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VIKTIG INFORMATION
Styrelsen för FastOut Int. AB (”FastOut” eller ”Bolaget”) med org.nr. 559019-5748 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission.
Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i
Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.
INFORMATIONSMEMORANDUM
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på FastOuts hemsida, www.fastout.com samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.
RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande,
kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare
kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet
riskfaktorer på sidorna 4 – 5.

Efter 8 månader som VD för drönarföretaget FastOut är det
kundernas reaktioner som är det mest slående och
tillfredsställande. Jag vågar säga att våra tjänster och produkter
alltid får ett positivt mottagande. Vår plattform för 360° drönarvyer
fyller ett uppenbart och efterfrågat behov på marknaden. Därför är
det också med starkt självförtroende och tillförsikt vi nu tar in drygt
10 miljoner i en helt garanterad företrädesemission.
FastOut är ett ungt och snabbväxande företag med stora
ambitioner på befintliga marknader som Sverige, Norge och
Finland, men också med en ambitiös plan att växa snabbt till andra
länder och regioner. Med ett kapitaltillskott ökar vår handlingsfrihet
att fatta offensiva beslut vid rätt tillfälle, oavsett om det gäller
etablering i ett nytt land eller att expandera till en ny bransch på
befintlig marknad. Vi är inne i ett positivt momentum och drivs
vidare av framgångarna hittills.
FastOut
har
redan
mycket
god
penetration
i
fastighetsmäklarsegmentet, där vi har tecknat avtal med 8 av de 11
största mäklarföretagen. Vi har även ett växande antal kunder inom
kommersiella fastigheter, bygg och anläggning samt
turistindustrin. Fler områden analyseras för att vi ska kunna erbjuda
våra skräddarsydda tjänster till andra branscher.

ny marknad med att mappa upp de större städerna med 360°
drönarvyer vilket skapar ett intresse och bygger nätverk av piloter.
Dessa vyer distribueras sedan via våra mediapartners som har
både trafik och kundbas.
Bemötandet vi får bekräftar det uppenbara i att drönare är hett och
snabbväxande. Och FastOut är klar marknadsledare inom
drönarfoto med en avancerad och effektiv IT-plattform som hela
tiden utvecklas för en snabbrörlig bransch och marknad, som varje
månad hittar nya applikationsområden.
Virtual reality (VR) är om möjligt ännu hetare än drönare och
FastOut har nyligen tillsammans med Vasakronan, som är Sveriges
största fastighetsbolag, utvecklat ett nytt VR-koncept för
toppmodern och snabb visning av fastigheter där användare kan
hoppa mellan utsiktspunkter i närområdet till interiörer.
Nu handlar det om att våga öka takten ytterligare med hjälp av
investerare som tror på FastOut och vill vara med på resan!

” OCH FASTOUT ÄR KLAR

Vi är nu mitt uppe i att
lansera
FastOut
i
MARKNADSLEDARE INOM
Finland och Norge, där
DRÖNARFOTO MED EN AVAvi i båda fallen jobbar
med starka mediaNCERAD OCH EFFEKTIV ITpartners i form av Alma
PLATTFORM…”
Media och Schibsted.
Det är en modell för
nya marknader som vi tror på, vilket skapar möjlighet till en snabb
utrullning och ger oss en tydlig konkurrensfördel. Vi börjar i varje

ALEXANDER GREIDINGER
VD, FastOut Int. AB
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1,30 kronor per aktie
20 sept - 4 okt 2016
10 456 254 kronor
15 sept 2016
48 259 635 aktier
20 sept - 30 sept 2016
Från 20 sept 2016 till dess
att Bolagsverket har
registrerat emissionen
Sex (6) innehavda aktier i
Bolaget ger rätten att
teckna en (1) ny aktie

FINANSIELL ÖVERSIKT
RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSERESULTAT
PERIODENS RESULTAT
EGET KAPITAL
BALANSOMSLUTNING

Kvartal två 2016

Kvartal ett 2016

1 898 681
-905 929
-917 266
2 908 497
5 893 914

540 145
-1 744 369
-1 759 975
3 711 844
5 442 994

Drönarföretaget FastOut har sedan det bildats utvecklat en avancerad
IT-plattform som riktar sig primärt mot mäklare, kommersiella
fastigheter, bygg och anläggning, turism samt media. FastOut har som
ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och
bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala
professionella drönarpiloter med kunder.
Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa
drönaruppdrag och få tillgång till bildbanken med 360° drönarvyer
som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det
möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual
Reality, digital kommunikation och marknadsföring. Med en modell
som baseras på delningsekonomi finns ett stort incitament för piloter
att ansluta sig till FastOuts community.
Bolaget har, sedan det noterades på AktieTorget, erhållit ett flertal
viktiga ramavtal inom mäklarsegmentet vilket betyder att Bolaget i
dagsläget samarbetar med 8 av de 11 största mäklarkedjorna i Sverige.
Våren 2016 fick FastOut in en av Nordens ledande bygg- och
anläggningsföretag som kund, vars kundsegment också är nytt för
Bolaget.
Maj 2016 lanserade FastOut en mobilapp för drönarpiloter. Via appen
kan piloterna både ta kundunika uppdrag men också mappa av ett
större geografiskt område. Appen som är anpassad till några av
världens mest populära drönarmodeller kan styra drönaren till att
automatiskt ta panoramavyer enligt en viss standard. Bolaget
lanserade även sin IT-plattform i två nya länder; Finland och Norge,
vilket har varit i linje med Bolagets strategi och även tidigare utfört än
väntat.
FastOut lanserade nyligen ett virtual reality (VR)-koncept som tagits
fram tillsammans med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.
Detta för att ge kunderna möjligheten att uppleva sina 360° vyer
genom avancerade tourer med VR-glasögon, som blixtsnabbt kan
förflytta användaren mellan exteriör, interiör och panorera över stora
områden.

