gemensamma nämnaren. Genom att vara en trygg 

mellanhand mellan den som vill hyra och den som vill 

hyra ut kan Samtrygg skapa bättre förutsättningar 

för en modern och trygg hyresmarknad.

Många av de problem som funnits på 

andrahandsmarknaden har sitt ursprung i att 

marknadens parter saknar information om 

varandra, att informationen är asymmetrisk eller 

att informationen är av dålig kvalitet. Detta medför 

huvudsakligen två problem; antingen att parterna 

inte vågar äntra marknaden eller att de som faktiskt 

äntrar marknaden gör det till ett alldeles för högt 

pris. 

Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen 

genom att ge garantier och försäkringar. Modellen 

ökar transparensen mellan parterna och tar 

bort risken för bedrägeri genom att kontrollera 

betalningsflöden. Uthyrare får 2 månaders 

hyresgaranti, andrahandsförsäkring, säkra 

hyresavtal och får hyran betald i tid av Samtrygg 

varje månad. Därtill slipper hyresgäster betala 

deposition om de är kreditvärdiga och annars 

hanterar Samtrygg depositionen. Samtrygg tar 

också en aktiv roll i att hjälpa båda parter att följa 

de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk 

mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

Under perioden 2013-2015 ökade intäkterna från 

4,7 MSEK till 55 MSEK3  med ett bibehållet positivt 

resultat. Samtryggs alltjämnt växande intäkter 

illustreras i diagrammen nedan:

3 Samtrygg har ändrat redovisningsprincip under 2015 och valt att inkludera hyrorna för att bättre avspegla verksamheten. Tidigare låg endast avgifter-

na till grund för intäktsredovisningen. För 2013 och 2014 är siffrorna som omnämns därför jämförande siffror med hänsyn till den nuvarande redo-

visningsprincipen. 
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Samtryggs tjänsteerbjudande
I korthet går Samtryggs tjänst ut på att matcha hyresgäster och uthyrare med varandra, samt att se till att 

uthyrningen sker på trygga villkor och på ett smidigt sätt. Själva marknadsplatsen är kostnadsfri att använda 

och istället genereras intäkter genom Samtryggs trygghetspaket. Trygghetspaketet innefattar för uthyrare 

en hyresgaranti om 2 månader, säkra betalningar i tid varje månad, andrahandsförsäkring och säkra avtal. 

Hyresgästen slipper därtill betala deposition och förskott. Samtrygg hanterar alltså alla betalningar, vilket 

minimerar risken för bedrägeri och andra oegentligheter. För båda parter finns Samtrygg med som en 

trygg mellanhand under hela uthyrningsperioden och har effektiva rutiner och systemstöd för att hantera 

de frågor och problem som dyker upp före, under och efter uthyrningsperioden. Allteftersom Samtryggs 

transaktionsvolym ökar adderas fler tjänster till trygghetspaketet, vilket ökar kundupplevelsen, förbättrar 

betalningsviljan för tjänsten och driver en allt större del av marknaden till Samtryggs plattform. 
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Rörelseresultat
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Så här fungerar det

1. Användaren skapar ett konto på Samtryggs 

plattform och väljer en profil som antingen 

bostadssökande eller uthyrare. Användaren 

anger sina personliga uppgifter och bekräftar sin 

e-postadress. 

2. Uthyraren fyller i information om boendet denne 

vill hyra ut samt väljer de visningstider som passar. 

Motsvarande steg för en bostadssökande är att 

skapa sin profil, där denne berättar mer om sig själv 

samt ger uppgifter som möjliggör matchning med 

bostäder.

3. I nästa steg matchas annonsen mot Samtryggs 

databas av bostadssökande och den bostadssökande 

kan välja visningstider. En bekräftelse skickas ut 

till både uthyraren, såväl som de bostadssökande. 

Hittills är Samtryggs tjänster helt kostnadsfria för 

bostadssökande, som avlägger en avgift först när 

avtal gällande trygghetspaket sluts. Samtryggs 

tjänster är alltid kostnadsfria för uthyraren.

4. När intresse för uthyrning uppstår kontrollerar 

Samtrygg kreditvärdighet och adressuppgifter. 

Samtrygg sänder sedan ut ett standardiserat 

digitalt hyreskontrakt, samt ett avtal för Samtryggs 

trygghetspaket. 

5. Båda parterna signerar ett hyreskontrakt med 

Bank-ID, Mobilt BankID eller E-legitimation.

6. Uthyraren kommer överens med hyresgästen 

om inflyttningsdetaljer. Vid nyckelöverlämning 

genomförs en besiktning och en inventarielista 

skrivs.

I samband med att kontraktet undertecknas kan  

Samtrygg erbjuda olika tilläggstjänster, exempelvis 

flyttstädning.

14
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Marknad
Marknadens storlek
Boverket uppskattar att värdet av transaktionerna på andrahandshyresmarknaden uppgår till ca 4 

500 MSEK 2014 (Boverket, 2015), men undersökningen tar inte hänsyn till den fulla omfattningen av 

marknadens storlek. Boverkets uppskattning bygger på 50 000 bostäder per år och att en överenskommelse 

löper på i genomsnitt 12 månader. Dessa siffror ger inte en fullständig bild av den aktuella marknadens 

storlek. Boverkets uppskattning är baserad på annonser publicerade på Blocket och BostadDirekt och 

tar inte hänsyn till att en stor del av förmedlingen av andrahandsbostäder sker dels privatperson till 

privatperson och dels via andra kanaler. Enligt uppskattningar från SCB (Statistiska centralbyrån) kan den 

totala andrahandsmarknaden i Sverige uppskattas till uppemot 150 000 hushåll varje år. Därtill tillkommer 

även den svarta marknaden med olovlig andrahandsuthyrning, vars andel av den totala marknaden är svår 

att uppskatta. En mer rättvisande uppskattning av det totala marknadsvärdet skulle därför kunna uppgå till 

cirka 15 000 MSEK.

Nytt marknadssegment i stark tillväxt
Vidare, uppskattar SCB att längden på ett hyreskontrakt ligger på åtta till tio månader snarare än ett helt 

år. Detta skulle innebära att varje hushåll tecknar cirka 1,5 avtal per år. Med tanke på dessa parametrar 

kan det antalet avtal som undertecknas årligen uppskattas till 225 000 stycken. Av dessa 225 000 

andrahandskontrakt är det endast en handfull som sluts via företag inom Samtryggs marknadssegment. I 

och med att segmentet är nyetablerat saknas i nuläget information om den exakta storleken på den marknad 

på vilken Samtrygg verkar. En fingervisning är att Samtrygg och dess två största konkurrenter under hösten 

2015 tillsammans hade ca 700 aktiva annonser månatligen, där Samtryggs andel utgör ca 300 av dessa. 

Under hösten 2016 var motsvarande siffra ca 400 respektive 200 annonser. Marknadssegmentet är med 

andra ord litet i förhållande till storleken på den totala transaktionsvolymen på marknaden, men befinner sig 

i en snabb tillväxtfas.

Fakta

Värdet på andrahandsmarknaden: ca 15 000 MSEK

Antalet kontrakt som sluts årligen: 225 000

Andel av hyresgäster och uthyrare som upplever problem: över 50 %4

4 Uppskattning av marknadens storlek som bygger på uppgifter från Boverket och SCB, 2015
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Marknadens drivkrafter
En aktör på andrahandsmarknaden, vare sig det är en uthyrare eller en hyresgäst, utsätts för ett stort antal 

olika risker och det är inte osannolikt att en eller flera av dessa verkligen inträffar. I en färsk studie från 

Boverket, där över 1 500 respondenter intervjuades, uppgavs det att mer än 50 procent av både uthyrare 

och hyresgäster har haft allvarliga problem under hyrestiden (Boverket, 2015). Hyresnämnden, den svenska 

skiljedomstolen för uthyrning, hanterade över 30 000 fall av tvister 2013, relaterat till uthyrning av bostäder.

Bland de problem som uthyrarna drabbas av kan nämnas bristande eller sena betalningar, bristande 

ersättning för skada på egendom och olika typer av bedrägerier. På motsvarande sätt utsätts även 

hyresgäster för olika problem; allt från bedrägerier med förskottsbetalningar, olagliga vräkningar och andra 

typer av bedrägerier.

Det finns även andra typer av indirekta risker förenat med uthyrning av andrahandsbostäder. Bristfällig 

information mellan marknadens parter och otillräcklig juridisk kunskap kan leda till problem, som i sin 

tur kan generera höga kostnader för att genomföra transaktionen.  Enligt uppskattningar i en enkät från 

Boverket (2015) kan problemen  kategoriseras enligt följande:

Problem och kostnader för att förhandla 

avtalsvillkor: 

• 33 % av hyresgäster har stött på oseriösa 

uthyrare.

• 9 % av uthyrare har kommit i kontakt med 

bedragare.

Regelvidriga beslut som medför juridiska 

kostnader:

• 11 % av hyresgäster har blivit lurade på 

deposition/förskottshyra.

• 10 % av hyresgäster har blivit uppsagda utan 

uppsägningstid.

Övervakning och insamling av hyror: 

• 20 % av uthyrare har drabbats av försenade 

betalningar.

• 9 % av uthyrare har drabbats av helt uteblivna 

betalningar.

Skador: 

• I 17 % av fallen upplevde uthyraren att 

hyresgästen smutsade ned i alldeles för hög 

utsträckning.

• 14 % av uthyrarna blev inte ersatta för skador 

orsakade av hyresgästen. 

För hög riskbild leder till minskat utbud
Ett problem med de höga kostnaderna är att potentiella uthyrare väljer att dra sig bort från 

andrahandsmarknaden helt och hållet eftersom de kan komma att anse att riskerna är höga och att det 

ekonomiska utbytet inte är tillräckligt för att motivera riskerna. Om uppemot 50 % av de som hyr ut 

upplever problem under sin uthyrningsperiod (Boverket, 2015), kan det uppstå aversion gentemot att 

hyra ut sin bostad igen. De höga riskerna indikerar att uthyrningsbeståndet i dagsläget inte utnyttjas till 

fullo. Riskbilden och den medföljande aversionen att etablera sig på marknaden är ännu ett exempel på 

andrahandsmarknadens ineffektivitet.
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Lösningen
Med tanke på den nuvarande situationen på den svenska andrahandsmarknaden vill Samtrygg tillhandahålla 

en trygg och säker lösning som minimerar riskerna för båda parter. Samtrygg vill dessutom förenkla 

uthyrningsupplevelsen, både genom en väl utvecklad process och genom att erbjuda relevanta och prisvärda 

tilläggstjänster.

Uthyrare

Källa: Boverket, 2015 Privat uthyrning Samtrygg

Problem med hyresgästen 53% 2,30%*

Hyran betalades inte i tid 20% 0%**

Ostädad/skadad bostad 17% 0%***

Hyresgästen betalade inte för skadorna 14% 0%****

Denna tabell visar några av de vanligaste problemen som en uthyrare uppfattar att de haft med sina hyresgäster. Uppgifterna kommer 
från en undersökning som genomfördes av Boverket 2015 i vilken mer än 3 000 respondenter intervjuades. Asterisken representerar 
direkta lösningar som erbjuds av Samtrygg enligt följande: * Samtryggs interna kundundersökning ** Samtrygg betalar hyran i tid och 
erbjuder två månaders garanti, *** Flyttstädning garanteras via en partner, **** Samtrygg har en speciell anpassad andrahandsförsäkring, 
som täcker in situationer där traditionella hemförsäkringar inte skulle ge någon ersättning.

Hyresgäster

Privat uthyrning Samtrygg

Problem med uthyrare 56% 1,20%*

Bedrägliga uthyrare 23% 0%**

Förskottsbetalnings- eller depositionsbedrägerier 11% 0%***

Olagliga avhysningar 10% 0%****

Denna tabell visar några av de vanligaste problem som hyresgäster uppfattar att de haft med sina uthyrare. Uppgifterna kommer från 
en undersökning som genomfördes av Boverket 2015 i vilken mer än 3 000 respondenter intervjuades. Asterisken representerar 
direkta lösningar som erbjuds av Samtrygg enligt följande:* Samtryggs interna kundundersökning ** Samtrygg hanterar alla betalningar 
och verifierar användare *** Inget behov av deposition om hyresgästen har tillräcklig kreditvärdighet, annars hanterar Samtrygg 
depositionen.  **** Samtrygg har utvecklat säkra kontrakt och rutiner, vilket tar bort risken för olagliga avhysningar.
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5 Uträkningen bygger på 700 månatlig publicerade annonser inom marknadssegmentet som i genomsnitt ligger uppe i 1,8 

månader, vilket motsvarar ca 3,1 % av uppskattningsvis 150 000 bostäder på andrahandsmarknaden årligen.
6 Data inhämtat den 29 november 2016 och baseras på antalet publicerade annonser på respektive hemsida. 