FastOut har under våren haft stora framgångar med att både
expandera verksamheten till nya geografiska marknader och till nya
branscher. Långsiktiga samarbetsavtal med stora mediaaktörer som
Schibsted i Norge och Alma Media i Finland är kvitton på stor
efterfrågan av bolagets tjänster men visar också att vi erbjuder något
unikt som har en stor kundnytta.
Vi är övertygade om att FastOuts tjänster ligger helt rätt i tiden. Den
kraftiga framväxten av drönarindustrin med kringliggande tjänster och
Virtual Reality som är extremt hett inom många branscher gör att
FastOut jobbar i ett starkt momentum i marknaden.

Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa
drönaruppdrag och få tillgång till bildbanken med 360° drönarvyer som
kan skräddarsys efter behov.
Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och
nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och
marknadsföring.
Med en modell som baseras på delningsekonomi finns ett stort
incitament för piloter att ansluta sig till vårt community.

Det ska vi utnyttja genom att öka expansionstakten ytterligare, både
genom att hitta nya geografiska marknader och nya branscher.
För att kunna hålla våra offensiva expansionsplaner har Bolaget
beslutat att genomföra en kapitalanskaffning. Bolaget genomför en
företrädesemission om 10 456 254 kronor före emissionskostnader,
som beräknas uppgå till cirka 1 200 000 kronor. Hela
emissionsbeloppet är säkrat genom garantiåtaganden.
Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig
verksamhet för den kommande tolvmånadersperioden samt för att
etablera verksamheten på nya geografiska marknader och i nya
branscher.

FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva
drönaryer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman
lokala professionella drönarpiloter med kunder.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET I KORTHET
Den 31 augusti 2016 beslutade styrelsen att genomföra en fullt garanterad
företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget.
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om totalt 10 456 254 kronor till emissionskursen
1,30 SEK per aktie. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 402 163,60 SEK genom
nyemission av högst 8 043 272 aktier.
AKTIE
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller FastOut Int. AB (publ). Aktierna har upprättats
enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.
TECKNINGSRÄTTER
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de innehar på avstämningsdagen. En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt, sex
(6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I TECKNINGSRÄTTER
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 20 september
till och med den 30 september 2016. Teckningsrätterna kommer handlas under
kortnamnet FOUT TR.
TECKNINGSKURS
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att
erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 15 september 2016. Sista dag för handel i
Bolagets aktier inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 13 september 2016.
Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den
14 september 2016.
TECKNINGSPERIOD
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 20 september till och
med den 4 oktober 2016. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer
att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i FastOut
har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning
av teckningstiden fattas, kommer beslutet att offentliggöras senast den 6 oktober 2016.
UTSPÄDNING
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att
spädas ut med upp till 8 043 272 aktier, vilket motsvarar cirka 14,29 procent efter
Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier eller
röster efter ett fulltecknat Erbjudande).
INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN, I HÄNSYN TILL ERBJUDANDET OCH
ANSÖKNINGSBLANKETTER
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt
att teckna aktier i Nyemissionen, erhåller följande dokument från Euroclear:





denna sammanfattning
en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi
en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi
en anmälningssedel avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter
och det antal nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till
aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VPavi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer
inte att skickas ut.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i FastOut är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning
och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
TECKNING FÖR NYA AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 4
oktober 2016 Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta
inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1.
Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för
teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som
underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då
ej användas.
2.
Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter
än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för
teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i
enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin får därför inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel
kan erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att
ladda ned den från FastOuts hemsida. I fylld anmälningssedel i samband med
betalningen ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara
Partner Fondkommission tillhanda senast den 4 oktober 2016. Anmälningssedlar
som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans före angivet
sista datum. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det
fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan
avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: FastOut
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

TECKNING AV NYA AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckningen
av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 20 september
till och med 4 oktober 2016. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt” ifylls, undertecknas
och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan
erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda ned
den från FastOuts hemsida.
Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning av nya aktier utan
företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska
vara Partner Fondkommission tillhanda senast den 4 oktober 2016 kl. 15.00.
Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans
före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel.
I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.
TILLDELNING
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta
om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av
aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som
var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en
tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottning.
BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande
lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse
av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än
vad anmälan avser.
AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada,
Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande
i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att
teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för
information om teckning och betalning.
BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske,
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VPavi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda
tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registreras hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 44, 2016. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav
registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive
förvaltare.
HANDEL MED BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 20 september till
dess att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 44, 2016.
LEVERANS AV NYA AKTIER
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier
utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav
förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 6 oktober 2016
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att
ske genom ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida.
RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats vid Bolagsverket
under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
ÖVRIG INFORMATION
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer FastOut
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande
beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt
sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande. Erlagd emissionslikvid
kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