Bolagets positionering
Idag representerar det marknadssegment som Samtrygg är aktivt inom ca 3,1 %5 av den totala 

andrahandsmarknaden, jämfört med 0 % vid Samtryggs start under 2013. Lejonparten av de ca 225 000 

avtal som träffas varje år sker alltså från privatperson till privatperson eller via annonsplattform, utan 

en trygg mellanhand som erbjuder garanti, försäkring och support. Det växande behovet på marknaden 

har gjort att ett flertal konkurrenter har etablerat sig och tillskansat sig vissa marknadsandelar. Trots den 

ökade konkurrensen har Samtrygg fortsatt uppvisat god tillväxt. Etableringstakten och inflödet av nya 

konkurrenter indikerar alltså att marknadssegmentet i sin helhet befinner sig i en tillväxtfas.

Samtrygg var den första aktören inom marknadssegmentet för trygg andrahandsuthyrning och  är idag väl 

positionerat för att behålla sin redan nu marknadsledande roll6 (se diagram nedan). Genom att skala sina 

digitala marknadsföringskanaler i kombination med ett starkt erbjudande har Samtrygg lyckats upprätthålla 

en betydande andel av detta segment, trots att fler och fler konkurrenter successivt har etablerat sig. 

Samtryggs ambition är att öka marknadsföringsinsatser i både etablerade kanaler och nya kanaler för 

att bygga ett starkt varumärke och utbilda marknaden om fördelarna med Samtrygg. Att bygga ett starkt 

varumärke med hög varumärkeskännedom kräver repetitiva och långvariga marknadsföringskampanjer och 

kommer att bli en naturlig del i Samtryggs marknadsföringsmix framgent.

Andelar inom Samtryggs marknadssegment

Samtrygg
41 %

Renthia
26 %
Samtrygg
41 %

Qasa
33 %

Renthia
26 %
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Kundnöjdhet
Samtrygg värnar mycket om sina kunder och fokuserar på att hålla en hög servicenivå och tjänstekvalitet 

både före, under, såväl som efter uthyrningsperioden. Genom kontinuerliga kundundersökningar 

och kundomdömen via det oberoende tredjepartssystem Trustpilot7 håller sig Samtrygg à jour med 

vad kundernas upplevelse om Samtryggs tjänster och service är. Nedan följer resultaten från en 

marknadsundersökning genomförd av Samtrygg under 2015, där befintliga och tidigare kunder tillfrågats: 

7 Trustpilot är ett omdömescommunity som skapar förtroende och transparens mellan konsumenter och företag genom 

omdömessystem via tredje part.

Hur sannolikt är det att du, vid behov, skulle kunna 
använda Samtryggs tjänster igen?

Word-of-mouth genererar kunder

Word-of-mouth är redan en betydande marknadsföringskanal, då många av Samtryggs kunder kommer på 

rekommendation. Word-of-mouth innebär i det här fallet att Samtryggs kunder och användare har hört talas 

om Samtrygg genom en vän, kollega eller familjemedlem. I diagrammet nedan redovisas resultat från  en 

kund- och användarundersökning som Samtrygg genomförde under 2015:

Uthyrare

Hyresgäst

1 2
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

3 4 5 6 7

Mycket osannolikt Mycket sannolikt
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Trustpilot-omdömen indikerar nöjda kunder 
Trustpilot är ett omdömescommunity som skapar förtroende och transparens mellan konsumenter och 

företag genom omdömessystem via tredje part. Ytterligare en indikation på Samtryggs höga kundnöjdhet 

återfinns i Samtryggs nuvarande genomsnittliga Trustscore8 på 8,6 av 10, vilket indikerar huvudsakligen 

nöjda kunder. Mer utförliga användargenererade omdömen går att återfinna på Samtryggs hemsida.

8 Samtryggs nuvarande Trustscore på i genomsnitt 8,6 av 10 motsvarar 4 stjärnor. För att nå de maximala 5 stjärnor enligt 

Trustpilots modell, behövs en genomsnittlig trustscore på 9,0.

Många av Samtryggs kunder rekommenderar Samtrygg vidare
Samtryggs styrelse ser en stor möjlighet i ytterligare organisk tillväxt med tanke på Bolagets nuvarande Net 

Promoter Score (NPS). NPS mäts genom att respondenterna får besvara frågan “Hur sannolikt är det att du 

skulle rekommendera Samtrygg vidare till en vän, familjemedlem eller kollega?” på en sjugradig skala, där 7 

är “Mycket sannolikt” och 1 är “Mycket osannolikt”. De som har besvarat 7 räknas som “promoters”, 5 och 6 

som ”neutral” och 1-4  som “detractors”.   NPS räknas sedan som nettot av andelen “promoters” och andelen 

“detractors”. I diagrammet nedan redovisas resultat från  en kundundersökning som Samtrygg genomförde 

under 2015 , där Samtryggs NPS uppgår till 62,5 % för uthyrare och 30 % för hyresgäster:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62,5 %

40 %50%

37,5 %Sublessor

Sublesse 10 %

= Promoters

= Passives

= Detractors

Net promoter score
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Finansiell information i
sammandrag
Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i sammandrag för Bolaget avseende 

räkenskapsåret 2015 samt den för detta ändamål upprättade delårsrapporten för januari-september 

2016, vilken har granskats av Bolagets revisor. Informationen är, med undantag för kassaflödesanalysen, 

hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar och reviderade delårsrapport vilka har upprättats enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd och den svenska årsredovisningslagen. Kassaflödesanalysen nedan har 

tagits fram med anledning av upprättandet av Memorandumet. Nedanstående sammandrag av Bolagets 

räkenskaper bör läsas tillsammans med Samtrygg reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för 

räkenskapsåret 2015 och för detta ändamål upprättade finansiella redovisning för perioden januari-juni 

2016, vilka har införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

Firmanamn: Samtrygg Group AB (publ)

Säte: Stockholms kommun, Stockholms län

Organisationsnummer: 556942-0911

Datum för bolagsbildning: 2013-09-10

Nuvarande firmas registreringsdatum: 2013-09-10

Land för bolagsbildning: Sverige

Juridisk form: Aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt

Kontaktuppgifter: Brahegatan 9, 114 37 Stockholm 

Tfn: +46 (0) 10 884 80 00

E-post: info@samtrygg.se 

Webbplats: www.samtrygg.se

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell 
 information 
Fullständig historisk finansiell information införlivas genom hänvisning. I de årsredovisningar som 

införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella 

informationen och redovisningsprinciper.

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade 

dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor: Samtrygg Group AB (publ), Brahegatan 9, Stockholm samt på 

Bolagets hemsida www.samtrygg.se. 
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Årsredovisningar införlivade via hänvisning:
Årsredovisning 2015 Samtrygg Group AB (publ) med org nr 556942-0911

Årsredovisning 2014 Samtrygg Group AB (publ) med org nr 556942-0911

Årsredovisning 2015 Samtrygg AB med org nr 556942-0911

Årsredovisning 2014 Samtrygg AB med org nr 556942-0911

Följande dokument kan visas upp under den period registreringsdokumentet omfattar med angivande av om 

det handlar om papperskopia eller elektroniskt format:

• Stiftelseurkund

• Alla rapporter, brev, historisk finansiell information och andra handlingar som utfärdats av sakkunnig 

på Bolagets begäran och som ingår i, eller hänvisas till, i registreringsdokumentet

• Historisk finansiell information för Bolaget eller den koncern där Bolaget ingår för de tre senaste 

räkenskapsåren före det år som omfattas av registreringsdokumentet.

Styrelse och ledningsgrupp i Samtrygg Group AB
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Resultaträkning

Koncernen 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 56 491 35 481 55 057

Summa Rörelsens intäkter 56 491 35 481 55 057

Rörelsens kostnader

Hyreskostnader -49 737 -32 119 -48 024

Övriga externa kostnader -3 120 -1 953 -3 453

Personalkostnader -3 059 -2 106 -3 346

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -14 -14 -19

Summa Rörelsens kostnader -55 930 -36 192 -54 842 

RÖRELSERESULTAT 561 -711 215

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0

Kursvinster-/förluster -3 -2 -12  

Resultat efter finansiella poster 558 -713 203

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt på periodens resultat 0 0 -67

Omtaxering tidigare resultat 0 0 0 

PERIODENS RESULTAT 558 -713 136
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Balansräkning

Koncernen

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 28 47 43

Summa Immateriella anläggningstillgångar 28 47 43

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0

Summa Materiella anläggningstillgångar 0 0 0  

Summa Anläggningstillgångar 28 47 43 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 462 1 193 1 042

Övriga fordringar 164 1 080 362

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 298 1 639 3 572

Summa Kortfristiga fordringar 5 924 3 912 4 976

Kassa, bank 4 276 497 1 077

Summa Omsättningstillgångar 10 200 4 409 6 053

SUMMA TILLGÅNGAR 10 228 4 456 6 096

Koncernen

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital -642 -64 -642

Aktiekapital under registrering -40 0 0

Övriga reserver (Överkursfond) -2 448 -1 267 -688

Balanserat resultat 47 183 0

Årets ack resultat -53 460 47

Periodens resultat -506 253 0

Summa Eget kapital -3 642 -435 -1 283 

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 0 0

Summa Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -314 -291 -258

Skatteskulder 3 46 -34

Övriga skulder -5 069 -3 646 -3 327

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 206 -130 -1 194

Summa Kortfristiga skulder -6 586 -4 021 -4 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 228 4 456 6 096
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Kassaflödesanalys
2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat efter avskrivningar 561 -711 136

Återläggning avskrivningar 15 15 19

Finansiella inbetalningar 0 0 0

Finansiella utbetalningar -3 -2 0

Skatt -36 -36 67

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 537 -734 222

FÖRÄNDRINGAR RÖRELSEKAPITAL

Förändring lager

Ökning (-)/minskning (+)  kundfordringar -421 -563 -461

Ökning (-)/minskning (+) övr kortfrist fordringar -748 -906 -2 354

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder 57 228 195

Ökning (+)/minskning (-) övr kortfrist skuld 1 974 1 995 3 021

Ökning (+)/minskning (-) övr långfristiga skulder 0 -600 -600

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET 862 154 23

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyemisson 1 800  

Utdelningar

Långfristiga skulder

Erhållet/lämnat koncernbidrag

KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHET 1 800 0 0

INVESTERINGSVERKSAMHET

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0

Kassaflöde 3 199 -580 23

Ingående kassa 1 077 1 077 1 054

Utgående kassa 4 276 497 1 077
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen 
Nettoomsättning
Omsättningen utgörs av förmedling av tjänster.

Rörelseresultat
Verksamhetens utveckling har under 2015 och hittills under 2016 varit god. Omsättningen uppgick till 55,06 

MSEK 2015  och 56,49 MSEK under jan-sep 2016. Resultatet har under perioden varit positivt, 0,136 MSEK 

för 2015 samt 0,558 MSEK jan-sep 2016.

Eget kapital
Det egna kapitalet har ökat genom löpande nyemissioner samt ett positivt rörelseresultat. 

Kassaflöde
Kassaflödet har balanserats genom nyemissioner samt försäljning.

Personal
Bolaget hade per den 30 september 2016, 8 st anställda.

Begränsningar i användandet av kapital
Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användandet av kapital.

Tendenser
Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna påverka Bolagets ställning eller 

verksamhet.

Rörelsekapitalförklaring
I och med emissionen har Samtrygg i dagsläget tillräckligt rörelsekapital för att under den kommande 

tolvmånadersperioden fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

Framtida kapitalbehov
Styrelsen för Samtrygg bedömer att  emissionen om 4,9 MSEK, som beskrivits i detta Memorandum, vid 

full teckning bör vara ett tillräckligt kapitaltillskott för att kunna fullfölja den uppsatta tillväxtplanen. Skulle 

risker i form av till exempel förseningar i försäljning eller teknikutveckling inträffa, eller i det fall att det 

finns ytterligare tillväxtmöjligheter som fordrar kapital, så kan det innebära att bolagsstämman föreslår 

ytterligare kapitalanskaffning. 

Investeringar 2015-september 2016
Alla investeringar har skett i Sverige och finansierats genom en kombination av eget kapital och fria 

kassaflöden.
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Pågående och beslutade framtida investeringar
Bolaget har inte gjort några åtaganden gällande pågående eller framtida investeringar annat än löpande 

underhållsinvesteringar och investeringar kopplade till Bolagets löpande verksamhet.

Väsentliga förändringar i finansiell ställning eller ställning på 
marknaden sedan den 30 september 2016
Vid tidpunkten för Memorandumets daterande har inte skett några väsentliga förändringar gällande 

Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden jämfört med vad som presenteras i Bolagets 

finansiella redovisning för perioden januari-september 2016.

Eget kapital och skuldsättning
I tabellerna nedan framgår eget kapital, räntebärande skulder och likviditet per den 30 september 

2016. Eget kapital uppgick till 3,64 MSEK medan räntebärande skulder totalt uppgick till 6,59 MSEK. 

Nettoskuldsättningen uppgick till -3,61 MSEK.
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Kortfristiga skulder 0

Mot borgen 0

Mot säkerhet 0

Blancokrediter 0

Summa kortfristiga skulder 0

Långfristiga skulder 0

Mot borgen 0

Mot säkerhet 0

Blancokrediter 0

Summa långfristiga skulder 0

Eget kapital

Eget kapital 3 642

Summa eget kapital 3 642

Likviditet

A. Kassa 0

B. Likvida medel 4 276

C. Lätt realiserbara värdepapper 0

D. Summa likviditet A+B+C 4 276

E. Kortfristiga fordringar 5 924

Kortfristiga skulder

F. Kortfristiga bankskulder 0

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0

H. Andra Kortfristiga skulder 6 586

I. Summa Kortfristiga skulder F+G+H 6 586

J. Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D -3 614

Långfristiga skulder

K Långfristigt banklån 0

L Emitterade obligationer 0

M. Andra långfristiga skulder 0

N. Summa Nettoskuldsättning 0

O. Nettoskuldsättning J+N -3 614

Redovisningsprinciper
Bolagets finansiella redovisning för perioden januari-september 2016 är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Kommande finansiella rapporter för Samtrygg koncernen

Bokslutskommuniké 2016 22 februari 2017

Bolagsstämma 15 maj 2017

Kvartalsrapport Q1 2017 26 maj 2017

Halvårsrapport 2017 25 augusti 2017

Kvartalsrapport Q3 2017 24 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 1 mars 2018

Bolagsstämma         15 maj 2018

Nettoskuldsättning per 2016-09-30
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Aktiekapital och ägar-
förhållanden
Aktiekapitalet
• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

• Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

• Det finns i dag 1 605 884 aktier av serie A respektive 5 217 646 aktier av serie B.

• Bolagsordningen tillåter i dag maximalt 8 000 000 aktier av serie A samt 32 000 000 aktier av serie B.

• Registrerat aktiekapital är 682 353 kronor fördelat på 6 823 530 aktier.

• Kvotvärdet är 0,10 kronor.

• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.

• Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av 

serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, 

berättigar till en röst på bolagsstämman.

• Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och slag, till befintligt innehav.

• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. 

Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på 

elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförmedlare. Aktier som nyemitteras kommer 

att registreras på person i elektroniskt format. 

Den bolagsordning som antogs på ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2016 återfinns på sid 41 i 

Memorandumet. 

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till 10 röster 

och aktier av serie B till en röst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. 

Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt 

till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad 

som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats. 
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År Händelse Förändring 

aktiekapital

Förändring 

antal aktier

Kvotvärde Totalt  

Aktiekapital

Totalt antal 

aktier

(varav  

A-aktier)

(varav  

B-aktier)

2013 Nybildning 50 000,00 500 100 50 000,00 500

2014 Nyemission 4 600,00 46 100 54 600,00 546

2015 Split 1000:1 0,00 545 454 0,1 54 600,00 546 000

2015 Nyemission 9 635,30 96 353 0,1 64 235,30 642 353

2015 Fondemission 578 117,70 5 781 177 0,1 642 353,00 6 423 530

2016 Uppdelning i A respektive 

B-aktier

578 117,70 0 0,1 1 220 470,70 6 423 530 1 605 884 4 817 646

2016 Nyemission 40 000,00 400 000 0,1 682 353,00 6 823 530 1 605 884 5 217 646

Ägarstruktur
I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Samtrygg Group AB (publ) per den 20 november 2016. 

Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som 

föreskrivs i bolagsordningen. 

 

Ägarstruktur före nyemissionen

Aktieägare Aktier av serie A Aktier av serie B Totalt antal aktier Andel av kapital Andel av röster

Lindström, Marcus 1 250 000 1 061 875 2 311 875 33,88% 63,74%

Tivell, Jakob 938 125 938 125 13,75% 4,41%

Cantiagona Holdings Ltd 670 000 670 000 9,82% 3,15%

ECME Holding AB 115 383 346 147 461 530 6,76% 7,05%

Thirdmile Asset Holding AB 115 383 346 147 461 530 6,76% 7,05%

DEMZ Invest AB 67 618 219 694 287 312 4,21% 4,21%

Imara SPREID 250 000 250 000 3,66% 1,18%

Lund, Johan Olof 250 000 250 000 3,66% 1,18%

Almquist, Fredrik 250 000 250 000 3,66% 1,18%

Nyvik Holding AB 57 500 172 500 230 000 3,37% 3,51%

Övriga Aktieägare 713 158 713 158 10,45% 3,35%

Summa 1 605 884 5 217 646 6 823 530 100,00% 100,00%

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna 

har heller inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktiekapitalets utveckling från och med 2013 framgår i 

tabellen nedan.
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Ägarstruktur efter nyemissionen 

Vid fulltecknad emission så är utspädningen 9,30 % av 

kapitalet och 3,19 procent av rösterna beräknat som det 

högsta av antalet aktier som kan komma att utges efter 

emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter ge-

nomförd nyemission. 

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga särskilda system eller inci-

tamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller 

liknande.

Teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga teckningsoptioner utgivna.

Konvertibla skuldebrev
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev.

Utdelningspolicy
Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt 

har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsda-

gen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktie-

boken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon 

aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes 

fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast 

genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller ut-

delningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner 

för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 

bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear 

på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För 

aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 

Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Handel i aktien
Styrelsen har ansökt om att uppta Bolagets B-aktie till 

handel på NGM Nordic MTF.

Ägare Aktier av serie A Aktier av serie B Totalt antal aktier Andel av kapital Andel av röster

Lindström, Marcus 1 250 000 1 061 875 2 311 875 30,7% 61,71%

Tivell, Jakob 938 125 938 125 12,5% 4,27%

Cantiagona Holdings Ltd 670 000 670 000 8,9% 3,05%

ECME Holding AB 115 383 346 147 461 530 6,1% 6,83%

Thirdmile Asset Holding AB 115 383 346 147 461 530 6,1% 6,83%

DEMZ Invest AB 67 618 219 694 287 312 3,8% 4,08%

Imara SPREID 250 000 250 000 3,3% 1,14%

Lund, Johan Olof 250 000 250 000 3,3% 1,14%

Almquist, Fredrik 250 000 250 000 3,3% 1,14%

Nyvik Holding AB 57 500 172 500 230 000 3,1% 3,40%

Övriga aktieägare 713 158 713 158 9,5% 3,25%

Förestående nyemission 700 000 700 000 9,3% 3,19%

Summa 1 605 884 5 917 646 7 523 530 100,00% 100,00%
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor
Styrelse
Styrelsen består av fyra personer, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med anledning av Erbjudandet beslutade den bolagsstämma som hölls 

den 14 juni 2016 att styrelsen skall bestå av följande personer som presenteras nedan.

Barbro Engman
Styrelseordförande (född 1948), invald maj 2016. Studier i stat-

skunskap och juridik vid Uppsala universitet. Barbro Engman har mer 

än 25 års erfarenhet av politisk arbete som ledamot i riksdagen, kom-

munfullmäktige och landstingsfullmäktige. Arbetat heltid som facklig 

företrädare och som chef på Försäkringskassan, som hälsoplanerare, 

chef för ett behandlingshem för missbrukare och barnpsykiatriutre-

dare. Varit ledamot i en statlig utredning om ekonomisk brottslighet 

och om den framtida organisationen av radio och TV. Barbro Engman 

har tidigare varit ledamot av Länstyrelsens styrelse, TV bolagets 

styrelse, Kriminalvårdsnämnden, Läromedelsnämnden och Medici-

nalväsendets ansvarsnämnd.

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot i FIC, Förorten i Centrum

Ideella föreningen Rådet för Byggkvalitet, BQR med firma BQR

Tidigare uppdrag
Förbundsordförande Hyresgästföreningen 2000-2014

Ordförande/vice ordförande Hyresmarknadskommittén 2000-2014

Styrelseordförande tidningen Vår Bostad 2000-2006

Styrelseordförande tidningen Hem&Hyra 2006-2014

Styrelseordförande Hyresgästföreningens fastighetsbolag 2000-2010

Styrelseordförande Folkets Hus Borlänge 1997-2010

Styrelseordförande Hotell Galaxen Borlänge 2000-2010

Ledamot i Boverkets styrelse 2006 -2008

Ledamot Boverkets Insynsråd 2008-2014

Ledamot i styrelsen för Rådet för byggkvalitet 2001-2008 

Delägande
F:a Engmans ord 

Aktieinnehav
Aktier: Inget innehav i Samtrygg 

Group AB (publ) före den förestående 

nyemissionen
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Linda Hellqvist
Styrelseledamot (född 1980), invald maj 2016. 

Civilekonomexamen med inriktning på internationell 

marknadsföring. Linda Hellqvist är verksam inom e-handel 

och har gedigen erfarenhet av digitalt transformationsarbete 

samt digital kommunikation och e-handel.

Nuvarande uppdrag
Ledamot LKM Förvaltning AB

Tidigare uppdrag
Inga

Delägande
LKM Förvaltning AB 100 %

Aktieinnehav
Aktier: Inget innehav i Samtrygg Group AB (publ) före den 

förestående nyemissionen.
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Bernt-Olof Gustavsson
Styrelseledamot (född 1960), invald maj 2016. Verksam inom 

fastighetssektorn. Civilingenjör KTH med fokus på fastighetse-

konomi och Byggnadsingenjör med inriktning Anläggning. 

Tidigare verkställande direktör Coop Fastigheter AB och KF 

Fastigheter AB. Har varit anställd med olika typer av fastighet-

suppdrag hos Fastighets AB Förvaltaren, Electrolux AB (publ) och 

Fastighets AB Viggen.

Nuvarande uppdrag
Verkställande direktör Rexad AB 2015-

Styrelseordförande Täby Strandängar AB 2015-

Styrelseordförande Stadsbyggnadsbolaget i Sverige AB 2015-

Styrelseledamot Nordic Council of Shopping Centers 2009-

Styrelsesuppleant Marola redovisning AB 

Styrelsesuppleant Constellator Fastighetsanalys AB

Tidigare uppdrag
Extern firmatecknare Holmenkvarnen 4 AB, bolaget befinner sig i frivillig likvidation. 

Extern firmatecknare Holmenkvarnen 3 AB, bolaget befinner sig i frivillig likvidation. 

Styrelseordförande Kungens Kurva Skärholmen Fastighetsägare Ekonomisk förening

Styrelseordförande Valbo Projektutveckling AB

Styrelseordförande Valbo Projektutveckling 2 AB

Delägande
Rexad AB 100 %

Stadsbyggnadsbolaget i Sverige AB 10 %

Täby Strandängar AB (ägs till 60 procent av Stadsbyggnadsbolaget AB)

Aktieinnehav
Aktier: Inget innehav i Samtrygg Group AB (publ) före den förestående nyemissionen.
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Marcus Lindström
Styrelseledamot (född 1981) VD i och grundare av Samtrygg. 

Invald i styrelsen från grundandet av företaget.

Nuvarande uppdrag
Styrelsesuppleant Åtvidssäljarna AB

Styrelsesuppleant Bridge Finance Solutions AB

Tidigare uppdrag
Styrelseledamot Loany AB 

Delägande
100 % av Åtvidsäljarna AB, samt mindre poster i Folkefinans AS

Aktieinnehav
1 250 000 aktier av serie A och 1 061 875 aktier av serie B.

Tidigare uppdrag i detta avsnitt avser uppdrag avslutade de senaste fem åren.

Delägande i detta avsnitt avser bolag i vilka vederbörande under de senaste fem åren ägt över 10 procent av kapitalet eller rösterna.
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Ledande befattningshavare

Marcus Lindström, verkställande direktör
Se beskrivning ovan under rubriken Styrelse.

Revisor
ABC Revision med huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

Box 4016

169 04 Solna.

Tel: 08-121 379 50

Viktor Nilsson - CMO
Viktor är ansvarig för Samtryggs försäljning- och 

marknadsaktiviteter. Innan Viktor började på 

Samtrygg så har han arbetat på tillväxtbolag och 

startups såsom Nepa och 123on och som praktikant 

på Ericssons strategienhet. Viktors senaste anställning 

före Samtrygg var på Front Office Nordic, vilka 

arbetar med företagsrekonstruktioner. Viktor har 

en kandidatexamen i ekonomi och management med 

inriktning på finansiell analys från Uppsala Universitet.

Liselotte Nilstrom - CFO
Liselotte är ansvarig för Samtryggs redovisning och 

rapportering. Hon har arbetat med redovisning och 

rapportering i 20 år. Liselotte började på Samtrygg 

under hösten 2015 efter en anställning på Rädda 

Barnen. Innan dess arbetade hon på Världsnaturfonden 

WWF.  Liselotte drev under tio års tid en egen 

bokföringsbyrå.
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Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande 
befattningshavare
Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, 

förutom mellan Marcus Lindström och Liselotte Nilstrom som är halvsyskon. Ingen av Bolagets medlemmar 

av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade 

mål, (ii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter 

(däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett 

bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid 

ett bolag. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har under de senaste 

fem åren varit företrädare i bolag som försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i 

konkursförvaltning. Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och 

ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inga 

förmåner för styrelsen eller ledande befattningshavare efter upphörande av uppdrag eller anställning.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 

parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- 

och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. 

Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är: Samtrygg Group AB (publ), Bolagets kontorsadress 

är Brahegatan 9, 114 37 Stockholm.
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Legala frågor och övrig  
information 
Allmänt

Samtrygg Group AB (publ) med org nr 556942-

0911 registrerades den 10 september 2013. 

Bolagets associationsform är aktiebolag och 

dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551). Bolagets säte är i Stockholms 

kommun och ska enligt bolagsordningen äga 

och förvalta noterade och onoterade aktier, 

obligationer och andra värdepapper.

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 

långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller 

förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i 

Bolaget är fritt överlåtbara.

Väsentliga avtal

Samtrygg har idag ett löpande avtal med 

finansbolaget Arvato Finans. Samtrygg säljer 

större delen av sina fakturor avseende hyror till 

detta bolag. Arvato köper dessa utan regressrätt 

och bär all risk innebärandes att två månaders 

utebliven hyra täcks. 

Samtrygg har flera väsentliga avtal. Ett av de 

viktigaste avtal Samtrygg har är avtalet med 

Trustly Group AB (org.nr 556754-8655) ett 

svenskt auktoriserat betalningsinstitut under 

tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bedriver 

tillståndspliktig betaltjänstverksamhet i enlighet 

med lagen (2010:751) om betaltjänster och har 

genom underrättelse till Finansinspektionen 

tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/

EES. Trustly Group hanterar hyresbetalningarna 

för de uthyrare som arbetar med Samtrygg. 

Avtalet är ett tillsvidareavtal.

Samtrygg har tillsammans Lloyds Underwriters 

via Nordeuropa Försäkring AB tagit 

fram en specialanpassad lösning för just 

andrahandsuthyrning. Under förutsättning 

att både uthyraren och hyresgästen har en 

hemförsäkring, så erbjuder denna försäkring 

ett extra skydd åt uthyraren. Samtrygg är ett 

så kallat försäkringsombud som har rätten att 

teckna försäkringen åt kunden. Avtalet är ett 

tillsvidareavtal.

Tillstånd

Vare sig Samtrygg Group AB eller dess 

dotterbolag Samtrygg AB bedriver idag någon 

form av tillståndspliktig verksamhet. Samtrygg är 

inte beroende av licenser eller särskilda tillstånd 

i sin verksamhet.

Advokat Erik Åberg på Advokatfirma Kriström 

har på uppdrag av Bolaget undersökt en svenska 

lagstiftningen avseende hyresmarknaden. I sin 

promemoria skriver Advokat Åberg att det är 

hans uppfattning att Samtryggs verksamhet 

sannolikt inte är registreringspliktig enligt 

fastighetsmäklarlagen.

Tvister och rättsliga processer

Samtrygg är inte part i någon tvist, rättegång 

eller skiljedomsförfarande. Bolagets styrelse har 

ej heller kännedom om något som skulle kunna 

föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna 

föranleda framtida processer.

Avtal och transaktioner med närstående

Samtrygg har inte beviljat lån till eller ställt 

garantier eller borgensförbindelser till 

förmån för styrelsens ledamöter, ledande 

befattningshavare eller koncernens revisorer.

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande 

befattningshavarna eller revisorerna har, direkt 

eller indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner 

genomförda av Bolaget under innevarande 

räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär 

eller vad avser villkoren.

Löner och ersättningar till styrelse, ledande 

befattningshavare samt revisorer

Lön till VD utgår under 2016 med 55 000 kronor 

per månad. Lönenivån skall justeras årligen. 

Uppsägningstid är tre månader från VDs och tre 

månader från Bolagets sida.

För styrelseledamöter som är verksamma i 

Bolaget utgår ersättning om ett prisbasbelopp 

per helår. Styrelsens ordförande kommer att 

föreslås erhålla ett styrelsearvode om tre 

prisbasbelopp per helår. Revisorsarvoden 

kommer att betalas enligt godkänd räkning.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen, ledningen eller Bolagets större 

aktieägare känner till finns inga former av 

aktieägaravtal i Samtrygg Group AB (publ).

Försäkringar

Samtrygg har ett försäkringsskydd hos Trygg 

Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) omfattande 

egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 

verksamhets- och produktansvarsförsäkring, 

rättsskyddsförsäkring samt ansvarsförsäkring 

för styrelseledamöterna.

Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett 

tillfredsställande försäkringsskydd av erforderlig 

omfattning med hänsyn till i verksamheten 

uppkommande risker. Ingen del i verksamheten 

inom Bolaget bedöms vara av sådan karaktär 

att försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga 

villkor.

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska 

aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på 

en reglerad marknad i Sverige, för närvarande 

NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. 

Samtrygg kommer därmed inte formellt omfattas 

av Svensk kod för bolagsstyrning.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Inledning

Följande sammanfattning avser 

skattekonsekvenser för investerare, som är 

eller kommer att bli aktieägare i Samtrygg. 

Sammanfattningen är baserad på aktuell 

lagstiftning och är endast avsedd som allmän 

information.

Den skattemässiga behandlingen av varje 

enskild aktieägare beror delvis på dennes egen 

situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej 

finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella 

för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive 

personer ej bosatta i Sverige. Framställningen 

omfattar bland annat inte de fall där aktie 

innehas som omsättningstillgång eller innehas av 

handelsbolag.

Utdelning

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig 

för fysiska personer och dödsbon. Beskattning 

sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 

närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så 

kallade kapitalplaceringsaktier gäller att 

hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst 

av näringsverksamhet. Skattesatsen är för 

närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska 

föreningar föreligger skattefri utdelning på 

så kallade näringsbetingade aktier. Noterade 

andelar anses näringsbetingade under 

förutsättning att andelsinnehavet motsvarar 

minst 10 procent av rösterna eller att innehavet 

betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning 

på noterade aktier förutsätter att aktierna 

inte avyttras inom ett år från det att aktierna 

blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet 

på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 

utdelningstillfället.

Försäljning av aktier

Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av 

aktier i Samtrygg skall genomsnittsmetoden 

användas oavsett om säljaren är en fysisk eller 

en juridisk person. Enligt denna metod skall 

anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den 

genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier 

av samma slag och sort beräknat på grundval 

av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn 

taget till inträffade förändringar (såsom split 

eller fondemission) avseende innehavet. Som 

ett alternativ till genomsnittsmetoden kan 

ifråga om marknadsnoterade aktier den s.k. 

schablonregeln användas. Denna regel innebär 

att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 

procent av försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier 

beskattas fysiska personer och dödsbon 

för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 

Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill 

mot vinst på andra aktier eller mot andra 

marknadsnoterade delägarrätter (med undantag 

för andelar i investeringsfonder som innehåller 

endast svenska fordringsrätter). Till den del 

förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan 

är den avdragsgill med 70 procent mot andra 

kapitalinkomster. Om det uppkommer ett 

underskott i inkomstslaget kapital, medges 

reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 

näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 

procent för underskott som uppgår till högst 100 

000 kronor och med 21 procent för underskott 

därutöver. Underskott kan inte sparas till senare 

beskattningsår.

Juridiska personer – Juridiska personer 

utom dödsbon beskattas för kapitalvinster 

i inkomstslaget näringsverksamhet för 

närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten 

beräknas dock enligt vanliga regler.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som 

kapitalplacering, får endast kvittas mot 

kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 

instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 

förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier 

och aktierelaterade instrument som uppkommit i 

bolag inom samma koncern, under förutsättning 

att koncernbidragsrätt föreligger. En inte 

utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst 

på aktier eller aktierelaterade instrument utan 

begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier 

gäller för närvarande att ingen avdragsrätt 

föreligger för förluster samtidigt som vinster ej 

är skattepliktiga under förutsättning att aktierna 

inte avyttras inom ett år från det att andelarna 

blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag 

gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast 

sådana aktieägare eller närstående denne, som 

är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. 

Beskrivningen av prospektet avser endast fall 

där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler 

behandlas därför inte närmare här.

Investeringssparkonto

För fysiska personer som innehar aktierna i 

Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt 

vid försäljning av aktierna. Det föreligger 

inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid 

försäljning av aktierna. För eventuell utdelning 

på aktierna erläggs ingen källskatt. All 

beskattning sker via en avkastningsskatt som 

baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett 

om det gjorts vinst eller förlust på kontot. 

Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och 

betalas varje år.



40

Investeraravdrag

Från och med den 1 december 2013 gäller att 

fysiska personer som förvärvar andelar i ett 

företag av mindre storlek vid en nyemission 

kan få göra avdrag för hälften av betalningen 

för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag 

ges med högst 650 000 kronor per person 

och år, vilket motsvarar förvärv av andelar 

för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär en 

skattereduktion på 15 procent av investerat 

belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den 

skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 

skattereduktion. En investering i Samtrygg ger 

möjlighet till skattereduktion för personer som 

är skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige.

Arvs- och gåvobeskattning

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 

december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 

gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 

genom arv eller gåva.

Kupongskatt

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller 

utdelning från Sverige, innehålls normalt 

kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 

30 procent, som i allmänhet reduceras genom 

tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För 

utländskt bolag som innehaft näringsbetingad 

aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara 

skattefri om skattefrihet hade förelegat om det 

utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. 

I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar 

för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 

förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 

kupongskatteavdraget.
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Bolagsordning
Denna bolagsordning avser Samtrygg Group AB (publ) och antogs på 

ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2016.

§ 1. Firma
Bolagets firma är Samtrygg Group AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta noterade och onoterade aktier, obliga-

tioner, och andra värdepapper.

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

kronor.

§ 5. Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 

stycken.

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie 

A och serie B får vardera emitteras till ett antal motsvarande maximala 

aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en 

röst.

Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemis-

sion ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie 

A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma ak-

tieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär 

företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 

ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 

Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker 

med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 

förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 

ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett 

om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna 

nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 

genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna 

företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde 

de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 

 respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 

gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten 

att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med av-

vikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier 

emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 

slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag 

medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte 

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 

erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning 

om omvandling ska göras skriftligen hos Bolagets styrelse. Därvid ska an-

ges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte 

avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen 

avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är 

verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med högst 

3 styrelsesuppleanter. 

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller 

två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 

Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall 

annonseras i Svenska Dagbladet. 

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden 

skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lörd-
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ag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 

femte vardagen före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.

9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagsla-

gen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 

kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
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